
Handlovské
Katarínske dni 2015
Slávnostná omša
Oslavy Handlovských Katarínskych 
dní 2015 sa začali Slávnostnou 
svätou omšou ku cti sv. Kataríny 
v nedeľu, 22. novembra 2015 
o 10,30 hod. v kostole. Katarína Ale-
xandrijská je patrónkou nášho kos-
tola i nášho mesta a preto si zaslúži 
náležitú úctu. Slávnostná omša sa 
konala so všetkým, čo k tomu patrí. 
Na malý oltár boli položené banícke 
insígnie, hruda uhlia a vlajkonosiči 
s hrdosťou niesli okrem slovenskej 
i handlovské a banícke zástavy. 
Na čestné miesta pri baníkoch 
v uniformách zasadli i zástupca 
primátora a poslanec mestského 
zastupiteľstva Dušan Klas, prednos-
ta MsÚ Jozef Tonhauser, poslanky-
ňa mestského zastupiteľstva Erika 
Budovičová a poslanec mestského 
zastupiteľstva Arpád Koszta.

Katarínsky koncert
V nedeľu, 22. novembra 2015 sa 
o 15,00 hod. v kostole konal Ka-
tarínsky koncert. Organizátormi 
tohto jedinečného podujatia boli 
duchovný otec handlovskej far-
nosti Peter Repa a kaplán Radovan 
Hasík. Tí si pozvali na pôdu kostola 
sv. Kataríny študentov cirkevného 
oddelenia štátneho konzervatória 
v Bratislave. Hlavnú úlohu zohral 
v toto popoludnie organ - kráľ hu-
dobných nástrojov. Jeho prvé tóny 
rozozvučal Radovan Hasík.  
 
Pri kráľovský hudobný nástroj si 
potom sadol Jozef Noga, študent 2. 
ročníka. Zvuky tria - Terézia Sobeko-
vá (flauta), Vlastimil Dufka (hoboj) 
a Radovan Hasík (organ) - dovolili 
preniesť sa trošku do minulosti, do 
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     Tie dni majú rovnako, ako všetky 
ostatné, 24 hodín, 1440 minút a 86 
400 sekúnd. Tiež ráno vychádza 
slnko a večer zapadá, v noci oblohu 
krášli mesiac a hviezdy. A predsa sú 
tie dni iné, ako všetky ostatné. 
     Vianoce majú svoje nevšedné 
čaro. Sú ako rozprávka - to preto 
sa má na Vianoce všetko trblietať. 
Ale ich najväčšie kúzlo je v tom, 
že nás dokážu spojiť. Na Vianoce 
sa každý ponáhľa domov, nech 
by bol kdekoľvek. Dokonca aj 
dopravní policajti privrú oči, lebo 
nemajú srdce nechať kamionistov 
na Vianoce na cestách.
 Keď som bol malý, veril som 
tomu, že ak budem poslúchať, 
Vianoce mi určite splnia nejaké 
tajné prianie. A vždy to tak bolo. 
Len tento rok sa Vianoce trochu 
pomýlili a začali mi plniť sny o 
niečo skôr. Možno za to môže Peter 
Sagan z reklamy, v ktorej prináša 
stromček už v novembri :) . 
     Veľmi, naozaj veľmi som si želal, 
aby Handlová urobila niekoľko 
veľkých krokov vpred. Trápilo ma, 
keď o nej niekto hovoril ako o 
dedine, ktorá nemá ani poriadne 
námestie. Vybudovanie toto 
nového bolo mimoriadne hektické, 
ale stále som veril (tak ako v 
detstve), že ak budem trpezlivý, 
darček príde. Dnes je námestie 
dokončené, oslávili sme na ňom 
prvé Handlovské katarínske dni a 
rozvietime prvý vianočný stromček. 
A keď už bude svietiť, pôjdem sa 
poďakovať za ďalší neuveriteľný 
darček, ktorý som tento rok dostal. 
Všetci starí rodičia vedia, o čom 
hovorím. 
 A tak si už na tieto Vianoce 
naozaj neželám nič. Všetko som už 
dostal, veľmi pekne ďakujem.  Ale 
Vám, milí Handlovčania, zo srdca 
prajem, aby ste pod stromčekom 
našli to, čo najviac poteší Vaše 
srdcia.

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

tanečných sál v hradoch a zámkoch. 
Ak ste si mysleli, že hrať na organ 
je výsadou mužov, nie je to tak.               
Na Katarínskom koncerte sa pred-
stavila i Mária Horváthová, študentka      
4. ročníka. 

Otvorenie nového námestia
Zrekonštruovaná Centrálna mestská 
zóna bola na Katarínske dni slávnost-
ne skolaudovaná. Delegácia mesta a 
poslanci mestského zastupiteľstva 
na čele s primátorom mesta Rudol-
fom Podobom boli svedkami začiat-
ku spoločenského života na novo 
zrekonštruovanom centre mesta. 
Po ďakovnom príhovore primátora, 
námestiu požehnal náš farár Peter 

Repa. Potom dostal primátor mesta 
kľúč od nového námestia. Na vankúši 
ho niesla samotná patrónka mesta 
sv. Katarína a na krk mu ho zavesil 
bojnický pán, gróf Pálfy. Stalo sa tak 
27. novembra, roku pána 2015.

Oceňovanie výnimočných 
Handlovčanov

Oslavy Handlovských Katarínskych 
dní už tradične v sebe spájajú 
i oceňovanie výnimočných Handlov-
čanov.
Tento rok bolo verejnosťou nomino-
vaných 11 Handlovčanov. Na mest-
skom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 
29. októbra 2015 boli schválené tri 
ceny mesta. (pokračovanie na 3. st.) 

Katarína odovzdala kľúče od nového námestia

Úrad práce je presťahovaný
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Prievidza oznamuje, že s účinnosťou od 
1.12.2015 je pracovisko úradu v Han-
dlovej presťahované z Domu služieb 
(Námestie baníkov 24, 972 51 Handlová) 
do nových priestorov v objekte Podni-
kateľského inkubátora na  II. poschodí, 
na adrese Námestie baníkov 5, 972 51 
Handlová. 
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Operný spevák, pedagóg, talento-
vaný rezbár a vzácny človek Štefan 
Hudec sa v týchto dňoch dožíva 
životného jubilea 75 rokov. Je to 
životný predel, obdobie akéhosi 
bilancovania.

Na mieste zvanom Krásny les vyrástlo 
mesto Handlová a tu sa v baníckej 
rodine 3. februára 1941 narodil ako 
najmladší zo štyroch súrodencov 
Štefan Hudec. 

Základnú i strednú školu absolvoval 
v Handlovej. Už ako dvanásťročný 
účinkoval v miestnom ochotníckom 
divadle a od svojich šestnástich rokov 
s veľkým úspechom ako spevák účin-
koval na kultúrnych a spoločenských 
podujatiach mesta.
V tomto baníckom prostredí, obklo-
pený láskavou rodinou, v ktorej vyras-
tal, nadobudol hlboký vzťah k hudbe, 
spevu, umeniu i rezbárstvu. Talent, 
lásku k drevu a rezbárstvu získal od 
svojho otca Jána, ktorý mu už od det-
stva citlivo viedol ruku a podnecoval 
jeho rezbárske schopnosti. Drevo oča-
rovalo poetickú dušu chlapca a láska 
k tomuto umeniu mu pretrváva 
dodnes. Vytvoril mnoho nádherných 
plastik, reliéfov, korpusov so sakrál-
nou i svetskou tematikou. Vkladá do 
nich svoje srdce, dušu, úctu k drevu 

i k slovenskému folklóru.  Jeho práce 
sa prihovárajú a tešia dušu i srdce ľudí  
doma i v mnohých krajinách sveta.  
Práca s drevom je pomerne náročná, 
každý strom má zakódované svoje 
tajomstvá a len s veľkou bázňou, po-
korou a vytrvalosťou sa rezbár dokáže 
dopátrať pravdy a podstaty ukrytej v 
dreve. Štefan Hudec často mesiace, 
ba i roky s bázňou a trpezlivosťou 
jemu vlastnou sleduje rast stromu, či 
kríka, z ktorého neskôr vytvorí korpus  
ukrižovaného Krista a podobne. 

Štefan Hudec od svojej mladosti zaujal 
i svojim hlasom, krásne sfarbeným ba-
rytónom. V roku 1959 začal študovať 
operný spev na Konzervatóriu v Bra-
tislave. Už ako študent zaznamenal 
mnoho úspechov. V roku 1965 ukončil 
štúdium absolutóriom v triede profe-
sorky Dariny Žuravlevovej.

Po ukončení štúdia nastúpil na povin-
nú vojenskú službu ako sólista oper-
nej skupiny  do Vojenského umelec-
kého súboru v Bratislave, kde pôsobil 
sedem rokov. Ako hlasový poradca 
sa o svoje skúsenosti delil v súbore 
„ Dimitrovec“.  Svojim zodpovedným 
prístupom k poznávaniu hudobných 
zákonitostí, prácou na technike spevu 
a nesporným talentom dosahoval po-
zoruhodné úspechy. Uvedomoval si, 

že ovládaním technických zákonitostí 
sa stáva spevák vo svojom prejave slo-
bodnejším a presvedčivejším. 

Po úspešnom konkurze nastúpil 
v roku 1972  ako sólista opery SND 
v Bratislave, kde naštudoval viac ako 
sedemdesiat popredných operných 
postáv, z ktorých spomeniem napr.: 
postavu Onegina v Čajkovského 
opere Eugen Onegin, Rossiniho i Pa-
isiellov Barbier zo Sevilly, gróf Alma-
víva v Mozartovej Figarovej svadbe, 
Valentín v Gounodovej opere Faust 
a Margaréta a mnoho ďalších postáv. 
Ako sólista opery  SND účinkoval na 
Slovensku, v Čechách a na mnohých 
európskych popredných operných 
scénach. S úspechom absolvoval 
spevácke kurzy Accademia Chigiana 
v Siene (Taliansko). Mnoho rokov 
sa venuje i pedagogickej činnosti. 
S láskou a entuziazmom vychováva 
mladých adeptov operného spevu 
i hereckého umenia, ktorým odo-
vzdáva svoje bohaté skúsenosti. Ako 
pedagóg pôsobil na Konzervatóriu 
v Bratislave a už desať rokov vyučuje 
na Súkromnom konzervatóriu D. Kar-
doša v Topoľčanoch. Jeho životným 
krédom je „ Vážme si jeden druhého“. 
Toto krédo svojim životom i svojim 
konaním napĺňa a otázku čistého 
svedomia kladie na prvé miesto. Plne 

si uvedomuje, že ak je niečo krásne 
v tomto premenlivom svete, tak je 
to určite svet umenia, svet hudby, 
ktorý nám dáva akúsi mravnú silu. 
Táto mravná sila ho po celý jeho život  
vedie k naplneniu Platónovského 
vnímania  hodnôt „ aby pravda bola 
krásna a krása pravdivá.“

Meradlom jeho speváckych, pedago-
gických i rezbárskych kvalít je jeho 
mimoriadny vzťah k národným aspek-
tom, k ľudovej tvorivosti vo všetkých 
jej podobách. Tento vzťah s láskou 
vštepuje i mladej generácii umelcov.  
Jeho viera v Boha a láska k slovenskej 
prírode sú apoteózou jeho plodného, 
tvorivého života.                                  (lu)

Úspešná Základná 
umelecká škola 
v Handlovej
Dňa 11.novembra 2015 sa v Brati-
slave konala celoštátna Prehliadka 
mladých gitaristov 2015.
Vyhlasovateľom súťažnej pre-
hliadky bolo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. Organizátorom bola 
bratislavská Základná umelecká 
škola Eugena Suchoňa. Súťažnej 
prehliadky sa zúčastnilo celkom 
50 žiakov zo 40 ZUŠ Slovenska. 
Naše farby reprezentovala žiačka 
Lea Mazánová z triedy p. uč. Márie 
Sedlákovej. Lea Mazánová svojím 
výkonom výborne reprezentovala 
ZUŠku i naše mesto a získala Zlaté 
pásmo. Za pozornosť stojí, že 
získala 24 bodov, čo v rámci celej 
súťažnej prehliadky bol druhý 

najvyšší počet získaných bodov. Z prehliadky si odniesla naša žiačka aj cenu 
najmladšieho účastníka prehliadky. Srdečné blahoželanie patrí p. učiteľke 
a malej Leuške.
O týždeň na to sa konal 7. ročník gitarovej súťaže Prievidza 2015. Organizáto-
rom celoslovenskej súťaže bola Základná umelecká škola Ladislava Stančeka 
v Prievidzi. Celkový počet súťažiacich bol 55 žiakov. ZUŠ v Handlovej reprezen-
tovali Lea Mazánová a Diana Elena Ertlová. Obe žiačky sú z triedy p. uč. Márie 
Sedlákovej.  Aj tentokrát reprezentovali naše mesto vzorne. V  I. A kategórii 
získala Lea Mazánová zlaté pásmo a prvé miesto. V III. A kategórii získala Diana 
Elena Ertlová taktiež zlaté pásmo a 2. miesto. Pani učiteľke a jej žiačkám patrí 
veľké uznanie a gratulácia.

ZUŠ Handlová

Aby pravda bola krásna a krása pravdivá



Primátor mesta udelil tento rok štyri 
ceny, ktoré sú výlučne v jeho kom-
petencii. Mestské zastupiteľstvo jeho 
rozhodnutie vzalo na vedomie.
Na slávnostnom Katarínskom mest-
skom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 
27. novembra 2015 vo veľkej zasada-
cej miestnosti si ocenení svoje ceny 
prebrali.

Cena mesta – plaketa, finančná 
hotovosť a listina bola odovzdaná 
Jozefovi Javúrekovi za osobný prínos 
v oblasti kultúrneho rozvoja mesta, 
Jaroslavovi Oboňovi za vynikajú-
ce výsledky a propagáciu mesta 
v oblasti tanečného športu doma 
i v zahraničí a spoločnosti ABC Trade 
za zachovanie architektonického 
vzhľadu pri rekonštrukcii činžového 
domu na Ul. 29. augusta.

Cena primátora a najvyššie mo-
rálne oceneniev podobe sklenenej 
trofeje a listiny si odniesli Dominika 
Šalamonová za vynikajúce športové 
výsledky na slovenských a svetových 
prestížnych turnajoch v karate, ako 
i za šírenie dobrého mena mesta 

doma i v zahraničí, Peter Kuric za vy-
nikajúce športové výsledky v lezení 
na umelej stene ako i za šírenie dob-
rého mena mesta doma i v zahraničí, 
skupina Grűnwald pri príležitosti 25. 
výročia založenia skupiny a Marco 
Blaho za reprezentáciu mesta v ob-
lasti kultúry a šírenie dobrého mena 
mesta v zahraničí.

Slávnostné mestské zastupiteľstvo 
bolo výnimočné. Keďže sa ukončila 
rekonštrukcia Centrálnej mestskej 
zóny, boli hlavnému zhotoviteľovi- 
Združeniu T-C i najvýznamnejším 
dodávateľom - spoločnostiam Ligh-
tech, Deimos, Pavlu a Greengarden, 
odovzdané ďakovné listy. Ďakovný 
list dostal i „otec“ celého projektu, 
architekt Patrik Juríček.
Ďakovným listom bol odmenený i vý-
nimočný projekt HBP, a.s. Rybia farma 
v Handlovej.

Slávnostné popoludnie zakončil kon-
cert populárnej slovenskej hudobnej 
skupiny Polemic, ktorá mala ako prvá 
česť vyskúšať akustiku a stabilitu no-
vého pódia a zažiť atmosféru zábavy 
na novom námestí.

Koncert Artanno
Komorný zmiešaný spevácky zbor 
Artanno si pripravil v rámci osláv 
Katarínskych dní slávnostný kon-
cert. Koncert pod názvom Artanno 
naladené 15 rokov sa uskutočnil 28. 

novembra 2015 o 18,00 hod. v kon-
certnej sále ZUŠ Handlová. Artanno 
svojimi hlasmi neoslávilo len patrón-
ku mesta sv.Katarínu, ale i 15 rokov 
od svojho založenia.

29. októbra sa handlovskí poslanci 
stretli deviatykrát v tomto voleb-
nom období. Kľúčovým bodom 
rokovania bolo rozhodnutie refi-
nancovať staré úvery a zlepšiť tak 
finančnú kondíciu mesta.

V úvode rokovania si z rúk primátora 
mesta prevzali dekréty členovia det-
ského a mládežníckeho parlamentu. 
V septembri sa skončilo staré funkčné 
obdobie. 14.októbra boli nové voľby. 
Novým detským a mládežníckym 
primátorom sa stal Adrián Kelečéni.  
V nakladaní s majetkom mesta si 
najdlhšiu rozpravu vyžiadala mestská 
kolkáreň. Ani po opakovanej verejnej 
obchodnej súťaži sa nepodarilo nájsť 
záujemcu o jej kúpu. Mesto teda vy-
hlásilo novú súťaž s cenou zníženou 
o 25 percent.

Všetky handlovské základné a mater-
ské školy, základná umelecká škola 
a centrum voľného času predložili 
poslancom správu za školský rok 2014 
- 2015. Poslanci vzali správy na ve-
domie bez výhrad. Primátor mesta 
predložil poslancom nominácie na 
ocenenia v rámci Handlovských kata-
rínskych dní. Cien je celkom sedem - 
tri Ceny primátora a štyri Ceny mesta. 
Najzávažnejším bodom rokovania 
bola informácia o zámere mesta 
refinancovať úvery. Mesto oslovilo 
sedem bánk. Z nich dve predložili naj-
výhodnejšie podmienky. Mesto bude 
refinancom riešiť nielen staré a drahé 
úvery, ale „zbaví“ sa aj niektorých 
dlhodobých záväzkov. Výhrady k to-

muto kroku nemala ani mestská kon-
trolórka. Poslanec Ján Spevár navrhol, 
aby sa ponukami bánk podrobne 
zaoberala na to vymenovaná komisia, 
ktorá potom predloží materiál po-
slaneckému zboru. Primátor súhlasil 
a poslanci schválili do tejto komisie 
predsedu ekonomickej komisie Jozefa 
Maďara, Rastislava Tomanicu, Jána 
Spevára a primátora mesta. Poslanci 
tento postup schválili jednohlasne.

V ďalšom bode poslanci schválili ná-
vratnú pôžičku 6 tisíc Eur pre Podni-
kateľský inkubátor. Do jeho priestorov 
sa sťahuje Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny a je potrebné urobiť stavebné 
úpravy. Pôžička sa mestu vráti v roku 
2016. Plaváreň dostane 5200 Eur na 
nákup filtra a nových trubíc do solá-
ria.  Tie staré už vypovedali službu. O 
10 tisíc Eur sa navýši rozpočet domu 
kultúry. Jeho časť sa rekonštruuje a 
tak dom kultúry tratí na podnikateľ-
skej činnosti, napríklad na svadbách 
či stužkových. Vzhľadom k tomu, že 
v budove sídli centrum voľného času, 
bola požiadavka, aby kaviareň Bar-
bora bola nefajčiarskou prevádzkou. 
Prenajímateľ sa napokon rozhodol 
ukončiť prenájom. Všetky tieto okol-
nosti mesto zvážilo a rozhodlo sa dom 
kultúry dofinancovať. Tieto zmeny sa 
premietli do úpravy rozpočtu mesta 
na tento rok, neohrozili však jeho 
vyváženosť.

V diskusii dostala priestor obyvateľka 
Mierového námestia. Upozornila na 
dva problémy - parkovanie v tejto čas-
ti mesta a nevhodný výber prístreškov 

na autobusových zastávkach v novom 
parku. Primátor prisľúbil, že sa mesto 
bude oboma problémami zaoberať.

Rd

Handlovskí poslanci 
v novembri rokovali 
o týždeň skôr ako zvyčajne. 

Zasadnutie  zvolal primátor mesta 
na štvrtok 19. novembra. 

V úvode schválili poslanci odpredaj 
jedného pozemku. Pri rozhodovaní 
o osude druhého mestského majetku 
sa na chvíľu zastavili. Išlo o budovy 
bývalého záhradníctva, ktoré chcel 
záujemca odkúpiť. Tie však stoja na 
štátnych pozemkoch. Mesto ich zatiaľ 
nevysporiadalo, nakoľko ležia v blíz-
kosti plánovaného projektu letného 
kúpaliska. Poslanci preto navrhli do 
doby budovania kúpaliska a vysporia-
davania pozemkov objekty záujemco-
vi prenajať. V ďalšom bode poslanci 
prerokovali návrh plánu zasadnutí 
mestskej rady a mestského zastu-
piteľstva na prvý polrok roku 2016. 
Napriek tomu, že zákon po novom 
umožňuje samosprávam zvolávať za-
sadnutia raz za tri mesiace, handlovskí 
poslanci sa budú tak, ako doteraz, 
stretávať každý posledný štvrtok 
v mesiaci. Hlavná kontrolórka mesta 
predložila Návrh plánu práce na prvý 
polrok nasledujúceho roka. Poslanci 
ho jednohlasne schválili. Rokovanie 
pokračovalo predložením návrhu 
Kalendára celomestských kultúrnych 
a spoločenských podujatí na rok 
2016, ktorý predložila riaditeľka domu 
kultúry Jarmila Žišková. Do diskusie 
k tomuto bodu sa prihlásil poslanec 

Jozef Maďar. Kalendár celoročných 
podujatí pokladá za tendenčný. Jeho 
návrh obsahoval štyri zmeny. Dve sa 
týkali vylúčenia politiky z celomest-
ských osláv MDŽ a Vatry zvrchovanos-
ti. Pod tieto akcie sa malo podpisovať 
výlučne mesto a nie politické strany. 
Ďalšie dve zmeny hovorili o navýšení 
transferu na Futbalovú dvadsaťštvor-
ku a Regionálne oslavy Dňa baníkov 
a to z dôvodu pozvania a pohostenia 
zástupcov z našich parnerských miest 
Šarišáp a Voerde. Ani jeden bod tohto 
návrhu poslanci nepodporili.

Konateľ mestského bytového podni-
ku Rudolf  Vlk predložil informatívnu 
správu o prideľovaní bytových a ne-
bytových priestorov za tretí štvrťrok 
tohto roka. Poslanci ďalej vzali na 
vedomie Plán zimnej údržby, ktorý 
predložil konateľ spoločnosti Hater 
Handlová s.r.o. Blažej Litva.

V rôznom vzali poslanci na vedomie 
výmenu členky komisie vzdelávania, 
práce s deťmi a mládežou Márie 
Kováčikovej za Alexandra Muselu.  
Prednosta mestského úradu Jozef 
Tonhauser v tomto bode informoval 
prítomných o prípravách palament-
ných volieb.  Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky určil  volebný 
deň na 5. marca 2016 a niektoré 
úkony treba podľa zákona riešiť v do-
statočnom predstihu.  Do platnosti 
príde aj novela zákona, podľa ktorej  
nedostane oznámenie o voľbách  kaž-
dý občan, ale len každá domácnosť. 
V závere rokovania primátor mesta 
pozval prítomných na Katarínsky 
jarmoka oceňovanie Handlovčanov 
na slávnostnom mestskom zastupiteľ-
stve.                                                                      is
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Samospráva informuje

Katarína odovzdala kľúče od nového námestia

primátor mesta Rudolf Podoba odovzdáva cenu Marcovi Blahovi
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Naša Žofka
Handlová sa môže popýšiť všeličím. 
Napríklad aj jednou úžasnou ženou, 
ktorá by nás mohla poučiť o všeličom, 
veď je na tomto svete už 101 rokov. 
Žofia Martišová sa narodila 
9.novembra 1914. Prežila dve svetové 
vojny, v tej druhej prišla o manžela. 
Sama vychovala svoje dve deti a ešte 
stovky ďalších detí, ktoré v mestskej 
knižnici učila milovať knihy. Žiadne 
ponosy na ťažký život od nej počuť 
nebudete. Žofka život miluje v celej 
jeho rozmanitosti. Nenechá si ujsť 
žiadne kultúrne podujatie, vyjadruje 
svoj názor na aktuálne dianie, ľudí 
o desiatky rokov mladších ako je 
ona nabáda, aby sa nevzdávali a 
žili svoj život pokiaľ možno naplnilo. 
Ako sama hovorí, v živote sa nikdy 
nenudila a nikdy sa neštítila žiadnej 
roboty. Je stále mladá duchom, 
skromná, všeobjímajúca - najkrajší 
symbol mesta, ktoré nosí hlboko vo 
svojom srdci.
„Vážiť si máme svoje zdravie v prvom 
rade a mať radi ľudí okolo seba. Chýba 
nám vzájomná jednota. To je chyba. 
Kde to sme, kde žijeme?“, to je jej odkaz 
pre nás všetkých.

Rd

Mestská polícia 
informuje...

Mestská polícia zaznamenala za me-
siac  október 2015 – november 2015 
(od 19.10.2015 do 19.11.2015) celkom 
370 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 50 priestupkov, 
z ktorých bolo 26 zistených vlastnou 
činnosťou a 20 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom boli 
zistené 4 priestupky. Z celkového 
počtu bolo 25 dopravných priestup-
kov. Proti alkoholizmu 3 priestupky. 
Proti majetku 4 priestupky. Proti 
verejnému poriadku príslušníci MsP 
riešili 10 priestupkov, z ktorých boli 
2 priestupky na úseku verejného 
pohoršenia a 8 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. 
V 8 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do 

evidencie; neoznámenie zmeny sku-
točnosti a údajov, ktoré sa zapisujú 
do evidencie, neodstránenie výkalov). 
Príslušníci mestskej polície odchytili 7 
túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku (6 psov si z útulku zobrali ich 
pôvodní majitelia).  

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 98 zákrokov a 15 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 7 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za 
obdobie od  19.10.2015 do 
19.11.2015:
25.10.2015 o 20:30 hod. 
- telefonicky oznámila obyvateľka 
DOS-ky na Partizánskej ulici, že po-
čuje bezvládnu susedu, ako vykrikuje 
z vane, že sa z nej nemôže dostať a 
opatrovateľka má od nej kľúč. Hliadka 
vyzdvihla opatrovateľku na adrese 

trvalého pobytu a presunula sa s ňou 
na Partizánsku ulicu. Bolo zistené, 
že nevládna žena má v zámke kľúč. 
Hliadka ju počula, ako z vane vykri-
kovala, že jej je zle a nemôže sa ani 
pohnúť. Hliadke sa podarilo šetrne 
otvoriť dvere a vytiahnuť ženu z vane.  
Nakoľko sa sťažovala na zdravotný 
stav, bola jej privolaná záchranná 
služba. Hliadka zotrvala na mieste do 
ich príchodu.

28.10.2015 o 19:40 hod.
– telefonicky oznámené zo ZŠ Školská, 
že majú Halloween, deti budú v škole 
aj spať a partia chlapcov vonku sa za-
báva tak, že im do okien ukazuje holé 
zadky. Hliadka na mieste zistila jednu 
osobu, ktorá uviedla, že tam čaká 
na kamaráta. Poprel, že by do okien 
ukazoval zadok. Hliadka ho z areálu 
vykázala a na mieste zotrvala až do 
uzamknutia hlavnej brány, pričom 
sa oznamovateľka hliadke na mieste 
poďakovala.

29.10.2015 o 12:15 hod. 
- v priebehu vypočúvania maloletých 
osôb na sociálnom oddelení MsÚ 
tam dobehol muž, ktorý uviedol, že 
jeho kamarát si na lavičke v parčíku 
pri bývalom CVČ podrezal nožom žily 
na ruke. Hliadka na mieste zistila, že 
menovaný má na pravej ruke na pred-
laktí ranu, z ktorej krvácal. Hliadka 
okamžite menovanému privolala RZP. 
Na mieste mu bola poskytnutá prvá 
pomoc. Hliadka zotrvala na mieste do 
príchodu RZP, ktorá si menovaného 
na mieste prevzala.

31.10.2015 o 11:39 hod. 
 - telefonicky oznámila obyvateľka Ul. 
MC, že jej imobilný sused spadol pri 
vchodových dverách zvnútra bytu 
a nevládze sa postaviť. Opatrovateľka, 
ktorá prišla za ním sa k nemu nemá 
ako dostať. Hliadka šetrným spôso-
bom otvorila dvere a muža posadila 
na posteľ, kde sa už o neho postarala 
opatrovateľka. Zranený nebol, takže 
nebolo nutné volať RZP. 

Novootvorené 
a zrušené prevádzkarne

S e p t e m b e r   2015:
- Špajza – bufet (rýchle občerstvenie)                                         
Mierové námestie 250

Zrušené:
- Oprava obuvi, Potočná 66  

O k t ó b e r   2015:
- Kebab,  Predajný stánok MsT
Presťahované:
- Kancelária Triangel – Quatro –slov. 
požičovňa z Nám. baníkov 13 do  PI 
Zrušené:
- Masérske služby, Lipová 6














„Binárna“ Handlová
Po dobudovaní nového centra 
Handlovej si išli ľudia oči vyočiť, čo za 
čudo to máme na námestí. Panel so 
sedemnástimi červenými štvorčekmi 
na čiernom pozadí. Niektorí si mysleli, 
že je to reklama mobilného operátora, 
deti zas, že nejaký veľký tablet. Ale 
binárne hodiny? Prečo? 
A prečo nie? Binárne hodiny sú 
technologickou novinkou 21. 
storočia. Ich výrobcovia tvrdia, že ide 
o revolúciu v zobrazovaní času. Je 
síce pravda, že pri prvom pohľade na 
ne neviete, či máte ešte čas alebo už 
musíte utekať, aby ste stihli napríklad 
autobus. Ale o tom tieto hodiny ani 
nemali byť.
Ing.arch. Patrik Juríček: 
„Chceli sme spojiť staré a nové. Gotický 
kostol sv. Kataríny je najstaršou 
budovou na námestí. Od neho 
vedie chodník - kamenná kronika s 
historickými dátumami, ktoré sú pre 

Handlovú dôležité. Na konci kroniky 
sme chceli mať hodiny, ktoré by 
symbolizovali budúcnosť a tak sme 
sa rozhodli pre absolútnu novinku - 
binárne hodiny“.
A ako sa v týchto najmodernejších 
hodinách vyznať? 
Na handlovskú „kauzu“ promptne 
zareagovala bývalá študentka 
handlovského gymnázia Norika 
Paľovová. Pripravila jednoduchú 
didaktickú pomôcku. Vďaka nej 
zistíte, aké je to ľahké.
Handlovské binárne hodiny majú 
prijímač atómového času z Kolína 
nad Rýnom.  Signál ďalej posielajú 
riadiacej jednotke osvetlenia na 
námestí. Dokážu teda riadiť svetelné 
scény v meste. To je ich praktické 
využitie.
Binárne hodiny zobrazujúce čas v 
dvojkovej sústave majú ako mestské 
hodiny v Dolnom Kubíne už od roku 
2002. Na stránke mesta sa nimi pýšia 
ako jednou zo zaujímavostí mesta. 

Atrakciou sú aj na hlavnom námestí v 
Brne. Možno po čase si aj my tie naše 
„binárky“ obľúbime a budeme ich 
hrdo ukazovať návštevám.

Rd, is

Pozvánka na mestské 
zastupiteľstvo

Primátor mesta Handlová, Rudolf 
Podoba, pozýva na mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová vo 
štvrtok, 3. decembra a vo štvrtok, 
10. decembra o 14.00 hod. do 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
Handlová. Pozvánky s programom 
nájdete na www.handlova.sk.

Mestská knižnica
informuje

Mestská knižnica Handlová ozna-
muje širokej verejnosti, že počas 
zatvorenia hlavnej knižnice, je 
čitateľom k dispozícii pobočka kniž-
nice v ZŠ Morovnianska cesta (vchod 
z parkoviska školy). Na základe 
platného čitateľského preukazu tu 
môžete využívať všetky základné, 
špeciálne a doplnkové knižnično 
- informačné služby.

Bližšie informácie získate na telefón-
nom čísle: 0907 991 605.
Zároveň upozorňujeme, že pevná 
linka je dočasne mimo prevádzky. 
Príďte nás navštíviť v pracovných 
dňoch od 9.00 do 17.00 h. Tešíme 
sa na Vás.

MsK

Zvoz druhotných 
surovín

    2.12. – plasty
    9.12. – papier
 16.12. – plasty
 23.12. – papier
 30.12. – plasty

Posledný termín zberu veľkoob-
jemného odpadu v tomto roku je 
7. december pre panelové domy, 8. 
december pre rodinné domy a 9. de-
cember pre mestské časti. Prosíme 
obyvateľov, aby vyniesli nepotrebné 
veci najskôr i najneskôr deň pred 
zberom veľkoobjemného odpadu. 
Zabráni sa tým zbytočnému zne-
čisťovaniu verejného priestranstva 
i vzniku čiernych skládok.
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ŠPECIÁLNY 
VIANOČNÝ TÝŽDEŇ
14. – 18. 12. a 21. - 23. 12. 2015

Sladké srdce z medovníka, 
obmäkčí aj pokladníka. 
A ozdoby na stromček,  
rozveselia Váš domček.

Od Brone až do Vianoc,
múzeum má svoju moc.
Príď sa hrať, darček stvoriť,
nebudeš sa s ním sám moriť.                     
                                
V týchto sviatkoch pokoja a radosti, 
prajeme Vám veľa lásky, 
pohody a svornosti.

Zamestnanci SBM - Cesta uhlia, 
expozícia Handlová

Vážení Handlovčania, srdečne Vás 
pozývame do SBM – Cesta uhlia 
a Ekodielničky na Špeciálny vianočný 
týždeň, ktorý sa uskutoční v dňoch 
14. – 18. 12. a 21. - 23. 12. 2015 od 
8.00 hod. do 16.00 hod. V tvorivej 
dielni si budete môcť vytvoriť 
vlastné vianočné pohľadnice, mini 
sviečočky z orechových škrupiniek, 
voňavé škoricové ozdoby, ale aj milé 
drobnosti a darčeky na poslednú 
chvíľu. 

14. 12. Vinšujeme Vám 
Výroba vianočných pohľadníc, 
pozdravov

15. 12. Či koníčka medového, 
či koláčka makového 
Pečenie vianočných medovníčkov 

16. 12. Anjeli veselí, z nebíčka 
zleteli 
Výroba vianočných postavičiek, 
betlehemov na okná
17. 12. Vianočný plamienok 
Výroba vianočných minisviečok 
do orechových škrupiniek
18. 12. Z lásky darované 
Výroba  milých darčekov na 
predposlednú chvíľu

21. 12. Hosť do domu 
Výroba malých vianočných venčekov, 
dekorácií na dvere
22. 12. Raduj sa, veseľ sa 
Výroba vianočných ozdôb, drobností

23. 12. Dary nečakané
Výroba milých darčekov na poslednú 
chvíľu

Tešíme sa na Vašu návštevu 

31.10.2015 o 22:30 hod. 
- telefonicky oznámené z pohostin-
stva na Mostnej ulici, že pred pohos-
tinstvom dochádza k bitke medzi 
dvomi osobami. Po príchode hliadky 
na miesto už k ničomu nedochádzalo. 
Bolo zistené, že malo dôjsť ku konflik-
tu medzi dvoma osobami. Svedkom 
konfliktu mal byť majiteľ pohostin-
stva. Pri konflikte bol zranený jeden z 
mužov, ktorý mal krvavé poranenia na 
tvári pri oku a krvácal z nosa. Hliadka 
menovanému poskytla gázu na ošet-
renie rany a privolala na miesto RZP, 
ktorá ho následne previezla do NsP 
v Bojniciach. Menovaný bol poučený 
o možnosti podania oznámenia, keď 
sa vráti z nemocnice. 
2.11.2015 o 12:45 hod. 
- stála služba OOPZ Handlová po-
žiadala o preverenie oznamu na Ul. 
MC, kde sa mala psychicky narušená 

osoba uzamknúť v byte. Po príchode 
na miesto zistené, že byt je otvorený, 
bola v ňom majiteľka aj s hliadkou 
HaZZ, pričom v izbe ležala na zemi 
liekmi predávkovaná žena, ktorá ne-
chala matke odkaz na lístku, že sa jej 
nechce žiť. Hliadka zotrvala na mieste 
do príchodu RZP a asistovala pri pre-
nášaní ženy do vozidla.
7.11.2015 o 19:51 hod. 
- telefonicky požiadali z OOPZ Han-
dlová o preverenie oznamu, že na Ul. 
Železničiarska partia mladíkov púšťa 
z auta hlasnú hudbu a tancujú pred 
vozidlom. Po príchode na miesto bolo 
zistené, že pri vozidle Fiat Bravo sú 2 
chlapci a jeden sedí vo vozidle, z kto-
rého hrala hlasná hudba. Všetci boli 
pod vplyvom alkoholu. Muž sediaci 
v aute bol hliadkou požiadaný, aby 
hudbu stíšil a rešpektoval pravidlá ob-
čianskeho spolunažívania, nakoľko sú 

tam rodiny s malými deťmi. Po výzve 
hudbu vypol a vozidlo zamkol.
17.11.2015 o 17:45 hod. - telefonic-
ky oznámené z Billy, že tam majú 
problémovú zákazníčku. Po príchode 
na miesto zistené, že sa ide o ženu 
poľskej národnosti, ktorá sedela na 
zelenine a jedla paštétu s rožkom. 
Predavačka uviedla, že podozrivá si 
v predajni z regálu zobrala paštétu 
s rožkom a začala to jesť, pritom si 
otvorila fľašu becherovky a jedlo ňou 
zapíjala. Za tovar nebola ochotná 
zaplatiť. Po chvíli sa na útvar dostavil 
aj jej priateľ. Na útvare MsP bola zis-
tená totožnosť ženy, ktorá neustále 
rozprávala nezmysly a nedalo sa s ňou 
komunikovať. Jej priateľ sa zaručil, že 
sa o ňu postará a škodu v Bille za ňu 
uhradí. Priestupok zostáva v riešení 
MsP.

Milan Pepich












Jubilanti
Žofia  Martišová
Mária  Šuriová
Anna  Lachká
Gizela  Matiašková
Jozef  Boháč
Katarína  Bušová
Jozef  Záhorský
Margita  Althapová
Anna  Juríková
Vilma  Struhárová
Jozef  Čampiš
Emília  Michelová
Pavel  Dioszegi
Anna  Cicková
Ján  Pančík
Veronika  Siveková
Helena  Arvayová
Rozália  Mikulecová
Anna  Golianová
Anastázia  Hamarová
Augustína  Hagarová
Katarína  Makytová
Anna  Máleková
Alica  Seifertová
Helena  Petríková
Mária  Gubalová
Milan  Kasarda

Narodené detičky  
október/november 2015

Tomáš  Adamec
Silvester  Grnáč
Martin  Uríček
Nikolas Jozef Kolenička
Matej  Šebek
Diana  Veszprémiová
Tamara  Zaušková
Nela  Chrenovská
Karolína  Bahnová
Emma  Hamarová
Sabina  Teličáková
Elena  Gajdošová
Šarlota  Kmeťová

Opustili nás   
október/november 2015

Ladislav  Svočák  39
Roman  Bartoš  47
Peter  Lekár   64
Jozef  Fleško  67
Jozef  Vozňak  82
Jozef  Barta   86
Jozef  Schlosser  85
Jozef  Pastorok  83
Ľubomír  Pittner  61
Júlia  Gatialová  91
Vilma  Madajová  88
Helena  Psotová  92
Janka  Jandurová  57
Magdaléna Miková  78
Irena  Feketeová  81
Božena  Neushlová  72
Mária  Husarovičová  91

Pamiatka zosnulých
 
Počas týchto sviatkov je správne 
trošku postáť a zaspomínať si.  Pa-
miatka zosnulých je sviatkom, kedy 
sa rodiny i známi stretávajú na cin-
torínoch. Každý rok sa pri takejto 
spomienke stretnú i Handlovčania.

V piatok, 30. novembra 2015, sa v 
Dome smútku na Cintoríne v Han-
dlovej zišli tí, ktorí si chceli slávnostne 
uctiť pamiatku zosnulých. Primátor 
mesta, Rudolf Podoba, vo svojom 
príhovore povedal, že je nutné užívať 
si každú chvíľu s rodinou a priateľmi, 
pretože nikto nikdy nevie, kedy nadí-
de ten čas. Zaspomínal i na kamarátov 
baníkov, ktorých životy si zobrala 
nevyspytateľná príroda. Pietnej 
spomienky sa zúčastnil i farár, Peter 
Repa, prednosta MsÚ Jozef Tonhau-
ser, Handlovský banícky spolok a iné 
osobnosti handlovského kultúrneho 
a spoločenského života.

Sprievod sa potom presunul k Pamät-
níku obetiam II. sv. vojny, kde zúčast-
není položili kvety a zapálili sviečky. 

Rudolf Podoba spolu s Petrom Repom 
venovali krátku chvíľu a zapálili svieč-
ky pri hroboch bývalých primátorov, 
Petra Hromádku a Silvestra Gašparo-
viča. Nemohli obísť i hrob bývalého 
kaplána Štefana Bičaníka. Sprievod 
si uctil pamiatku zosnulých i pri 
smutnej soche v urnovom háji. Pietna 
spomienka sa skončila pri pamätníku, 
ktorý pre Handlovčanov znamená  

najviac a najviac ich pri jeho návšteve 
zabolí pri srdci - Pamätník betí banskej 
činnosti na hornej Nitre.

Rozsvieťme v tento čas naše cintoríny, 
zapáľme sviečky, skloňme hlavu a 
venujme tichú spomienku a možno 
i smutnú slzu našim najbližším, ktorí 
si už nemôžu s nami užívať radosti i 
starosti každodenného života.

VMT



Škola v banskom múzeu
Pedagógovia sa v rámci tohto poduja-
tia oboznámili s otvorením múzejnej 
expozície so zameraním na baníctvo. 
Bola predstavená činnosť Han-
dlovského baníckeho spolku a tiež 
Turistický banský náučný chodník. 
Ten je tiež jednou z možných aktivít. 
Pedagógovia sa dozvedeli i o eko-
-dielničkach.
Podujatia sa zúčastnilo 30 pedago-
gických zamestnancov z materských 
a základných škôl z Handlovej, Ráz-
točna a Chrenovca-Brusna.

J. Oswaldová, VMT

Filmový kabinet deťom
V stredu, 18. novembra 2015 sa ne-
zvyčajne zapla premietačka digitál-
neho kina Baník i dopoludnia. V rámci 
Týždňa vzdelávania sa tu odohrávala 
aktivita, pri ktorej bola žiakom han-
dlovských základných škôl priblížená 
výroba kresleného filmu. Možno 
v hľadisku sedel i budúci animátor. 
Asociácia filmových klubov deťom 
priblížila výrobu kresleného filmu for-
mou interaktívnej prednášky. Púšťali 
im krátke slovenské animované filmy, 
kde aj neskúsené oko videlo rozdiel 
vo výrobe a spracovaní. Deti sa však 
nielen bavili pozeraním rozprávok, ale 
popritom sa naučili i niečo nové.

IS, VMT

Oceňovanie študentov
18. novembra 2015 sa v obradnej sieni 
Mestského úradu v Handlovej stretli tí 
najlepší. Medaila z rúk primátora 
mesta Handlová, Rudolfa Podobu, 
bola mementom úspešnej práce, 
výborných študijných výsledkov a re-
prezentácie školy i mesta v rôznych 
súťažiach a školských olympiádach. 
Z Gymnázia Ivana Bellu boli ocene-
ní: Darren Ďuriš, Filip Hlobik a Ján 
Strmeň.
Zo Strednej odbornej školy boli oce-
není: Andrej Mikula, Martin Stotka, 
Paulína Kluvancová, Andrej Koberčík 
a Kristína Siegelová.
Zo Základnej umeleckej školy boli 
ocenení: Nina Koštialová, Eliška 
Čičmancová, Mária Schwartzová, Se-
bastian Vravko a Dominik Petriska.
Všetkým želáme, aby sa im aj naďalej 
darilo.

J. Maslíková, VMT

13. komnata Ľudovíta Štúra
Do týždňa vzdelávania prispeli i žiaci 
zo ZŠ Školská svojim literárno-dra-
maticko-hudobným počinom. Pred-
stavenie pod názvom Lásky Ľudovíta 
Štúra sa na divadelných doskách 
domu kultúry odohralo v stredu, 18. 
novembra 2015.
V úvode sa predstavil zmiešaný spe-
vácky zbor s piesňou Kto za pravdu 
horí v doprovode klavíra. Žiaci potom 
predstavili život a dielo Ľudovíta Štúra 

formou prezentácie. Hlavnou časťou 
programu bolo svojské, ale popritom 
vtipné a veľmi milé stvárnenie romá-
nu Ľuda Zúbka - Jar Adely Ostrolúckej. 
Príjemným spestrením boli „stop“ 
scény, kedy sa všetci na scéne zasta-
vili a hlavné slovo patrilo rozprávačke, 
priateľke Adely Ostrolúckej, Eve Jo-
našovej, ktorú stvárnila Tamara Kaplá-
nová. V ďalších úlohách sa predstavili 
Tamara Pazderová (Adela Ostrolúcka), 
Samo Straka (Ľudovít Štúr), Rebeka 
Kasanová (Mária Pospíšilová), Lenka 
Bauková (osvietená pani Ostrolúcka). 
Boris Tomčáni (osvietený pán Ostro-
lúcky) a Dávid Kňazovič (učiteľ Jonáš).
Dozvedeli sme sa o láske Ľudovíta 
Štúra k Márii Pospíšilovej a Adele 
Ostrolúckej i o jeho nepriaznivom 
vzťahu k manželstvu, za čo odsúdil 
i svojho priateľa Hurbana. Život Ľu-
dovíta Štúra bol zasvätený totiž iba 
jednej veci - slovenskému národu.
     Príjemné popoludnie zavŕšila 
ľudová pieseň Na kráľovej holi v po-
daní zmiešaného speváckeho zboru 
v doprovode klavíra.

B. Šperková, VMT

Dobrý nápad 2015
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa 
uskutočnilo v piatok, 20. novembra 
2015 v priestoroch domu kultúry. Na 
ocenenie bolo nominovaných 16 pod-
ujatí a projektov. Komisia vzdelávania, 
práce s deťmi a mládežou mala teda 
neľahkú úlohu. Nakoniec však vybrala 
štyri najlepšie nápady. 
Alica v krajine zázrakov – predstave-
nie z dielne ZUŠ, ktorého hlavným 
aktérom a realizátorom boli deti. Tie 
predstavenie nielen nacvičili, ale po-
dieľali sa aj na tvorbe kostýmov, čím 
zmysluplne využili svoj voľný čas a sú-
časne rozvíjali svoje talenty. Ocenenie 
si prevzala Zuzana Jakušovská.
Retro hodina priblížila žiakom nedáv-

nu históriu a podporila záujem o po-
znanie. Ocenenie si prevzala riaditeľka 
školy Ľudmila Pogádlová.
Materské centrum Lienka robí pre 
handlovské mamičky a detičky veľa 
zaujímavých podujatí. Tento rok sa 
im dostalo uznania za Míľu pre mamu. 
Všetci zúčastnení využili na realizáciu 
podujatia svoj voľný čas a robili ho 
bez nároku na odmenu. Ocenenie si 
prevzala štatutárka MC Lienka Monika 
Galbavá.
Andrej Harak s priateľmi vybudoval 
v Handparku workoutové ihrisko. Bol 
ocenený za to, že zareagoval na ak-
tuálne potreby mládeže. Toto ihrisko 
je otvorené pre všetkých a podporuje 
športové vyžitie, čím sa stalo skvelým 
„zabijakom“ voľného času. Vybudova-
nie tohto ihriska je príkladom dobro-
voľníckej práce v prospech celej ko-
munity. Ocenenie si prevzal iniciátor 
a realizátor projektu Andrej Harak.
Všetci ocenení si prebrali sklenené 
trofeje z rúk zástupcu primátora mes-
ta Dušana Klasa.

J. Maslíková, VMT

Akadémia škôl
Kultúrny program nasledujúci po 
slávnostnom oceňovaní otvorili 
žiaci zo ZŠ Školská scénkou domáca 
úloha. Zaspievali v nej koledy v troch 
cudzích jazykoch a vtipne priblížili 
vianočné obyčaje v krajinách, ktoré 
týmito jazykmi hovoria. Dievčatá zo 
ZŠ Školská potom rozvírili prach v sále 
cvičením na trampolínach. Špeciálna 
základná škola si pripravila pásmo 
hudobno-pohybových hier a piesní 
pod názvom Ako sa deti kedysi zabá-
vali. Naši najmenší z Materskej školy 
Morovnianska cesta poučili svojim 
milým recitačným a speváckym čís-
lom prítomných o tom, aké dôležité 
je čistiť si zúbky a vyhnať z nich zubný 
kaz. Predstavili sa i gymnastky zo 

ZŠ Morovnianska cesta. Táto škola si 
pripravila i hudobné divadielko pod 
názvom Zas a znova. Obdobie sloven-
ských junákov a Jura Jánošíka nám 
priblížili žiaci zo ZŠ Mierové námestie 
svojou scénkou Zaľúbil sa Jánošík. 
Gymnázium sa predstavilo hudob-
ným stvárnením slávneho tanga zo 
slávneho filmu Schindlerov zoznam. 
Základná umelecká škola predstavila 
svojich najlepších ako inak, než hu-
dobnými číslami. Zahral i zaspieval aj 
novozaložený folklórny súbor Súbor-
ček. Nakoniec si veľký aplauz vytan-
covali dve choreografie zo súkromnej 
umeleckej školy Volcano.

VMT

Semináre Predčitateľská gramot-
nosť a Finančná gramotnosť
V utorok, 24. novembra 2015 sa v ZŠ 
Mierové námestie uskutočnil seminár 
Predčitateľská gramotnosť. Lektorka 
Alena Lopušná oboznámila pedago-
gických zamestnancov materskej ško-
ly o inovatívnych metódach a pred-
stavila nový vzdelávací program.
Vo štvrtok, 26. novembra 2015 sa 
v priestoroch ZŠ Školská uskutočnil 
seminár pre učiteľov základných škôl 
pod názvom Finančná gramotnosť. ZŠ 
Školská vypracovala projekt „Podpora 
organizačného zabezpečenia vzdelá-
vania pedagogických zamestnancov 
v oblasti finančnej gramotnosti“. 
Projekt finančne podporilo MŠVVaŠ 
SR a v súčasnosti sa realizuje. V rámci 
projektu škola zabezpečí školenie 
pedagógov v meste už zaškolenými 
učiteľmi v oblasti finančnej gramot-
nosti. Učitelia taktiež vypracovali 
metodické materiály (predvádzacie 
zošity, pracovné listy, prezentácie), 
ktoré poskytnú pre  pedagogickú 
prax svojim kolegom.

J. Maslíková, VMT
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Týždeň vzdelávania v Handlovej



Dňa 10.12.2015 uplynul rok, 
čo nás opustil 

Štefan Abrahám. 
Chýbajú nám vaše prechádzky 
námestím, vaše kývnutie rukou 
na pozdrav, debaty s priateľmi. 
Už len spomíname.

Brat Juraj,netere a synovec 
s rodinami.
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Dňa 20.11.2015 uplynul 
1 rok od úmrtia našej drahej 
a milovanej mamičky 

Anny Holubovej . 

Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spo-
mienku. 

Smútiaca rodina

Dňa 2.12.2015 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, starý 
otec a priateľ 

Dušan Bóna. 

Za tichú spomienku ďakujú 
manželka a deti s rodinami.

Dňa 9.12.2015 uplynulo 27rokov, čo nás na-
vždy opustil manžel, otec, starý otec, brat 

Pavel Papp.
Dňa 19.12.2015 uplynulo dlhých 15 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, syn, brat 
a už aj starý otec  

Jozef Papp. 
Spomíname a nikdy na vás nezabudneme.

Márne ťa naše oči hľadajú, 
márne po tvári slzy stekajú. 

6.decembra uplynie 10rokov, 
čo nás opustila drahá 

Ľudmila Jantová. 

S láskou spomínajú matka, 
dcéry  s rodinami, vnúčence 

Kristínka,  Paťko, Sinead, sestra Alenka s rodinou 
a krstná mama Beličinová.

Dňa 23.11.2015 sme sa 
rozlúčili s našou milovanou 

mamou, starou mamou 

Irenou Hrivňákovou. 

Touto cestou sa chceme po-
ďakovať MUDR. Lenčovej, 
MUDr. Kvostkovej, MUDr. 

Prochádzkovi, oddeleniam 
ODCH, JIS, Interné za prí-

kladnú starostlivosť o našu 
mamičku. Smútiaca rodina

Dňa 13.decembra 2015 
uplynie 5 smutných rokov, 

čo nás náhle opustil náš mi-
lovaný manžel, otec, starký 

a prastarký 

Karol Berényi. 

Odišiel si cestou, kde chodí 
každý sám, len dvere spomie-
nok si nechal dokorán. Kytič-
ku kvetov ti na hrob môžeme 

dať, chvíľu stáť a s láskou 
spomínať. 

S úctou a láskou spomínajú 
manželka, synovia Karol 

a Peter s rodinami, vnúčatá 
a pravnúčatá.

S hlbokým zármutkom v srd-
ci oznamujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a zná-
mym, že nás dňa 28.októbra 
2015 po ťažkej chorobe 
opustil náš milovaný syn,o-
tec,starký, brat, švagor  

Ing.Štefan Vido 
vo veku 53 rokov. 

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční pri 
urne v kruhu najbližšej rodiny. Smútiaca rodina

Úsmev mal na perách, 
dobrotu v srdci a lásku v duši. 

Dňa 6.12.2015 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec 

MUDr. Jaroslav Dolník. 
S láskou a smútkom v srdci spomí-
najú manželka, dcéra Jarka a syn 
Stanko s rodinami. Chýbaš nám.

Terézia Kozárová

„Že čas zahojí, je len veľký 
klam. Čím ďalej ubieha tým 
viac chýbaš nám.“ 

S láskou spomínajú manžel 
a deti s rodinami.

Žiarila z teba láska a dobrota budeš 
nám chýbať do konca života. Aj keď 
už nie si medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami. 

Dňa 6.12.2015 uplynú 2 roky, čo 
nás navždy opustila drahá manžel-
ka, mamička a starká 

Daniela Pittnerová. 
So žiaľom v srdci spomínajú manžel 

Reiner, dcéra Lenka s rodinou, dcéra Daniela s rodinou, 
syn Roman s rodinou a vnúčatami.

S bolesťou v srdci sme si dňa 
23.11.2015 pripomenuli 1.výročie 
úmrtia našej mamičky pani 

Heleny Rodákovej. 
Osud nám nevráti, čo vzal, vracia len 
spomienky a žiaľ. Už niet návratu ani 
nádeje, len cestička k tvojmu hrobu 
nás zavedie. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry, 
vnukovia a vnučky s rodinami.

S hlbokým zármutkom v srdci ozna-
mujeme, že dňa 20.10.2015 nás 
nečakane opustila naša mamička, 
starká a prastarká 

Júlia Gatialová. 
Za prejavy sústrasti ďakujeme. 
Smútiaca rodina

Dňa 7.12.2015 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil 

Ladislav Bella. 
Chcela by som mať krídla, aby som 
mohla odletieť aspoň na malú chvíľ-
ku do neba a pozdraviť toho, kto mi 
veľmi chýba.

S láskou spomína celá rodina. 

Dňa 3.12.2015 si so smútkom 
a láskou v srdci spomíname 
na p. Aničku Kravárikovú. Kto 
ste ju poznali, spomínajte 
s nami. 

Priateľka Marcela.
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Predaj aj na splátky Home Credit/Qautro!

Sedacia súprava Mona

589 €709 €

0917 539 165

 Program DK  december
Mesto Handlová a DK Handlová pozývajú na 

Stretnutie s Mikulášom.
Sobota, 5.12. o 17.00,  Námestie baníkov Handlová

DK Handlová a Literárnodramtaický odbor ZUŠ Handlová 
pozývajú na

ŽIVÝ BETLEHEM
Námestie baníkov Handlová, pondelok, 21.12. o 17.00
utorok, 22.12 o 17.00

Mesto Handlová, Združenie obcí handlovskej doliny, DK 
Handlová pozývajú na
11. ročník tradičného benefičného podujatia a spomienku 
na bývalého starostu obce Lipník Ľudovíta Vojtku

HANDLOVSKÁ KAPUSTNICA 2015
Námestie baníkov Handlová, sobota 12.12. o 10.00

Mesto Handlová a DK Handlová pozývajú na

SILVESTER 2015
So starým rokom sa spolu rozlúčime 31.12. o 22.00 na 
Námestí baníkov v Handlovej. Nebude chýbať DJ SO-CHO 
a ohňostroj.

Sedacia súprava Korsa

490 €585 €

Pohovka SARA

149 €169 €

Sedacia súprava NAVARA

379 €

Ľavá + taburetka

Posteľ KLARA

298 €
340 €

Botník ELA

43 €

Sedacia súprava LUX

899 €

Vianočný kupón

možnosť využiť do 23. 12. 2015
pri predložení v predajni zľava 
na sedacie súpravy a pohovky 10%

Jedálenský set MINI

 249€

Komoda REA

69€

Obývacia stena CANES

€

Kreslo TC3-973M

 69€

Lienkari plesali

Materské centrum Lienka zorganizovalo v sobotu, 21. novembra 2015 v priestoroch koncernej 
sály ZUŠ Detský ples. Mamičky obliekli deťúrence do najlepších šatočiek. A nezabudli ich odieť 
i do nekonečnej detskej energie. Všetko bolo pripravené a mohlo sa začať. Ples sa otvoril vo 
veľkom štýle - dievčatá zo súkromnej umeleckej školy Volcano priniesli trošku leta a exotiky 
svojim dynamickým latino tancom.Žiaci ZUŠ pod vedením Kataríny Dupkalovej mali pre detič-
ky nachystané vystúpenia. Vyčarili na detských tvárach úsmev a sálou sa rozliehal spontánny 
smiech. Veď, kto by sa nebavil na šašoch, ktorí púšťajú bubliny a robia nezbednosti. Naši DaM-
Páci zas pre deti vymysleli rôzne súťaže - hádzanie obručou, chodenie s „veľkými no hami“ a 
slalom pomedzi kolíky s raketou, na ktorej bola položená loptička.Šašovia potom rozprúdili 
zábavu - tancovalo sa, hádzalo sa konfetami, šantilo a behalo z jednej strany na druhú. Popri-
tom sa nezabudlo na nachystané dobroty a pitný režim. Všetko chutné, čo bolo na stoloch, 
pripravili mamičky z MC Lienka - Zuzka a Monika. Zuzka upiekla i skvelú tortu - MC Lienka totiž 
oslavovalo svoje štrnáste narodeniny. Keď zostali z torty iba odrobinky a kúsky fondánu, žre-
bovala sa tombola. Šťastní výhercovia sa mohli pochváliť krásnymi vecnými cenami. Domov 
išli všetci vytancovaní, s plnými bruškami a šťastní. A práve o to išlo.                                      VMT

Materská škola počas Vianoc
Mesto Handlová oznamuje, že prevádzka Materskej školy, 
Ul. SNP 27, Handlová s jej elokovanými pracoviskami je 
otvorená v pracovných dňoch od 6,00 do 16,00 hod.
V čase vianočných prázdnin od 23. decembra 2015 do 8. 
januára 2016 je v prevádzke iba pracovisko na Ul. SNP 27. 
Od 11. januára 2016 sú v štandardnej prevádzke všetky 
pracoviská MŠ.
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Otvorená hodina
28. októbra v roku 1815 sa narodila 
v Uhrovci jedna z najvýznamnejších 
osobností slovenských dejín. Jazy-
kovedec, novinár, spisovateľ, kodifi-
kátor spisovnej slovenčiny. Človek, 
ktorý bojoval za svoju vlasť a národ. 
Tie postavil na prvé, najdôležitejšie 
miesto. Reč je o Ľudovítovi Štúrovi. 
Práve v tomto čase si pripomíname 
200. výročie jeho narodenia.  Na túto 
udalosť nezabudla ani 8. B  trieda zo 
Základnej školy na Mierovom námes-
tí, ktorá si pod vedením pani učiteľky 
Fontányovej pripravila Otvorenú 
hodinu o Ľudovítovi Štúrovi. Pozvaní 
boli rodičia, príbuzní a každý, kto 
si chcel rozšíriť vedomosti o tomto 
veľkom človeku. Žiaci priblížili jeho bi-
ografiu, od narodenia až po posledné 
roky života, ktorý ukončila nešťastná 
udalosť. Ľudovít Štúr sa pri preska-
kovaní jarku postrelil do nohy a umrel 
na otravu krvi. Žiaci priniesli dôležité 
informácie, ale aj zaujímavosti, s kto-
rými sa rodičia ešte nestretli. Nesmelo 
chýbať priblíženie znakov romantiz-

mu, všetkých sfér jeho pôsobenia, ako 
aj spomenutie jeho veľkých životných 
lások a posledných rokov života. Tie 
otvorili celú sériu životných tragédii 
Ľudovíta Štúra. Žiaci sa pripravili 
naozaj svedomito. Atmosféra bola 
veľmi uvoľnená, príjemná, dokonca 
si niektorí aj zaspievali pieseň Kopala 

studienku, ktorej nápev slúži ako 
predloha k našej terajšej hymne. Veľ-
ké poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí 
si našli čas a prišli podporiť svoje deti. 
Všetci sa zhodli, že strávili príjemné 
chvíle a tešia sa na ďalšie stretnutie.

 M. FONTÁNYOVÁ

Pasovali ich za prvákov

Netradičný školský deň zažili 
18.novembra žiaci prvého ročníka 
ZŠ Morovnianska cesta. V škole bola 
slávnostná imatrikulácia – prijatie 
prvákov do cechu žiackeho. Stať sa 
prvákom nie je také jednoduché, ako 
sa na prvý pohľad zdá. Okrem toho, že 
dieťa musí absolvovať zápis do školy, 
na ktorom si  pani učiteľky preveria 
školskú zrelosť, musí začiatkom 
septembra nastúpiť do školy. Naučiť 
prvákov zvládať prvé týždne a 
mesiace v novom prostredí, odovzdať 
im potrebné vedomosti, naučiť ich 
čítať, písať, počítať si vyžaduje veľkú 
mieru úsilia i trpezlivosti. Za to všetko 
patrí poďakovanie pani učiteľke 
Pavkovej a Komárovej. Poďakovanie 
patrí takisto aj rodičom za podnetné 
prostredie plné lásky a porozumenia, 
ktoré vytvárajú pre svoje deti. My, 
učitelia urobíme všetko pre to, aby  
naši žiaci dostali kvalitné vzdelanie, 
aby  boli šťastní a s radosťou chodili 
do školy. 

Prváci zvládli svoj pasovací deň na 
veľkú jednotku. Sľubom sa zaviazali, 
že sa budú dobre učiť, slušne správať 
a vzorne reprezentovať svoju školu. 
Slávnostné podujatie sa nieslo 
v znamení rozprávky. Program 
pre prvákov si pripravili starší žiaci 
pod vedením pani vychovávateľky 
Deliovej, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme. Slávnostná imatrikulácia 
bola veľkým dňom nielen pre 
samotných prvákov. Ich usmievavé 
tváričky žiarili šťastím a z milej akcie 
odchádzali s nezabudnuteľnými 
zážitkami. Imatrikulácia bola 
zážitkom aj pre ich rodičov, či 
najbližších príbuzných, ktorí si tak 
zo slávnostného podujatia spolu so 
svojimi ratolesťami očividne odnášali 
pocity plné nevšedných dojmov.

Elena Šoltysová, riaditeľka školy                   
ČAROVNÉ VIANOCE“ workshop, 
ktorý spája generácie

Senior centrum Handlová sa stalo miestom, kde sa nestre-
távajú už len tí skôr narodení, ale vytvoril sa tu priestor, kde 
sa začali stretávať všetky generácie, žijúce v našom meste. 
Na jar prišla  riaditeľka  neziskovej organizácie s myšlien-
kou, spojiť staršiu generáciu (obyvateľov nášho zariadenia) 
s handlovskou mládežou pomocou workshopu. 

Nevedeli sme, ako sa táto myšlienka ujme medzi našimi 
školami a škôlkami. Výsledok však splnil všetky naše 
očakávania a ihneď sa ozývali hlasy, aby sme si takéto 
spoločné stretnutie, plné nápadov, šikovných rúk a dobrej 
nálady zopakovali aj pred Vianocami. Čas sa naplnil a my 
organizujeme v poradí druhý workshop pod názvom 
„Čarovné Vianoce“ , ktorý sa uskutoční 9.decembra 2015 
v dopoludňajších hodinách v Senior centre . Po minulej 
pozitívnej odozve sme na účasť oslovili všetky základné 
školy, materské školy, Klub dôchodcov Handlová, Karpat-
skonemecký spolok, Banské múzeum Handlová i Jazmín.   

Dúfame, že tieto stretnutia sa stanú pravidelnou súčasťou 
mestského spoločenského života a postupom času sa do 
nich zapoja všetky organizácie pôsobiace na pôde mesta.

Iveta Ondrušíková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Gymnazisti sa zapojili 
do medzinárodného projektu

Gymnázium Ivana Bellu sa zapojilo do nového projektu 
pod názvom „Fair trade for a fair future. Global consumer 
conscience“ –„Spravodlivý obchod pre spravodlivú budúc-
nosť. Globálne spotrebiteľské svedomie“. V dňoch 1.-6.no-
vembra 2015 sa v Anglicku  uskutočnilo prvé stretnutie 
učiteľov  z Nemecka, Talianska, Rakúska, Dánska a Sloven-
ska, ktoré v projekte  reprezentuje handovské gymnázium. 

Témou projektu je problematika krajín tretieho sveta, 
výmena skúseností so študentmi a učiteľmi partnerských 
krajín na túto tému.  Koordinátorom  projektu je anglická 
škola- Thomas Deacon Academy v Peterborough, kde sa 
konalo aj úvodné stretnutie - „teacher training“ .     

Projekt bol vypracovaný na tri roky a bude tr-
vať od  septembra 2015 do  augusta 2018.
V tomto období  sa uskutoční desať stretnutí učiteľov a štu-
dentov zúčastnených krajín. Študenti budú spoznávať  kra-
jiny a ich kultúry, precvičovať si  jazykové  zručnosti v praxi.

K projektu bola vytvorená webová stránka, ktorá bu-
de  priebežne dopĺňaná  audio a video  záznamami pro-
jektovej práce, aby študenti, rodičia, ale aj široká verejnosť 
mohla sledovať aktivity projektu, zameraného na problémy 
súčasnosti. Študenti si budú môcť vymeniť názory o prob-
lematike emigrácie a pomoci krajinám tretieho sveta. Han-
dlovskí gymnazisti vycestujú do nemeckého Dortmundu 
už koncom novembra a v marci navštívia Dánsko.

Anna Siveková, 
koordinátorka projektu za Slovenskú republiku

klasická masáž
manuálna  lymfodrenáž tela

kozmetická lymfodrenáž tváre,
manuálne techniky
mäkké  techniky

japonská Shiatsu masáž
reflexná masáž chodidiel

relaxačné masáže

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

Stavbárov 21- Žabník, Prievidza,
alebo Ráztočno

TEL. 0905 195 193
www.masazenana.sk

Pripravení na povodne

Dobrovoľným hasičom z okresu Prievidza odovzdali 
do užívania ďalšie balíky protipovodňovej techniky. 
Vo štvrtok 29.októbra odovzdal minister vnútra a 
podpredseda vlády SR, Robert Kaliňák, kľúčiky od 
prívesných protipovodňových vozíkov dvadsiatim 
starostom a zástupcom dobrovoľných hasičov z 
okresu.V zastúpení mesta Handlová prebrala kľúčiky 
Jana Grenčíková a  predseda Dobrovoľného hasičského 
zboru Handlová, mestská časť Morovno, Stanislav Kmeť.
Soryana Hádenová



Pozývame vás 
do novootvorenej 

podnikovej predajne Milsy 
na ulici Potočná 66, Handlová (bývalá budova ŠM), 

kde si môžete vybrať zo širokého sortimentu 
výrobkov z kravského, ovčieho a kozieho mlieka.
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Majsterky Slovenska 
z Handlovej
V sobotu 7.novembra 2015 ožila telo-
cvičňa TJ Sokol Bratislava Vinohrady 
smiechom viac ako 60-tky účastníčok 
Majstrovstiev Slovenska v  TeamGym. 
KŠG Handlová malo zastúpenie v kategó-
riách žiačky a juniorky. Žiačky vycestovali 
s úlohou minimálne obhájiť druhé miesto 
z minulého roka. V kútiku duše ale každý 
dúfal, že tento rok to bude vytúžený titul 
majsteriek Slovenska. Pred juniorkami stá-
la úloha obhájiť titul po štvrtýkrát. 

TeamGym je súťaž družstiev. Súťaží sa 
v troch disciplínach: spoločná skladba, 
akrobacia a skoky z trampolínky. Dôraz 
sa kladie na synchronizáciu,  zvládnutie 
povinných prvkov a ich prevedenie, ply-
nulosť cvičenia a samozrejme obtiažnosť 
prvkov.

Dievčatá z KŠG Handlová zvládli 
všetko na jednotku, svojich úloh 
sa chopili zodpovedne, obsadili 
prvé miesta a do Handlovej pri-
viezli titul Majsteriek Slovenska 
v obidvoch kategóriách.

Družstvo žiačok reprezentovali: 
Timea Briatková, Nela Lomnická, 
Lea Lomnická, Nikola Nieburo-
vá, Andrea  Duníková a Hana 
Kotlárová

Družstvo junioriek štartovalo 
v zložení: Andrea Golhová, 
Tamara Kaplánová, Tamara Paz-
derová, Nina Koštialová, Laura 
Koštialová a Viktória Matiašková.
Dievčatám a ich trénerom Márii 
Kotríkovej a Karolovi Bajánovi 
srdečne gratulujeme a želáme, 
aby sa im aj naďalej darilo.

KŠG Handlová

V decembri na vašej 
plavárni v Handlovej
Aj v decembri si môžete prísť 
ráno od 6.30 h zaplávať

Otváracie hodiny počas
vianočných sviatkov
Plaváreň mesta Handlová informuje, 
že počas vianočných sviatkov bude 
plaváreň otvorená nasledovne:
24.- 25.12.2015 vianočné sviatky 
ZATVORENÉ
26.12.2015  SVIATOK  OTVORENÉ 
od 9.00 hod. do 19.00 hod. bazén, 
sauna, masáže
27.-28.-29.-30.12.2015 OTVORENÉ
1.1.2016  NOVÝ ROK   ZATVORENÉ.
Tešíme sa na Vás 2. januára 2016 
so všetkými službami!

POZOR!: VO ŠTVRTOK 17.12.2015 
od 15.00 h bude bazén uzavretý  z 

dôvodu konania Kapriády Plavecké-
ho klubu Handlová. Ďakujeme, že 
prídete povzbudiť našich plavcov!

Vyhrajte vianočného kapra  
23. decembra 2015 (STREDA)
Plaváreň mesta Handlová pozýva na 
„Predvianočnú naháňačku o vianoč-
ného kapra“ 
Príďte v  STREDU  23.12.2015 od 
18.00 hod.! Využite príležitosť vyplá-
vať  si vianočného kapra 
v 3 kategóriách:· 
 muži bez obmedzenia veku
 ženy bez obmedzenia veku
 deti

Cez prázdniny na plaváreň 

Plaváreň mesta Handlová pripravila 
pre svojich návštevníkov  PRÁZDNI-
NOVÚ  VIANOČNÚ  AKCIU! 
V čase vianočných prázdnin od 
23.12.2015 do 5.1.2016 budú mať 
deti do 15 rokov v sprievode do-
spelej osoby zľavnený vstup 1 €/2 
hodiny.

Kolektív Plavárne mesta Handlová 
Vám ďakuje za využívanie služieb       
v roku 2015. 

Prajeme Vám do nového roku  veľa 
zdravia, šťastia, pohody a v novom 
roku od soboty 2.1.2016 šups do vody.

Pozvanie do Karpaty Art Gallery

Tajomstvo v hline zakliate
Považskobystrická umelkyňa Zlatica Jurisová - Plešková 
3.novembra 2015 odprezentovala svoju tvorbu v Karpaty 
Art Gallery na vernisáži výstavy Tajomstvo v hline zakliate 
III. Hudobné vystúpenie Niny Koštialovej a prednes poézie 
v podaní Eriky Čechovej predchádzali príhovoru kurátorky 
výstavy  Amálie Lomnickej. Ako už názov výstavy napo-
vedá, autorka najčastejšie berie do rúk hlinu a z nej tvorí 
neobyčajné reliéfy a pôsobivé šperky. Farebne ich potom 
upravuje glazúrou, pri ktorej sa nikdy nevie presne odhad-
núť výsledok a v tom spočíva ono tajomstvo. Po otvorení 
pece vidí autorka svoj výtvor po prvýkrát.
Umelkyňa Zlatica Jurisová - Plešková sa inšpiruje krajinou a 

prírodou okolo seba a jej živlami. Stvárňuje motív vody, lis-
tov či ročných období. Zaujímavou súčasťou vystavených 
diel sú aj farebné keramické torzá, na ktorých sú nainšta-
lované šperky. Všetky vystavované diela sú predajné. Za 
skutočne výhodné ceny môžete kúpiť originálny darček 
sebe alebo svojim blízkym. Stačí prísť do galérie, všetci sú 
srdečne vítaní.

Mikulášska omša
V nedeľu 6.decembra 2015 o 10.30 sa v kostole sv. Mikuláša 
v Novej Lehote uskutoční slávnostná sv. omša pri príle-
žitosti sviatku patróna kostola sv. Mikuláša a ukončenia 
obnovy strechy kostola.

Betlehemy, hudba a dotyk Vianoc
Výstava sakrálneho umenia, ktorej vernisáž bude v utorok 
15.decembra 2015 o 16.30 v Karpaty Art Gallery bude spre-
vádzať obdobie najkrajších sviatkov v roku - Vianoc. Zacho-
vané a zozbierané duchovné dedičstvo v sakrálnom umení 
zo  zbierky Jána Procnera a Tomáša Klenku. Návštevníci sa 
môžu tešiť na hudobné vystúpenie pána kaplána z kostola 
sv. Kataríny v Handlovej Radovana Hasíka, ktorý študoval 
hru na organ na Viedenskom konzervatóriu a na výstavu 
historických plastík a obrazov. Sériu betlehemov, ktoré 
nemajú vo svete obdobu, predstaví rezbár Ján Procner 
a návštevníci uvidia aj dielo jedného z najvýznamnejších 
insitných tvorcov sveta - Štefana Siváňa st.
Karpaty Art Gallery ponúka na predaj originálne ručne vy-
tvorené výrobky, vianočné ozdoby a dekorácie, ktoré budú 
prezetované na vernisáži.

Tešíme sa na Vás v Karpaty Art Gallery

Školská bezbariérová

Zrekonštruovaná cesta pred hlav-
ným vchodom, nový chodník poved-
ľa školy k bezbariérovému vchodu 
a nábehová plošina pri starom 
bočnom vchode - to všetko pomôže  
imobilným žiakom a návštevníkom 
ZŠ Školská.  Nie je to však jediná 
rekonštrukcia. V škole sa podarilo 
odizolovaním múrov zabrániť preni-
kaniu vlhkosti do šatní, ktoré boli v 
havarijnom stave. Na rekonštrukciu 
Ministerstvo školstva SR poskytlo 
dotáciu vo výške 19 000 Eur. Mesto 
prispelo symbolickou čiastkou pribl. 
500 EUR. Práce sa podarilo zvládnuť 
za tri týždne.

VMT



Vymyslieť turnaj, zorganizovať 
prvý ročník, to je pomerne jedno-
duché. Pokračovať v tom, vytvoriť 
tradíciu, to je už ťažšie. Martin 
Uríček má dve svoje turnajové 
deti. Začal 24 hodinovkou, ktorá 
sa pekne rozbehla a 7. novembra 
sa uskutočnil druhý ročník futba-
lového turnaja pre najmenších 
futbalistov – Memoriál Karola 
Matiaška.

Turnaj v halovom futbale organi-
začne podporilo mesto Handlová 
a FC Baník Horná Nitra. Aby si za-
hralo čo najviac detí, organizátori 
vytvorili dve kategórie 1. a 2. ročník 
a 3. a 4.ročník. V prvej kategórii 
boli najlepší chlapci zo ZŠ Mierové 
námestie. V druhej si prvenstvo 
vybojovali trochu starší futbaloví 
reprezentanti  zo ZŠ Gašpara Drozda 
Chrenovec-Brusno. Najúspešnejší 
jednotlivci neunikli skúseným pozo-
rovateľom z radov hráčov hornonit-
rianskeho klubu FC Baník. Najlepším 
hráčom v kategórii 1.-2.ročník bol 
Dávid Lihotský zo ZŠ Školská, naj-
lepším strelcom Timotej Moštenický 
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www.alusolid.sk
0905 981 459

Plastové a hliníkové okná za najlepšiu cenu

Alusolid SK, s.r.o.

Mimoriadna akcia na vchodové dvere

Po dvojmesačnej príprave naši 
Juniori vycestovali do Českej 
republiky na Majstrovstvá sveta, 
ktorých sa zúčastnilo 6 460 sú-
ťažných choreografií z 20 krajín 
sveta. Kategóriu hip-hop, v ktorej 
sme súťažili aj my, hodnotila me-
dzinárodná porota, medzi nimi 
aj finalista Britain´s Got Talent 
- Marlon „Swoosh“ Wallen. Kon-
kurenciou nám boli výborné ta-
nečné skupiny, napr. vicemajstri 
Poľska, ktorí zaslúžene aj vyhrali. 
A ako sme dopadli my? Nad oča-
kávania. 

Handlová má čerstvých 
II. Vicemajstrov sveta!!!
Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali 
palce. Krajší darček k 16.výročiu ta-
nečnej skupiny Volcano sme si ani 
nevedeli predstaviť.

VOLCANO NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA

Okrem toho sme si užili skvelú spoločnú Halloween party a už 6.decembra 
sa naši najmenší tanečníci - škôlkari predstavia Mikulášovi v Dome kultúry. 
Na 19. decembra pripravujeme tanečnú show Z rozprávky do rozprávky, 
ktorú si užijú nielen deti, ale pospomínajú si aj rodičia :)

2.ročník Memoriálu Karola  Matiaška

zo ZŠ Mierové námestie a Matejovi Karovi zo ZŠ Školská udelili titul najlep-
šieho brankára. Medzi tretiakmi a štvrtákmi  sa darilo najlepšie Timotejovi 
Paulíkovi zo ZŠ Gašpara Drozda Chrenovec-Brusno. Juraja Cimermana zo ZŠ 
Školská ocenili ako najlepšieho strelca, najlepším brankárom sa stal Matúš 
Znamenák zo ZŠ Morovnianska cesta.

Karol Matiaško bol v Handlovej vyhlásený za futbalistu storočia. Legenda 
handlovskej futbalovej histórie je aj držiteľom rekordu strelených gólov            
v jednej sezóne. V roku 1952 ich nastrieľal neuveriteľných 72! A okrem toho 
hral vždy čestne, o čom svedčí Cena fair play. A to nielen vo futbale, ale aj        
v živote. Aj preto si zaslúži, aby sme na neho nezabudli.                           Igm

Plavci nesklamali

Marek Mikuš, Eva Vojtková, Zlatica 
Litwiaková, Lucia Knapeková a Natália 
Maruniaková reprezentovali Plavecký 
klub Handlová na  Jesenných maj-
strovstvách stredoslovenskej oblasti 
21.-22. novembra v Rimavskej Sobote.
2.miesto v dievčenskej štafete, 4.miesto 
E.Vojtkovej na 200 m motýlik, ako aj 
splnené limity na Zimné majstrovstvá SR 
svedčia o zodpovednom prístupe našich 
plavcov. Gratulujeme

Mária Májová, PK Handlová



Prevádzkový čas: 
PO-PI: 8.00 - 16.30 h       
SO:  8.00 - 11.30h 

Sme tu pre vás - u nás ušetríte
- zľavy z doplatkov bez vernostných kariet
- najlepšie ceny na voľnopredajný sortiment
- výhodné vianočné balenia a darčekové predmety
- výhodné ceny na detské mlieka
- odborné poradenstvo
- ochotne objednáme chýbajúce lieky
- zdravotnícke pomôcky a iné
- kvalifikovaný a príjemný personál

Partizánska 2, 972 51 Handlová
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lekaren.svkatariny@gmail.com
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- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania, zameranie adresného bodu
- Vecné bremená, kontrolné merania

Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz

Geodetické práce - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová

Štastné a zdravé Vianoce

A
K
C
I
A

ARMY SHOP SKLENNÉ
 ZĽAVY AŽ DO     30 % 

KAPSÁČE BDU                 10,90 €
Teplé gumáky CAPTAIN   27,50 €  
Vojenské rukavice pletené    1 €
OBUV  COMODORE - PROTIMINA
TEPLÉ NOHAVICE - BUNDY - ČAPICE

ut., str., štvr.: 14.00-18.00 h
sobota:          09.00-13.00 h

Telefón: 0902 584 948

Spokojné prežitie Vianočných sviatkov, pohodu a lásku v kruhu svojich 
najbližších a veľa zdravia, osobných aj pracovných úspechov v novom 
roku 2016 všetkým Handlovčanom praje -  Ján Spevár, poslanec MsZ

Zhotovíme vám
Kalendár A3 z vašich fotiek

13 strán od 16 eur
Podnikateľský inkubátor

046 5444013, 0917 243 644


