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Nezisková organizácia Fórum pre 
pomoc starším (FpPS) s celoslo-
venskou pôsobnosťou organizuje 
už deväť rokov anketu Senior 
roka. 

V tomto roku ocenili ďalších             
21 seniorov. Za rok 2014 titul 
najvyšší – zlatá seniorka – patrí 
Handlovčanke srdcom i dušou 
Hildegarde Radovskej. Ocenenie 
si prevzala v Zlatej sále Bojnického 
zámku v decembri 2014 z rúk pre-
zidentky FpPS Ľubice Gálisovej.

Aká je? Pani Radovská má 81 rokov 
a je činorodou ženou s prirodzenou 
autoritou, ktorá obetuje svoj voľný 
čas a energiu nezištne spoluob-
čanom. Je nositeľkou kreatívnych 

nápadov, ktoré vie aj zrealizovať 
až do finálnej fázy. Napriek svojmu 
veku je plná vitality, optimizmu 
a porozumenia. Niekoľko desaťročí 
sa venuje uchovávaniu kultúrneho 
dedičstva, jazyka a tradícií Karpat-
ských Nemcov. 

Pani Hilda je predsedníčkou Kar-
patskonemeckého spolku, ktorý je 
veľmi aktívny. Pomáha uchovávať 
tradície predkov, pôsobí edukač-
ne na školách a medzi mládežou 
a zároveň organizuje cezhraničnú 
spoluprácu s krajanmi v Európe.

Spoločné akcie a návštevy prispie-
vajú k spojeniu rodín, ktoré boli po 
uplatnení Benešových dekrétov 
násilne rozdelené. Zároveň vedie 

spevácky súbor Grünwald, ktorý 
svojimi vystúpeniami obohacuje 
spoločenské podujatia nielen           
v meste, ale aj na Slovensku a Ne-
mecku, kde vystupuje a spieva 
s krajanmi. Pani Hildegarda je už 
10 rokov nositeľkou a ,,učiteľkou“ 
handlovskej histórie aj prostred-
níctvom pamätnej izby, ktorá bola 
v Dome stretávania v Handlovej 
zriadená v septembri 2004. Za túto 
prácu a porozumenie medzi ná-
rodmi ocenili pani Hildu aj partneri 
v Nemecku a to diplomom a Strie-
bornou čestnou ihlou. 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme 
za šírenie dobrého mena o Handlo-
vej doma i vo svete.    AK, foto PR. 

MESTO HANDLOVÁ 
KOMISIA ŠPORTU PRI MsZ HANDLOVÁ 
pozýva širokú verejnosť 

na Ocenenie najúspešnejších 
športovcov, kolektívov, trénerov 
a funkcionárov mesta za rok 2014, 

ktoré sa uskutoční dňa 18. 2. 2015 
o 18.00 v prestávke basketbalového 
zápasu  MBK HANDLOVÁ a ŠKP 
BANSKÁ BYSTRICA v priestoroch 
Športovej haly v Handlovej.

Zlatá seniorka  roka je z Handlovej V zabúdaní je zánik
 

Nestretol som človeka, ktorému by 
najväčšmi neprekážala – pravdaže 
popri nesmiernej chudobe jedných 
a bohatstve iných – naša nesvor-
nosť, nejednota, závisť, zloba. 
 Pravdaže zavše nasleduje kývnu-
tie rukou: veď tak to bolo medzi 
Slovákmi vždy, sme dedičmi Svä-
toplukových synov. Vyhovuje nám 
život v škriepkach, lebo sme si naň 
zvykli. Nemôžeme v tomto národe 
žiť svorne, bez závisti a nenávisti? 
Nepomohlo by nám naše zjedno-
tenie sa ,,tímový výkon“ k lepšiemu 
životu?
 Dnes, iste mi dáte za pravdu, mô-
žeme konštatovať, že v celom svete 
sa prestali rešpektovať hodnoty. 
Svet sa prepadol do krízy hodnôt. 
 V súvislosti s útokom na redakciu 
časopisu Charlie Hebdo sa verej-
nosť intenzívnejšie začala zaujímať 
o slobodu slova. Ale kde sa končí 
a kde začína? V demokracií sa práva 
jedného končia tam, kde sa začínajú 
práva druhého. Ako sú tieto základ-
né aktivity demokracie uplatňované 
v politike? Ako ich uplatňovala 
redakcia časopisu Charlie Hebdo? 
Nie sú udalosti, ktoré sa prevaľujú 
svetom a vyvolávajú rozhorčenie 
slušných ľudí dôsledkom absolútnej 
absencie hodnôt?
 Slovensko má už začiatkom febru-
ára v referende o rodine možnosť 
dokázať, či je ešte krajinou, ktorá 
celkom nepremárnila dedičstvo ot-
cov. Slovensko prešlo ťažkou skúš-
kou za socializmu, ale ani po roku 
1989 nebolo ušetrené devastácie 
svojej podstaty. 
 Nemali by sme na to zabúdať, lebo 
v zabúdaní je zánik. 

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

14. február - Valentín

30 eur/kurz
046 5444 013
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Správa z 8. šachtágu 
Handlovského baníckeho spolku

Dom kultúry už po ôsmykrát privítal členov Handlovského 
baníckeho spolku a hostí na tradičnej baníckej zábave 
vedenej podľa Pivného zákona, ktorý sa traduje od slávnej 
banskoštiavnickej Baníckej akadémie. Päť baníckych spolkov a 
cechov vyslalo svoje delegácie, boli zastúpení sponzori, čestní 
členovia.  

V úvode sa na vyzvanie slávneho kontrária Miroslava Holčeka ujal 
funkcie Slávneho vysokého a neomylného prezídia Jozef Javúrek. 
Bol pripravený bohatý program. Po privítaní hostí primátorom mesta 
pozdravili šachtág krátkym programom žiaci Základnej umeleckej školy 
pod vedením učiteľky pani Balušinskej. 

Prekvapivým zážitkom bolo svätenie dupláka. Pivný biskup Mgr. 
Branislav Čukan v spolupráci so speváckym zborom predviedol túto 
tradičnú scénku novátorským spôsobom. Pitie piva začalo a program 
pokračoval. Tri banícke piesne Janka Procnera v podaní speváckeho 
tria HBS predchádzali prijímaniu nových členov – fuchsov – do HBS. 
Fuchsmajor Ing. Rudolf Podoba opäť veľmi iniciatívne pripravil tento 
akt a obohatil ho novými prvkami, ktorými mimoriadne zabával celé 
šachtágové zhromaždenie. Mladý Marcel Koszta sa musel popasovať 
s dámskou figurínou, aby z nej vycuckal mliečko. Ostrieľaný baník 

Milan Matula meral metán vysoko pod stropom miestnosti a zistil, 
že zhromaždenie sa koná v nevýbušnom prostredí, čo všetkých 
uspokojilo. Fuchso postavený na sude musel vypiť na ex veľké pivo, 
tak ako aj jeho krstný otec. Obaja fuchsovia boli po skoku podrobení 
umývaniu hláv pivom a pasovaní predsedom HBS Ing. Jánom Ihringom 
za riadnych  členov.  

Svoj folklórny program predviedla skupina členov z Dúbravského 
baníckeho cechu. V úvode programu slávne kontrárium pripomenulo, 
aké vzťahy v histórii boli medzi Handlovou a Liptovom. Po nich 
zostali v areáli Bane Handlová „liptácke baráky“ (už ich nahradila nová 
výstavba) a v meste Liptovská ulica. Ich program nadchol všetkých.

Potom sa dostali k slovu tablice – teda rady stolov – aby súťažili 
v speve. Súťaž vyhrala tablica č. 2 – prezentovala sa ľudovou piesňou 
„Nebola som veselá“.

Dostali slovo pivári – z každého spolku sa prihlásil do súťaže 
účastník. Víťazom sa stal reprezentant Malokarpatského spolku Jozef 
Granec, ktorý tvrdil, že hoci je z vinárskeho kraja,  vie takto piť aj víno.

Slávne vysoké a neomylné prezídium podľa § 28 Pivného zákona 
prikázalo vyhľadať najstaršieho účastníka šachtágu. Za spevu všetkých 
prítomných sa napokon našiel najstarší účastník – bola to členka 
HBS a čestná občianka mesta Handlová, ktorá sa dožila 100 rokov. 
Sála ju pozdravila mohutným Živio. Po doznení ovácií zaznela pieseň 
„Dievčatko z kolónie.“ Nasledovala tradičná záverečná pieseň „Kamaráti, 
kamaráti dole sfárajme“ a dopili sa posledné zvyšky piva v pohároch. 

8. šachtág sa uzavrel baníckou hymnou a prikročilo sa k zábave, 
ktorá sa pretiahla takmer k polnoci. Možno povedať, že išlo o vydarené 
podujatie, ktoré Handlovský banský spolok za pomoci mesta 
a sponzorov veľmi dobre pripravil a zvládol. Banícke tradície ešte 
nezanikli a ani zaniknúť nesmú.                                Ing. Igor Reiff, foto VH

Čaro okamihu
Spomienky na detstvo sa 

ukladajú, či už dobré alebo zlé 
veľmi hlboko.  Ak je detstvo prežité 
radostne, človek z neho čerpá celý 
život. V prípade Kamila Znamenáka 
to boli spomienky určite veľmi 
krásne, keďže sa pred niekoľkými 
desiatkami rokov rozhodol zasvätiť 
svoj život maľbe, konkrétne maľbe 
v štýle insita. Jeho diela mali 
možnosť obdivovať návštevníci 
vernisáže jeho výstavy pod názvom 
SPOMIENKY, ktorá sa odohrala v 
priestoroch Karpaty Art Gallery , dňa 15. januára 2015. 

Súčasťou vernisáže boli kvalitné  hudobné vstupy folklórneho 
súboru LUBENÁ z Poluvsia. Návštevníci si pochutnali na fašiangovom 
občerstvení. Nepochybne najväčším lákadlom boli však obrazy 
a drevené skulptúry Kamila Znamenáka. Jeho štýl je jedinečný. Spája 
svoje bohaté spomienky s kvalitnou technikou so zmyslom pre každý 
detail, s harmonickou kompozíciou, výraznými, optimistickými, nie však 
krikľavými farbami. Celok pôsobí priam čarovne, sála z jeho diel úsmev 
a teplo.  Ako sám autor povedal, už od malička sa chcel venovať maľbe 
naplno, osud však rozhodol inak. Avšak popri zamestnaní neprestal  
s maľovaním a naplno sa mu začal napokon venovať až na dôchodku. 
Okrem iného, získal ocenenia v súťaži AMA za  rok 2012, 2013 a rok 
2014 v sekcii INSITA, mal tri samostatné výstavy.

V galérii Karpaty Art Gallery vystavuje svoje diela, či už maliarske 
alebo rezbárske do 17. februára 2015. Tí, ktorí milujú úprimnosť a radosť 
v maľbe, ktorí vedia oceniť precíznosť a harmóniu v podaní diel Kamila 
Znamenáka, tí nech prídu a určite odídu očarení. Srdečne vás všetkých 
milovníkov umenia pozývame k nám, oddýchnuť si pri káve či čaji, 
a podiskutovať o jeho tvorbe... 

Žaneta Bucková, galerista Karpaty Art Gallery.
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Pozvánka 
na Mestské 
zastupiteľstvo
Primátor mesta 
Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zvoláva Mestské 
zastupiteľstvo v meste Handlová 

na štvrtok 26. februára 
2015 o 14.00 hod. do Veľkej 
zasadacej miestnosti mestského 
úradu. Pozvánku s programom 
nájdete na www.handlova.sk a na 
úradnej tabuli pred MsÚ Handlová.

Zašlite návrh na jeho ocenenie. 
Nie je každý pedagóg ako pe-
dagóg. Niektorí nám ostávajú               
v mysliach a spomienkach po celé 
roky, oceniť ich prácu však často 
vieme až po rokoch, v dospelosti.

Združenie obcí Handlovskej doliny 
bude pri príležitosti Dňa učiteľov 
v marci 2015 udeľovať ocenenie 
,,Vynikajúci pedagóg “ v štyroch 
kategóriách za:
 celoživotnú prácu a prínos pre roz-
voj školstva, výchovy a vzdelávania, 
 prínos a úspechy dosiahnuté vo 
výchovno-vzdelávacom procese, 
  prínos a prácu v oblasti výchovy 

a mimoškolskej činnosti s deťmi a 
mládežou, 
 osobnú angažovanosť a pedago-
gickú tvorivosť. 
Ocenenie možno udeliť aj in me-
moriam.
Formulár na vypísanie návrhu a viac 
informácii nájdete na webovej do-
méne Združenia obcí handlovskej 
doliny (TIK) www.handlova.info 
alebo webovej doméne mesta Han-
dlová www.handlova.sk. 
Návrh na udelenie ocenenia je 
potrebné doručiť najneskôr do 
14. februára 2015 v písomnej po-
dobe na adresu: Spoločný školský 
úrad v Handlovej, MsÚ Handlová, 

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlo-
vá. Obálku označte heslom Návrh 
na ocenenie „Vynikajúci pedagóg 
2015“. Návrhy môžete zasielať aj 
elektronicky na e-mail: skolskyu-

rad@handlova.sk, predmet sprá-
vy: Návrh na ocenenie „Vynikajúci 
pedagóg 2015“. 

Mgr. Jaroslav Maslíková
Spoločný školský úrad Handlová

Poznáte vynikajúceho pedagóga? 

Zber druhotných 
surovín
Február 2015

Mesto Handlová, Horný 
koniec – Nová Lehota
    4. 2.  – papier
 11. 2.  – plasty
 18. 2.  – papier
 25. 2.  – plasty

Morovno – Dolný koniec 
– Remata 
    6. 2.  – kovy
 13. 2.  – papier
 20. 2.  – plasty
 27. 2.  – papier

Zber veľkoobjemového 
odpadu v Handlovej 
v roku 2015
    2. –  4.3. 
   1.  –  3. 6. 
 21. –  23.9. 
   7.  –  9.12. 

Hater, s.r.o.

Termíny skúšok sirén pre rok 2015 v meste Handlová
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 
2015 sa vykoná v jednotnom čase o 12.00 hod. (piatok), dvojminútovým stálym 
tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky. 

1. Elektromotorické (staré) sirény ovládané ručne, alebo moduly GSVO 
(rozhlas)
1. polrok   9. 1. 13. 2. 13. 3. 10. 4. 15. 5. 12. 6.
2. polrok 10. 7. 14. 8. 11. 9. 9. 10. 13. 11.  11. 12.

2. Elektronické (nové) sirény ovládané diaľkovým systémom SEHIS 
1. polrok 12. jún diaľkovo vykoná VVC kraja prostredníctvom telemetrie
2. polrok 11. december diaľkovo vykoná MV SR prostredníctvom RDS

3. Prevádzkovateľ autonómneho systému varovania
1. polrok 12. jún  vykoná prevádzkovateľ
2. polrok 11. december diaľkovo vykoná MV SR prostredníctvom RDS

Odpovedá Ing.  Jozef Čaplár, 
vedúci odd. výstavby, ÚP a ochrany 
životného prostredia.

Zmena bola vyvolaná analýzou 
dopravnej situácie v danej lokalite, 
niekoľkoročnými obhliadkami, pre-
sťahovaním sídla Gymnázia, zvýše-
ním počtu chodcov, neprehľadnou 
situáciou na ulici Lipová, nerešpek-
tovaním cestného zákona zo strany 
vodičov a v neposlednom rade aj 
na základe podnetu dopravného 
inšpektora. V blízkosti stredných škôl 
bola obmedzená premávka jedného 
jazdného pruhu (nezodpovedné 
parkovanie pedagógov a študentov), 
na ulici Lipová v blízkosti ubytovacích 
zariadení taktiež živelným parko-
vaním klientov ubytovacieho zaria-
denia (v tejto lokalite bola zriadená 
jednosmerka s následným šikmým 
parkovaním). Na ulici Údernícka a 
Dimitrovova došlo k zmene hlavnej    
a vedľajšej cesty, najmä z titulu ob-
tiažnej údržby predmetnej križovatky 
v zimnom období.

Ako je riešená doprava dnes na ul. 
Lipová, Údernícka a Dimitrovova?

Na ulici Lipová pred školskými za-
riadeniami je zákaz parkovania po 

oboch stranách, čím sa ulica stalá 
prehľadnejšou a voľnou pre premáv-
ku v oboch smeroch. Tým dáva pred-
poklad aj pre zvýšenie bezpečnosti 
chodcov (študentov). 
Na ulici Lipová pred ubytovacími 
zariadeniami a obytnými domami je 
zriadená jednosmerka v smere od 
ulice 1. mája k ulici Údernícka s ná-
sledným šikmým parkovaním po pra-
vej strane ulice. Týmto sa zabezpečil 
plynulý prejazd týmto úsekom ulice a 
zvýšil počet parkovacích miest.
Na križovatke ulice Údernícka a Di-
mitrovova došlo k zmene prednosti v 
jazde a to tým, že ulica Dimitorovova 
sa stala hlavnou ulicou v úseku od uli-
ce Parková po ulicu 1. mája (plynulá 
premávka, bez obmedzenia značkou 
STOP).

Ide o dočasné alebo trvalé rieše-
nie?
Áno, ide o trvalé dopravné značenie 
pokiaľ si doba a dopravná situácia 
nevyžiada zmenu.

PREČO DOŠLO K ZMENÁM V DOPRAVNOM ZNAČENÍ 
NA UL. LIPOVÁ, ÚDERNÍCKA A DIMITROVOVA? 

Novootvorené 
prevádzkarne v roku 2014 
D e c e m b e r  2014: 

– predaj chovateľských 
potrieb a krmív pre zvieratá, 
SNP 16

Zrušené prevádzkarne: 
– vinotéka, Mostná 6 

Priestory na prenájom
na podnikanie
046 5444 013



MESTO HANDLOVÁ, Námestie 
baníkov č. 7, 972 51 Handlová

vyhlasuje 
výberové konanie na

a) 1 pracovné miesto 
odborného pracovníka 

povereného riadením 
komunitného centra (OPPRKC), 
b) 1 pracovné miesto odborného 
pracovníka komunitného centra 
(OPKC), 
c) 1 pracovné miesto pracovníka 
komunitného centra (PKC).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 
12. 02. 2015 (štvrtok) v priestoroch

Mestského úradu v Handlovej, 
miestnosť č. 22.

Záujemcovia o niektorú z uvedených 
pracovných pozícií môžu písomnú 
žiadosť o prijatie do zamestnania 
spolu s požadovanými dokladmi 
doručiť osobne alebo zaslať poštou 
na adresu MESTO HANDLOVÁ, 
NÁMESTIE BANÍKOV č. 7, 972 51 
HANDLOVÁ. Záujemcovia vo svojej 
žiadosti jednoznačne určia, o ktorú 
pozíciu majú záujem (OPPRKC, OPKC 
alebo PKC, príp. ich kombinácia). 

Uzávierka na predloženie 
žiadostí a dokladov je 

09. 02. 2015 do 15. 00 
Bližšie informácie o výberovom 

konaní sú k dispozícii na webovej 
stránke mesta 

a sociálnom odd. MsÚ Handlová.
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V roku 2006 začala svoju činnosť 
nezisková organizácia Asterion, 
n.o., spravujúca Podnikateľský 
inkubátor. O činnosti organizá-
cie, minulosti, ale aj budúcnosti 
inkubátora sme sa porozprávali 
s jej riaditeľom, Vladislavom 
Horváthom.

Stál si pri začiatkoch Podnika-
teľského inkubátora, ako sa 
pozeráš na to obdobie s odstu-
pom času?

Dnes s úsmevom, ale keď sme spolu 
so sekretárkou Dušankou sedeli v ja-
nuári 2007 sami v studenej miestnosti 
o rozlohe 120m2 na vypožičaných la-
vičkách z parku, nebolo nám dvakrát 
do spevu. Ako sa hovorí, spadli sme 
do vody a museli sme plávať. Hlavnou 
našou úlohou bolo čo najrýchlejšie 
obsadiť priestory inkubátora podnika-
teľmi, ktorí spĺňali podmienky vstupu 
do PI a vybaviť inkubátor príslušným 
zariadením. Nebolo to vôbec jedno-
duché, lebo záujemcovia požadovali 
priestory od 20 do 40m2 a inkubátor 
bol rozčlenený na  prevádzkové celky 
s rozlohou od 56 do 170m2.

Aké boli vlastne kritéria vstupu 
do PI?
Kritéria vstupu schválila Správna rada, 
ktorá na návrh riaditeľa rozhoduje o 
vstupe do PI. Cieľom Podnikateľského 
inkubátora je zvýšiť šancu prežitia 
novootvorených podnikov a pod-
porovať ich rast prostredníctvom 
poskytovania:
-   prenájmu, ktorý je nižší ako v tej  
 istej časti mesta, 
-  spoločnej technickej infraštruktúry,
-  odborných poradenských služieb 
 a vzdelávania.

Firma musela spĺňať podmienku MsP 
v zmysle OZ, existenciu do dvoch 
rokov, predložiť “životaschopný” 
podnikateľský zámer, ktorý je kom-
patibilný s cieľmi inkubátora.  K tejto 
hlavnej činnosti má slúžiť prevažná 
časť priestorov PI.  
Môžem povedať, že v prvej etape sa 
nám tieto naše predstavy podarilo na-
pĺňať a z celkovo 48 podnikateľských 
subjektov umiestnených v inkubátore 
do roku 2012 vyše 70% pokračovalo 
v podnikaní aj po opustení našich 
priestorov. 

Časom  sa zmenili podmienky, 
ako to ovplyvnilo chod PI?
Projekt bol časovo ohraničený na 
obdobie piatich rokov. Po tomto 
období skončila podpora  z agentúry 
NADSME a aj mesto Handlová pre-
stalo prispievať na činnosť PI. Keďže 
v projekte pokračujeme ďalej, k tejto 
novej situácii sa musela prispôsobiť aj 
ekonomika PI, začala etapa prežitia PI 
v trhových podmienkach. 
Správna rada na svojom zasadnutí v 
roku 2011 schválila návrh na vytvore-
nie komerčných priestorov  (cca 40% 
z celkových priestorov) a pristúpili 
sme aj k úprave nájmu. Tieto priestory 
boli vyčlenené komerčným firmám 
za nájom približný nájmu v okolitých 
budovách. Týmto krokom sme snažili 
zabezpečiť zdroje na Hlavnú činnosť 
- poskytovať starostlivosť vybraným 
podnikateľským zámerom. Nie sme 
platení z mesta, ani zo žiadnych 
“iných daní”, na seba, prevádzku bu-
dovy, na opravu a údržbu si musíme 
zarobiť tak, ako každý iný podnikateľ 
v meste.
Hospodárska kríza zasiahla aj Pod-
nikateľský inkubátor, zhoršili sa 
podmienky na podnikanie, čo ovplyv-

nilo záujem o priestory v PI. Zvýše-
nou aktivitou na Vedľajšej činnosti, 
znižovaním nákladov na prevádzku a 
projektmi z UPSVaR sa nám podarilo 
aj pri 65% obsadenosti dosahovať 
vyrovnaný hospodársky výsledok. 

Dnes stojíme na prahu roku 
2015, čo čaká Handlovský inku-
bátor?
Podnikateľský inkubátor čaká dokon-
čenie projektu a príprava na obdobie 
po jeho skončení. Našim cieľom je 
vytvoriť stabilné podmienky, ktoré 
po skončení projektu zabezpečia pra-
videlný dostatočný príjem na zabez-
pečenie činnosti PI. K tomu  spolu so 
Správnou radou a mestom pripravu-
jeme nevyhnutné kroky, medzi ktoré 
patrí aj umiestenie organizácií a firiem 
s dlhodobou perspektívou. 
Ďalšou úlohou je zabezpečenie pre-
vádzky budovy a jej technických za-
riadení. S pribúdajúcimi rokmi vyka-
zuje budova, jej okolie a zariadenie PI 
znaky opotrebenia. Je nutné vytvoriť 
podmienky na zabezpečenie zdrojov 
na ich opravy, servis, či výmenu.
Ani po skončení projektu však 
Podnikateľský inkubátor neplánuje 
ukončiť svoju činnosť. Pripravujeme 
ďalšie projekty zamerané na podporu 
podnikania v cestovnom ruchu a pod-
poru podnikania mladých, budeme 
reagovať na výzvy a naďalej budeme 
poskytovať občanom služby – foto-
službu, grafické služby, cateringové 
služby, konferenčný servis, prenájom 
priestorov na rodinné oslavy  či firem-
né podujatia a pod. 
Bližšie informácie o našej činnosti 
nájdete na www.inkubatorhandlo-
va.sk.               

Ďakujem za rozhovor,  P.G.
foto P. Jaško

Podnikateľský inkubátor vstupuje do svojej ďalšej etapy   

Referendum 
 7. február 2015 

od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Referendum bude obsahovať tri 
otázky:

1. „Súhlasíte s tým, aby 
sa manželstvom nemohlo nazývať 
žiadne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom a 
jednou ženou?“,

2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo 
skupinám osôb rovnakého pohlavia 
nebolo umožnené osvojenie 
(adopcia) detí a ich následná 
výchova?“

3.  „Súhlasíte s tým, aby školy 
nemohli vyžadovať účasť detí na 
vyučovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich 
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s 
obsahom vyučovania?“

V meste Handlová bolo vytvorených 
13 okrskov pre referendum.

Viac informácií nájdete 
na www.handlova.sk-Pre 

občana-refrendum 7. 2. 2015
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Rada starších 
je tu pre vás
Pracuje od roku 2014. V minulom roku sme sa 
vzájomne radili 6-krát. Na rok 2015 sme si naplá-
novali opäť 6 stretnutí. Stretávame sa spravidla 
raz za dva mesiace.

Kto pracuje v rade a čo rieši?
Ide o neformálnu skupinu, ktorá vyhľadáva 
a upozorňuje na problémy občanov nášho mesta, 
prichádza s návrhmi, iniciatívami. Jej súčasťou 
sú tieto organizácie a členovia: Klub dôchodcov 
mesta Handlová – Mária Róžová, Emília Vlková, 
Karpatskonemecký spolok – Hildegarda Radovská 
a Adriána Oswaldová, Miestna organizácia Sloven-
ského Červeného kríža – Viera Ilešičová, Slovenský 
zväz zdravotne postihnutých – Anna Patermanová 
a Mária Kučeriková. 

Vzájomne sa informujeme 
Na zasadnutiach  informujem  o rozvojových pro- 
gramoch mesta, činnosti oddelení, oboznamujem 
členov rady s uzneseniami Mestského zastupiteľ-
stva, s projektmi, činnosťou mestských organizácií 
a členovia Rady starších z ich pohľadu zas mňa 
ako zástupcu mesta o aktivitách svojich organizá-
cií a problémoch bežného života občanov mesta, 
v ktorom žijeme a ktorého sme súčasťou.

Stali sa členmi komisie
V novom volebnom období 2014-2018 sa  členovia 

Rady starších zúčastňujú aj zasadnutí Komisie zdra-
votnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku a sú 
jej riadnymi členmi, aby mali priestor vstupovať do 
riešenia problémov, ktoré súvisia s problematikou 
starších obyvateľov nášho mesta. Napríklad vyjad-
rujú sa aj k poradovníkom v domoch opatrovateľ-
skej služby alebo sociálnym otázkam bez určenia 
vekových kategórií s cieľom zaručiť čo najširšiu 
informovanosť a objektívnosť pri rozhodovaní, sa-
mozrejme pri rešpektovaní príslušnej legislatívy.

Vzájomne sa potrebujeme
Sme verejná správa a hľadáme širšiu spoluprácu aj 
so širokou verejnosťou, Rada starších iba rozšírila 
informačné zdroje mesta. Sme otvorení ďalším, 
ak to prispeje k rýchlejšiemu riešeniu problémov.        
To, čo chceme, je rozvoj nášho mesta, s ktorým sme 
spojení osobne i pracovne  za účasti spoluobčanov, 
teda nás všetkých, ktorí v ňom žijeme.            

Dušan Klas, 
zástupca primátora mesta Handlová                         

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac december 2014 – január 
2015 /od 12.1 2. 2014 do 20. 01. 
2015/ celkom 398 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 78 priestup-
kov, z ktorých bolo 37 zistených 
vlastnou činnosťou a 41 oznáme-
ných občanmi mesta. 

Z celkového počtu bolo 29 doprav-
ných priestupkov. V 4 prípadoch pou-
žili príslušníci TPNZOMV, tzv. papuču.
VZN č. 1/2009 o podmienkach preda-
ja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach – 1 priestupok. 
Proti majetku bolo oznámených 8 
priestupkov. 
Proti verejnému poriadku príslušníci 
MsP riešili 9 priestupkov, z ktorých 
bolo 7 priestupkov na úseku rušenia 
nočného kľudu, 1 priestupok bol 
na úseku verejného pohoršenia a 1 
priestupok na úseku znečistenia ve-
rejného priestranstva. 
Proti občianskemu spolunažívaniu bol 
na MsP oznámený 1 priestupok, ktorý 
bol odovzdaný na OOPZ k ďalšiemu 
objasňovaniu.
Zákon 223/2001 o odpadoch bol po-
rušený v 10 prípadoch.
V 20 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 
18 túlavých psov, ktorí boli umiestne-
ní v útulku /17 psov si z útulku zobrali 
ich držitelia/. 
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 91 zákrokov a 17 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. 
Kamerovým systémom bolo zistených 
12 priestupkov. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 22 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 12. 12. 2014 
do 20. 01. 2015:
13. 12. 2014 o 00:55 hod. 
– na MKS bol spozorovaný muž, ktorý 
najskôr ležal na lavičke zastávky SAD 
pri kostole na Nám. baníkov, pričom 
sa po chvíli postavil a vykonal osob-
nú potrebu na zastávkach. Hliadka 
zistila jeho totožnosť a za znečistenie 
verejného priestranstva bol riešený 
v zmysle zákona.
16. 12. 2014 o 18:50 hod. 
– stála služba MsP oznámila, že na 
Úderníckej ulici horí kontajner. Vyroz-
umení hasiči, ktorí uviedli, že o uda-
losti už vedia. Na mieste bolo zistené, 
že úplne zhorel kontajner na papier, 
a ďalšie dva kontajnery na sklo a kov 
mali poškodený vrchný kryt. Priestu-
pok proti majetku je v riešení MsP.
23. 12. 2014 o 22:38 hod. 
– telef. oznámila majiteľka podniku 

na Nám. baníkov, že v pohostinstve 
dochádza k bitke. Hliadka MsP po-
žiadala o súčinnosť aj hliadku OOPZ. 
Zistené, že jeden z aktérov bitky mal 
napadnúť muža, ktorý v podniku 
pracuje a ktorému bola na miesto 
privolaná RZP, nakoľko bol zranený. 
Ďalší aktéri konfliktu lekárske ošetre-
nie odmietli. Došlo aj k poškodeniu 
zariadenia. Majiteľke a poškodenému 
zamestnancovi pohostinstva bola 
vysvetlená možnosť podania ozná-
menia priestupku. Hliadka následne 
miesto opustila.
27. 12. 2014 o 05:10 hod. 
– tel. požiadali z OOPZ o súčinnosť, 
nakoľko zastavili podozrivé vozidlo 
nad kruhovým objazdom zo ZH. Po-
sádku tvorili dvaja chlapi a jedna žena. 
Osoby boli podozrivé zo spáchania 
prečinu pytliactva z dôvodu, že v kufri 
vozidla mali mäso z diviny, čiastočne 
ešte v koži a neoznačené. Hliadka MsP 
poskytla hliadke OOPZ asistenciu pri 
vykonávaní potrebných úkonov.
13. 01. 2015 o 22:05 hod. 
– tel. požiadali z OOPZ o pomoc 
pri predvádzaní agresívneho muža 
z Partizánskej 1 na OOPZ z dôvodu, 
že vykopol dvere na byte rodičov 
a napadol svojho otca. Rieši ORPZ 
pre podozrenie zo spáchania prečinu 
porušovanie domovej slobody.
16. 01. 2015 o 15:00 hod. 
– tel. požiadali z OOPZ o preverenie 
oznamu, že v Bille sa nachádza opitý 
muž a obťažuje zákazníkov, nechce 
opustil predajňu a pokúsil sa odcudziť 
tovar, s ktorým prešiel cez pokladňu 
bez zaplatenia. Na predajni si od-

hryzol zo žemle, ostatok odhodil na 
zem a znečisťoval podlahu predajne 
pľuvancami. Muž sa na OOPZ podro-
bil dychovej skúške na prítomnosť 
alkoholu v dychu s pozitívnym vý-
sledkom.. Priestupok proti majetku 
riešený v zmysle zákona.
16. 01. 2015 o 18:20 hod. 
– tel. oznámené zo stálej služby, že na 
aut. zastávke pri hoteli Baník traja mla-
díci rozbili sklo. Šetrením na mieste 
zistené, že sa jedná o troch mladíkov, 
ktorí stihli odísť do Billy. V Bille boli 
zistené podozrivé osoby, ktoré boli 
značne pod vplyvom alkoholu. Boli 
požiadaní, aby nasledovali hliadku 
na útvar MsP k podaniu vysvetlenia 
k priestupku, kde sa podrobili aj dy-
chovej skúške na prítomnosť alkoholu 
v dychu s pozitívnymi výsledkami. 
Jeden z podozrivých sa ku skutku 
priznal a uviedol, že plexisklo bolo už 
aj tak prasknuté, tak ho rozbil úplne. 
Priestupok proti majetku v riešení 
MsP.
17. 01. 2015 o 17:55 hod. 
– pri presune hliadka na ul. ČSA 16 
spozorovala na zemi ležiacu osobu, 
pri ktorej stála druhá osoba. Zistené, 
že na zemi leží 16 ročný chlapec, ktorý 
mal epileptický záchvat. Pri ňom stál 
jeho kamarát, ktorý mu zavolal RZP. 
Poškodený mal zranenie v oblasti 
tváre. Hliadka ho dala do stabilizo-
vanej polohy a počkala na mieste do 
príchodu RZP. Následne kontaktovala 
matku, ktorá sa po chvíli dostavila na 
miesto.                      

Ing. Milan Pepich
náčelník MsP Handlová

Mestská polícia informuje...
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Jubilanti 
v mesiaci január 2015

Husarovičová Mária
Kružlíková Alžbeta
Chomaničová Šarlota
Bača  Štefan
Daubner Ján
Magdolenová Božena
Jančovičová Helena
Šluchová Anna
Vojcek  Pavol
Göldrichová Dana
Horváthová Mária
Kaplán  Augustín
Kotianová Anna
Robyneková Irena
Sas  Ján
Horinková Margita
Horjánová Mária
Seewaldová Matilda
Tomková Beata
Blaho  Milan
Slobodová Rozália
Šoltés  Jozef
Kňazovičová Mária
Hulineková Anna
Dekiš  Ján
Vician  Ján
Brozmanová Mária
Šegita  František
Némethová Mária

Po takmer 12 mesiacoch úspešnej 
činnosti pokračujeme v starostlivosti 
o klientov v zariadení pre seniorov 
(občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový 
vek) a v domove sociálnych služieb 
s celoročným pobytom (pre ľudí              
s ťažkým zdravotným postihnutím). 
V tomto čase poskytujeme sociál-
ne služby 97-tim klientom, z toho                
8 občanov odoberá stravu z našej 
jedálne. 

Tí , ktorí ešte uvažujú prísť medzi nás, 
môžu. Denne poskytujeme sociálne 
poradenstvo rodinám, ktoré hľadajú 
východisko, riešenie pre svojho blízke-
ho, ktorý je veľakrát prepustený z ne-
mocnice, no doma sa o neho nevedia 
postarať a opatrovateľská starostlivosť 
v domácnosti je nepostačujúca. A naše 
zariadenie poskytuje prevažne sociálne 
a opatrovateľské služby.
S každým, ktorý nás navštívi a hľadá 
pomoc konzultujeme možnosti a hlav-
ne podmienky, ktoré vieme poskytnúť 
občanovi odkázanému na pomoc 
iných. Každého záujemcu vypočujeme, 
usmerníme pri vybavovaní potrebných 
dokladov a poradíme, čo je nevyhnutné 
k nástupu do nášho zariadenia. 
O to, aby mali klienti v senior centre 
všetko, na čo majú nárok a aby sa 
cítili dobre sa starajú zamestnanci na:  
– zdravotno-opatrovateľskom úseku 
v počte 25-tich zamestnancov 
– sociálnom úseku v počte 3 zamestna 
ncov – stravovacom úseku v počte 
6-tich zamestnancov 
– technicko-hospodárskej prevádzky 
v počte 11-tich zamestnancov . 

Od 1. 1. 2015 v priestoroch nášho 
zariadenia rozširujeme poskytované 
sociálne služby o nové formy: 
- v Zariadení opatrovateľskej služby 
(ZOS) poskytneme sociálnu službu 

na určitý čas – dočasne (max. 1 rok 
v zariadení) občanovi, ktorý je odkázaný 
na pomoc. 

Podmienkou poskytovania sociálnej 
služby je rozhodnutie o odkázanosti 
na sociálnu službu, ktoré vydá sociálne 
oddelenie mesta. – v Dennom stacionári 
(DS) „škôlka pre seniorov“ poskytneme 
sociálnu službu občanovi, ktorý je na ňu 
odkázaný len na určitý čas, v pracovné 
dni a v pracovnom čase. Podmienkou 
poskytovania sociálnej služby je roz-
hodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu, ktoré vydá sociálne oddelenie 
mesta/obce. 
- v Domove sociálnych služieb (DSS) 
poskytneme sociálnu službu na ur-
čitý čas v pracovné dni: týždeň, resp 
. počas dňa (ambulantne) občanovi, 
ktorý je odkázaný na takúto formu so-
ciálnej služby na základe rozhodnutia 
vydaného Trenčianskym samosprávnym 
krajom. – prepravnú službu občanovi s 
ťažkým zdravotným postihnutím odká-
zaným na individuálnu prepravu osob-
ným motorovým vozidlom. Odkázanosť 
na prepravnú službu občan preukazuje 
posudkom vydaným úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny na účely kom-

penzácie sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia a nepriaznivý 
zdravotný stav fyzická osoba preukazu-
je potvrdením poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, – sociálny taxík pre ob-
čana , ktorý má trvalý pobyt na území 
Mesta Handlová a dovŕšil vek nad 65 
rokov veku, vrátane. 
Žiadosti o poskytovanie nových sociál-
nych služieb od 01.01.2015 si môžete 
už teraz podávať priamo u sociálnej 
pracovníčky SENIOR CENTRA HANDLO-
VÁ, n. o. 
Kontakt a bližšie informácie: 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 
Ul. M. Krššákovej č.1, 972 51 Handlová 
sociálna pracovníčka, tel.: 0917 127 450,  
seniorcentrumsocialne@gmail.com 

Sociálne oddelenie mesta Handlová 
Bc. Janka Holčeková, 046/5475 351. 
Novými službami reagujeme na diferen-
cované požiadavky našich občanov .
Budeme radi ak nás navštívite, aby sme 
Vás mohli informovať o možnostiach 
v ponúkanej pomoci, hlavne vo výške 
úhrady za poskytnutú sociálnu službu.

PhDr. Emília Nyitrayová, 
riaditeľka n. o.

Aktuálne okienko zo SENIOR CENTRA HANDLOVÁ ,n. o.

Opustili nás 
december 2014  - január 2015

Štefan Abrahám  77 r.
Ondrej Smoleň  73 r.
Emil Hagara  72 r.
Jozef Záhonček  58 r.
František Magdich 67 r.
Emil Kubinec  81 r.
Jakub Grman  85 r.
Ladislav Májový  73 r.
Cyprian Hrdý  83 r.
Želmíra Kissová  61 r.
Helena Opálená  78 r.
Mária Vančová  72 r.
Emília Hutirová  99 r.
Anna Tóthová  58 r.
Mária Majtánová  63 r.
Klára Kelleriková  72 r.
Mariana Lenková  73 r.
Vilma Somogyiová  75 r.
Zita Ištoková  63 r.
Helena Hepnerová  59 r.
Helena Klištincová  68 r.
Oľga Kašiarová  66 r.
Mária Polovinčáková  85 r.

Narodené detičky 
december 2014/január 2015

Branislav  Ivan
Dean   Kováčik
Andrej   Kurina
Natália   Králová
Simona   Horniaková
Daniela   Ivanová
Katrin   Lacková
Eliška   Rapantová

Zoznamy sú zostavené v poradí 
v akom boli doručené oznámenia 
o narodení či úmrtí z príslušných matrík.

Silvester 
v Klube dôchodcov
Otvárame už síce druhý mesiac 
v roku, ale napriek tomu by 
som sa rada s vami podelila 
o zážitky „z dôchodcovského 
Silvestra.“

V klube sa schádzame na Silvestra už 
niekoľko rokov po sebe. S prípravou 
začíname popoludní. Kapustnicu 
varíme traja, každý z nás má pri jej 
príprave svoju úlohu – Milka Vlková 
a ja sme pomocníčky nášho „šéfku-
chára“ Jožka Kubuša. V našej tradič-
nej kapustnici nechýbajú hríby, mäso 
a klobása. Priatelia z klubu ju chvália, 
tak veríme, že je dobrá. Dôležitá je aj 
výzdoba, aby sme sa cítili ako doma 
– tvorili ju Estika Selešová, Betka Bal-
nová a ja. Ostatní prídu, keď je všetko 
hotové. Na spoločnú večeru o 18.00 
hodine prišlo 25 členov klubu. Nebo-
lo to tak vždy. Na prvého Silvestra pri-
šli 13 a teraz je to z roka na rok viac. 
V tento deň chodíme aj za priateľmi 
z klubu, ktorí sú pripútaní na lôžko 
alebo by už cestu do klubu z dôvodu 
choroby nezvládli. Silvester bol tak 

ako vždy „bohatý“. Každý z nás pri-
niesol to, čo mohol – očká, chlebíčky, 
zákusky, nápoje. Z prostriedkov 
klubu sme kúpili šampanské, aby 
sme si mali o polnoci s čím štrngnúť. 
Nechýbal príhovor, veď za roky sme 
vytvorili jednu veľkú rodinu. Hymnu 
si vždy zaspievame naživo. Domov 
sme prišli o pol šiestej ráno – tak 
rýchlo ten čas ubehol.

Čo sme robili? – súťažili sme, pobavili 
sa na scénkach, tancovali a počúvali 
„rozprávku.“
Napísala som ju a vložila do veľkej 

rozprávkovej knihy, obal som si 
požičala od vnučky. „Kde bolo, tam 
bolo“ ... – nie, písala som o tom, čo 
by sme chceli mať v Klube dôchod-
cov. S mnohými vecami nám mesto, 
primátor, zástupca pomohli, mnohé 
sme si zabezpečili sami, ale máme 
predstavu, ako niektoré veci vylepšiť. 
Brzdia nás peniaze, takže v tejto chví-
li je to iba „rozprávka“ a my veríme, že 
„s dobrým koncom“. 
Snívať sa oplatí aj keď máte na chrbte 
veľa krížikov.

Mária Róžová, 
predsedníčka Klubu dôchodcov  v Handlovej
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Kontrola 
v KMET Handlová, a.s.

Od 15.10.2014 do 12.12.2014 vyko-
nali zamestnanci Úradu pre reguláciu 
v sieťových odvetviach (URSO) kon-
trolu dodržiavania vybraných záko-
nov, všeobecne záväzných právnych 
predpisov a vydaných rozhodnutí 
a pravdivosti dokladov predkladaných 
úradu v oblasti tepelnej energetiky za 
obdobie 2009 – 2013. Kontrolou ne-
bolo zistené porušenie zákona.

KMET Handlová, a.s.

Dvere dokorán 
v ZŠ Školská

Deň otvorených dverí je novou 
formou komunikácie medzi peda-
gógmi, rodičmi a budúcimi žiakmi 
školy. Už v poradí tretí ročník sa 
konal vo štvrtok 15. januára 2015.

Základom podujatia, na ktorom sa 
podieľali všetky pani učiteľky 1. – 4. 
roč., vybraní pedagógovia druhého 
stupňa v spolupráci so žiackou radou, 
bola prezentácia najčerstvejších novi-
niek školy. 

Deti prostredníctvom rozprávky 
o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch 
absolvovali množstvo aktivít plných 
zábavy a prekvapení. Kýblik nevedel 
postaviť domček. Našťastie zručné 
rúčky detí si so stavebnicou hravo 
poradili. Dudroš sa zabával s farbička-
mi. Potreboval pomoc pri vyfarbovaní 
obrázkov. Tie prostredníctvom table-
tov, ktoré sú vybavené technológiou 
priestorového snímania, obrázkom 
vdýchli život. Prekvapiť Vedka a získať 
sladkú odmenu so štvorlístkom pre 
šťastie nebola pre budúcich prvákov 
vôbec ťažká úloha. Prstíky na tab-
letoch a notebookoch im šikovne 

tancovali a oči žiarili radosťou aj pri 
práci s interaktívnou tabuľou. Zobu-
diť Spachtoša nebolo jednoduché! 
Priestory novej telocvične na aerobik 
s posilňovňou ponúkali netradičné 
športové úlohy. Vyučovanie anglic-
kého jazyka je zábava! Šťastko bol 
veľmi šťastný, keď sa s ním predško-
láci zahrali hru Simon says a naučili sa 
spievať pieseň Hockey pockey. Plaško 
je veľmi hanblivý a často býva chorý. 
Nedodržiava pitný režim a jedáva len 
samé nezdravé jedlá. Na pomoc mu 
prišli pani kuchárky so zdravou desia-
tou doplnenou čerstvým ovocím a ze-

leninou. Deti ho nakŕmili so slovami: 
Jedzme zdravo a chutne! 

Divadelné spracovanie rozprávky 
O Snehulienke v podaní žiakov piate-
ho až deviateho ročníka bolo milým 
zavŕšením podujatia. Rozprávkové ví-
ťazstvo dobra nad zlom bolo naplne-
né. Podarilo sa nám ju zachrániť. Ste 
zvedaví ako? Nechajte sa prekvapiť 
o rok! Všetci ste u nás vítaní...
Naše poďakovanie patrí všetkým rodi-
čom a budúcim prvákom, ktorí si našli 
čas a zavítali do priestorov školy.

Mgr.  Andrea Ujčeková

Predám jednoizbový byt na 
Mostnej ulici v Handlovej. Cena 
dohodou. Č.t. 0905  597  628. 

Dám do prenájmu priestor 
v centre Handlovej 68m2. 
Vlastný vstup, WC. 
Viac info telefonicky!
0905 383 587

FEBRUÁR 2015 
v CVČ v Handlovej
Veľký detský KARNEVAL 
8. 2. 2015 od 15.00 h v DK
Tradičné podujatie CVČ, určené pre 
deti predškolského, školského veku, 
rodičov a detí

ABC na PC – cyklus informačno-
-komunikačného vzdelávania na PC 
pre deti materských škôl.

 Záver Kurzu spoločenského 
tanca
13. 2. 2015 od 15.00 h v CVČ Han-
dlová. Určené pre členov KST a ich 
rodičov.

Ochranársky večer
12. 2. 2015 v CVČ 
Spoluorganizátor SZOPK A. Kmeťa 
Handlová. Premietanie filmov s prí-
rodovednou tematikou určené pre 
verejnosť.

 Jarný tábor „Zaži to“ 
Od 16. 2. do 20. 2. 2015
Športcentrum Bojnice
Spoluorganizátor Iuventa Bratislava.
Tábor organizovaný bezplatne pre 
deti a mládež počas jarných práz- 
dnin. 
Oceňovanie najúspešnejších 
športovcov za rok 2014
18. 2. 2015 od 18.00 h, Športová hala 
Handlová. Určené širokej verejnosti.

Mládežnícky bál
28. 2. 2015 od 19.00 h v CVČ Han-
dlová.
Spoluorganizátor Divadlo pri kolkár-
ni.  Určené pre všetkých, ktorí sa cítia 
ako mladí...

Ján Levoslav Bella
Prúdom osvety zaliať ľud náš...

Keď som v roku 1956 prišiel na prázdninovú prax do 
Veľkobane Handlová, pred vtedajšou Hudobnou školou 
som zazrel bustu slovenského hudobného skladateľa Jána 
Levoslava Bellu. Prekvapilo ma to, lebo som vedel, že tento 
národovec nikdy nepôsobil v Handlovej. 

Ako sa jeho busta dostala do nášho mesta som nezistil ani 
po svojom 56 ročnom pobyte. V posledných dňoch sa mi 
dostalo nejakej nejasnej informácie, že kedysi dávno túto 
bustu mesto (či vtedy ešte obec) kúpilo a umiestnilo ju na 
najvhodnejšie miesto. Dnes, keď má Ľudová škola umenia 
už novú budovu, busta sa postavila tam.

O našom národovcovi, hudobnom skladateľovi, by sme 
mali aj čosi vedieť. Bella pochádzal z rodiny organistu 
v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde sa narodil 4. septembra 
1843. Svoje študijné roky skončil vo Viedni vysvätením 
za rímsko-katolíckeho kňaza v roku 1866 a v Banskej 
Bystrici zotrval ako prebendant pri biskupskej katedrále 
do roku 1849. Jeho hudobná činnosť začala už v Banskej 
Bystrici, ale od roku 1869 už je v Kremnici vo funkcii 
mestského kapelníka. Od roku 1881 takmer 40 rokov 
bol jeho domovom Sibiu (vtedy patril do Uhorska). Tam 
konvertoval, prihlásil sa k evanjelickej viere a oženil sa. 
Po 1. svetovej vojne sa usadil vo Viedni a v roku 1928 
v Bratislave, kde umrel 25. mája 1936 a bol pochovaný na 
evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne.

Komponoval nielen cirkevnú hudbu, ale výrazne 
prispel do slovenskej hudobnej literatúry aj komornými 
a koncertnými dielami. Predovšetkým je známy svojou 
prvou slovenskou operou Kováč Wieland, ktorú vytvoril na 

báze libreta Richarda Wagnera. Doba bola ťažká a zrejme 
k libretu slovenského pôvodu sa vtedy nedostal. Opera 
mala svoju premiéru v Bratislave až v roku 1926 v SND. 
Jeho hudba – a žiaľ, aj iných slovenských skladateľov 
z toho obdobia – je málo reprodukovaná a pre mladú 
generáciu takmer neznáma .... tak ako jeho bustu zaclonila 
protihluková bariéra, tak jeho hudbu tienia už moderné 
žánre. 

     Ing. Igor Reiff



ZaujímavostiHandlovské         noviny8

Ako podať 
prvú pomoc?

Naši plavci Plaveckého klubu 
Handlová na tréningu nielen 
trénujú na preteky a rozvíjajú 
si svoje plavecké zručnosti, 
ale dňa 19. 1. 2015 za pomoci 
spoločnosti Falck záchranná 
služba si precvičili a naučili 
sa, ako podať prvú pomoc 
v prípade ohrozenia živote. 
Všetkým zúčastnením sa 
akcia veľmi páčila a ďakujeme 
spoločnosti Falck Záchranná, 
a. s., Košice, ktorá pôsobí aj  v 
našom regióne ako záchranná 
služba za zapožičanie resus- 
citačných medvedíkov.

Za PkHa, Ing. Miloslav Váňa

Novoročná akcia!
Zľava na sedacie súpravy 15%, na pohovky 10%
Akcia platí do konca februára 2015.
Platí pri okamžitom odbere, nie na objednávkový tovar!

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Ul. Falešníka10, Prievidza (za Kauflandom)

Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Predaj aj na splátky 
Home Credit/Qautro!

Columbia

888 €

Texas

499 €

270 €
299 €

Luton 3R Miky

749 €
269 € 789 €

Lux Koko

755 €
424 €

254 €
243 €

242€ 671€

O mimorozpočtové zdroje sa 
mesto Handlová i mestské 
organizácie uchádzali uply-
nulý rok prostredníctvom 38 
podaných projektov. Z nich 
bolo úspešných 11, neschvá-
lených 19 a osem je naďalej v 
hodnotení.

Vyplýva to zo štatistiky Referátu 
regionálneho rozvoja, stratégie 
a projektov Mestského úradu 
(MsÚ) v Handlovej, ktorú vzala 
na vedomie Mestská rada na svo-
jom rokovaní 13. januára 2015.
„Úspešnosť v projektovej oblasti 
za rok 2014 zatiaľ predstavuje 
36,66 %. V roku 2013 pri 28 po-
daných projektoch predstavova-
la 48,15 %,” vyčíslil Peter Cagáň 
z referátu regionálneho rozvoja. 
Schválené boli okrem iných pro-
jekty rekonštrukcie knižnice, re-
vitalizácie a elektronizácie vzde- 
lávacieho systému škôlky na Ulici 
SNP, realizácie verejných výbe-
hov.  „Jazmín získal prostriedky 
na zakúpenie matracov, postelí 
a nočných stolíkov, ZŠ Školská 

na svoje projekty rovnosť príleži-
tostí na vzdelávanie pre žiakov so 
zdravotným postihnutím a využi-
tie digitálnych textov pri rozvíjaní 
čitateľskej gramotnosti. Dotáciu 
od Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja získal aj Automotoklub 
Baník na podujatie Banícka ral-
ley,” vymenoval Cagáň     s tým, 
že radnica a organizácie tak 
získali viac ako 1,2 milióna eur. 
Upozornil, že ďalšími projektmi 
sú tie, ktorých realizácia naďalej 
prebieha. „Je to okrem iného 
revitalizácia Námestia baníkov 
za viac ako 2 milióny eur, proti-
povodňové opatrenia za takmer 
330 000 eur, podpora opatro-
vateľskej služby či zriadenie 
komunitného centra,” objasnil. 
V hodnotení zostáva osem 
žiadostí, samospráva plánuje 
zefektívniť triedený zber od-
padov, Mestská polícia rozšíriť 
kamerový systém, knižnica 
doplniť fond kníh a vytvoriť 
rozprávkové noviny z jubilejnej 
noci v jej priestoroch, umelecká 
škola žiada prostriedky na súťaž 

Slovensko spieva, Senior cen-
trum zase na zakúpenie vozidla 
so zdvíhacou plošinou a revita-
lizáciu záhradných plôch v jeho 
areáli. „V prípade úspešnosti by 
sme tak získali ďalších asi 274 
000 eur,” skonštatoval Cagáň. 

Ako ďalej uviedol, radnica, školy 
a organizácie zriadené mestom 
neboli úspešné pri 19 projektoch, 
mesto žiadalo od ministerstiev či 
nadácií prostriedky na výmenu 
okien či strechy v mestskej pla-
várni, zriadenie práčovne v Se- 
nior centre, vybudovanie multi-
funkčného ihriska pri Základnej 
škole (ZŠ) na Morovnianskej ces-
te či na monografiu Handlovej. Aj 
v novom programovom období 
má radnica záujem o čerpanie 
mimorozpočtových prostriedkov 
a to na cyklotrasu medzi Handlo-
vou a Prievidzou, rozšírenie ka-
pacity predškolského zariadenia, 
riešenie havarijných stavov na 
ZŠ Školská a ďalšie etapy rekon-
štrukcie elokovaných pracovísk 
materských škôl. 

 Zdroj: TA SR

Mesto Handlová a organizácie podali vlani 
38 projektov, 11 bolo úspešných

637€

Dovoz zdarma
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Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa rozlúčili s našim 

drahým zosnulým 

Ladislavom Májovým. 
Taktiež ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

Dňa 25.1.2015 sme si pri-
pomenuli smutné 1. výročie 
úmrtia nášho drahého syna 

Radka Madaja. 

Spomínajú rodičia, súrodenci 
a ostatná rodina. 

Dňa 5.1.2015 sme sa rozlúčili 
s drahou mamou 

Klárou Kellerikovou. 
Ďakujeme  všetkým, ktorí ju odprevadili 
na jej poslednej ceste. Osobitne ďaku-
jeme MUDr. Lenčovej a p. Budovičovej 
za starostlivosť. 

4.2.2015  uplynie 18 rokov od úmrtia 
nášho otca 

Jozefa Kellerika. 
S láskou spomínajú deti s rodinami. 

Dňa 22.2.2015 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a dedko 

Benedikt Trnka. 

S láskou na teba spomínajú 
manželka, dcéra a vnúčatá. 

Dňa 26.1.2015 sme si pri-
pomenuli 4 roky od úmrtia 

nášho milovaného manžela, 

otca, starého otca 
a prastarého otca 

Viliama Gatiala. 
S láskou spomína celá rodina. 

Dňa 4.2.2015 uplynie 
10 rokov, čo nás opustil 
milovaný otec a svokor 

Jozef Petrík. 

Spomína dcéra Emília 
s manželom. 

Čas plynie, rana bolí, 
ani čas ju nezahojí. 

Dňa 4.2. 2015 si pripomenieme  nedožité 66. narodeniny 

Petra Marka.
Dňa 14.1.2015 sme si pripomenuli  10. výročie úmrtia. 

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo vzal..
Zostanú spomienky a v srdci žiaľ... 

S láskou a úctou spomína manželka, synovia Mário a Marek a celá rodina. 

Klesli ruky, ktoré veľa pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. 
Odišla tíško, niet jej medzi nami, 
no v srdciach našich žije stále s nami. 

Dňa 25.2.2015 uplynie 1. výročie úmrtia 

Kataríny Urbaničovej. 

Spomínajú dcéra Eva, syn Dušan, syn Milan s rodinami. 

Odišla si tíško, čas plynie, rana bolí, 
ani čas ju nezahojí. 

Dňa 4.1.2015 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička, babka, prababka 

Anna Fabinyiová. 

S láskou spomínajú dcéry Anna, Eva a syn Ľubomír 
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 

Dňa 22.2.2015 uplynulo 5 rokov, 
čo nás opustil náš milovaný 

manžel, otec, starý otec 

Michal Gazdag. 
Spomínajte s nami. Manželka a deti.

 Dňa 18.1. 2015 uplynulo 
18 rokov od úmrtia 

Jána Kovačika.
Spomína rodina.

Kurzy v Handlovej pre každého

Help, n. o., vo februári 2015 otvára tieto kurzy:
· Kurz opatrovania, otvorenie 16. 2. 2015
otvorenie kurzu podľa individuálnych požiadaviek 
· Odborná spôsobilosť pracovníka SBS, otvorenie 23. 2. 2015
do kurzu sa prihláste najneskôr vo štvrtok 19. 2. 2015 do 10,00 hod. 

· Obsluha motorových vozíkov 
otvorenie kurzu podľa individuálnych požiadaviek 
Do kurzov sa môžete prihlásiť už dnes: 
Help, n.o., Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
Tel.: 0905 884 813; e-mail: kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť 
v srdciach nás, čo sme ťa milovali. Tak ako z tvojho srdca 
žiarili láska a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. 

9.2.2015 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý

Rostislav Vysloužil. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a  dcéry, 
vnúčatá a pravnúčatá. 

Dňa 7. 2. 2015 uplynie roik od úmrtia nášho drahého

Štefana Geclera.

S láskou spomína manželka, dcéra, syn, vnúčatá 

a ostatná rodina.
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DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1. - 15. február 2015
 

1. 2. NE o 16.00 h /USA/rozprávka/
90min/SD/MP/ vstupné 4 €

VEĽKÁ ŠESTKA 
1. 2. NE o 18.00 h /USA/komédia/
97min/ČT/MP12/ vstupné 4 €

CHARLIE MORTDECAI 
2. 2. , 7. 2.  o 18.00 h /GBR /horor/
98min/ČT/MP15/ vstupné 4 €

ŽENA V ČIERNOM 2:Anjel 
smrti (PREMIÉRA)
3.2. UTO o 18.00 h /CZE/komédia/
102min/ČV/MP/ vstupné 4 €

RUKOJEMNÍK 
5. februára 2014 (F.K.REBEL) 19.00h

ZÁZRAKY (PREMIÉRA)
7. 2. -  8. 2. o 16.00h /USA/rozprávka/
84min/ČD/MP/vstupné 4 €

SPONGEBOB VO FILME: 
Huba na suchu (PREMIÉRA)
7. 2. SO o 20:00h /USA /sci-fi/
125min/ST/MP/ vstupné 4 €
8. 2. NE o 18:00h /USA /sci-fi/

JUPITER NA VZOSTUPE 
(PREMIÉRA, VEČERNÉ PREDSTAVENIE)

9. 2. PO o 18.00 h /USA/triler/95min/
ČT/MP/ vstupné 4 €

HACKER
10. 2. UTO o 18.00 h /USA/triler/
114min/ČT/MP12/ vstupné 4 €

KÓD ENIGMY 
12. 2. 2014 (F. K. REBEL) 19.00h

KUKURIČNÝ OSTROV 
(PREMIÉRA)
14. 2. SO o 18.00 h, o 20.30 h 
15. 2. NE o 18.00 h/USA/romantický/
124min/ČT/MP15/ vstupné 4 €

50 ODTIEŇOV SIVEJ 
(Valentínsky WELCOME DRINK pre 
ženy)

14. 2. - 15. 2. o 16.00 h /USA/90min/ 
rozprávka/SD/MP/vstupné 4 €

CILILING A ZVER-NEZVER

13. 2. PIA 
18.00 h - 01.00h

HOROROVÁ ŽATVA 2 
- PERMANENTKA
Piatok 13. februára, 3 legendárne 
snímky v Kine Baník Handlová.

19.00 h : PIATOK 13
21.00 h : NOČNÁ MORA 
    Z ELM STREET
23.00 h: ZMEŠKANÝ HOVOR

Od 18.00 hod. otvorený tajomný 
HOROROVÝ BAR priamo pred 
kinosálou.
Vstupné 5,-€                     bu - bu - bú

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE

Pripravujte sa na Vansovej 
Lomničku.
Vyzývame dievčatá od 16. rokov a ženy, 
ktoré majú vzťah k umeleckému slovu, aby 
sa zapojili do už 48. ročníka okresnej súťaže 
v umeleckom prednese poézie a prózy žien 
– neprofesionálnych recitátoriek, ktorá sa 
uskutoční v marci 2015. 
Bližšie informácie v Mestskej knižnici.

Knižnica vo februári:
Babička Boženy Nemcovej. Literárne podujatie 
k 195. výročiu narodenia 

Rozprávky Boženy Nemcovej. 
Literárne podujatie k 195. výročiu narodenia 

Fašiangy - tvorivá dielňa. Ľudové tradície. 
Pre 1.st. ZŠ.

Valentínska tvorivá dielňa.
Zážitkové čítanie z kníh slovenských autorov. 
Pre 1. st. ZŠ a MŠ.

Ako išlo vajce na vandrovku. 
Zážitkové čítanie. Pre 1.a 2.r. ZŠ a MŠ. 
Malá Vansovej Lomnička. 
4. ročník recitačnej súťaže dievčat (ZŠ, Gymn.) 

Hodinka s knihou. Pravidelné stretnutia 
ZŠMC v pobočke MC.

Čítame si. Pravidelné stretnutia detí MŠ 
v pobočke MC.

Dom kultúry pozýva
6.2. 2015 o 19.00 - 
Marc Camoletti: 

KTO ZHASOL SVETLO? 
Iskrivá fraška najhranejšieho 
francúzskeho autora súčasnosti má 
na konte tisícky repríz po celom 
svete. Brilantná komédia o tom, čo 
všetko sa môže stať, ak si domov 
privediete milenca vo chvíli, keď 
sa tam objaví milenka s vaším 
manželom. A čo s tým všetkým urobí 
skrytý poklad rodiny, pomocnica v 
domácnosti Anna? Koho vytočia jej 
nápady, sedliacky rozum a svojský 
humor? 
Vstupné v predpredaji:  14 €
V deň vystúpenia:   17 €

…prijíma v druhom polroku deti 
v predškolskom veku a žiakov
1. a 2. stupňa ZŠ.
 Prihlásiť sa môžete priamo v budove ZUŠ, 
Poštová 58, 972 51 Handlová. V mesiaci február 
sa môžete prihlásiť  každú stredu od 14.00 
– 18.00 hod. a vo štvrtok v čase od 13.00 – 17.00 
hod. V čase jarných prázdnin v týchto dňoch a 
časoch pre vás budú v budove ZUŠ pripravené 
tvorivé výtvarné dielne.
Štúdium vo výtvarnom odbore ZUŠ 
svojim žiakom ponúka:
zdokonaľovanie sa v maliarských technikách 
/maľba-aguarell, tempera, akryl, olej, kresba - 
tvrdý pastel, suchý pastel, ceruza, uhoľ, tuš..../
v grafických technikách /suchá ihla, linorez, 
monotypia.../
- práce s materiálom /papierová mozaika, 
asambláž, tvorba bábok a maňušiek, vitráž z 
papiera a fólie, textilná koláž, drôtovanie, tkanie../
- sochárskych techník /voľná socha, reliéf, 
dekoratívne nádoby, dekor. predmety, 
zostavovanie 3 D objektov.../
-  možnosť práce na hrnčiarskom kruhu. Škola 
má k dispozícii vypaľovaciu pec.

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

VÝTVARNÝ ODBOR ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY oznamuje, že…
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Valentínske srdce
na plavárni 
Pohodový začiatok jarných prázdnin 
na Valentína!

2. februára 2015 v pondelok v čase polročných prázdnin majú deti do 
15 rokov vstup zdarma v sprievode platiacej dospelej osoby.
14. februára 2015, SO – Valentínske srdce !
Aby Vaše srdiečko bolo zdravé, je potrebné sa postarať o jeho 
kondíciu. 
Využite ponuku na 3 hodinový vstup na bazén s parnou saunou 
a príjemným relaxom s miešanými nápojmi v čase od 17.00 hod. do 
20.00 hod. 
Vstupné obvyklé  2.50 dospelí 
   1.70 deti do 15 rokov 

16. februára– 20. februára  JARNÉ PRÁZDNINY 
( pondelok až piatok ) deti a mládež do 15 rokov zľavnený vstup len za 
0.90 € 

Super ponuka SOLÁRIA
Ponúkame opaľovanie vo vertikálnom soláriu TURBO SOLÁRIU 
ERGOLINE so 48 trubicami.
Využite ponuku zdravého a lacného opaľovania aj bez objednávky 
v nepretržitej prevádzke Pondelok až Piatok od 9.00 do 19.00 hod. 
Cena 0.20 €/1minuta
Permanentka 55min za 8 € (0,14 €/min)
Informácie v pokladni plavárne na tel. čísle 0918 911 401. 

Boris Lukašik  je osemdesiatnik 
Mesto Handlová malo vždy šťastie na vzácnych ľudí, ktorí pre nás 
všetkých neváhali obetovať svoj voľný čas, um, schopnosti, talent 
a niekedy aj svoje zdravie a život. A takýto človek, ktorý celý svoj 
život vyznával hodnoty slušnosti, cti a morálky sa dožívať 24.2.2015 
významného životného jubilea 80 rokov. Ten človek sa volá 
Ing. Boris Lukašik. 

Boris Lukašik sa narodil 24.2.1935 v Ružomberku. Športovec, ktorému 
učarovali deravé koše – basketbal. Reprezentoval Československo 
98 krát. Vo výbere Československa na OH 1960 v Ríme dosiahol náš 
výber historicky najlepšie umiestnenie československého mužského 
basketbalu na OH, skončili sme na 5. mieste. A vo výbere boli zo 
Slovenska len bratia Lukašikovci Boris a Dušan.

Boris Lukašik skončil vo výbere all stars olympijského turnaja. 
Rok predtým 1959 na majstrovstvách Európy v Turecku bol členom 
strieborného tímu. Boris Lukašik hrával basketbal za Ružomberok, 
Sláviu Bratislava (1954-1959), Duklu Dejvice (1959-1960) s Iskrou Svit 
(1960-1966) spolu s bratom, hrajúcim trénerom, získali v roku 1961 
ako prvý slovenský tím Československý titul a postúpili do štvrťfinále 

EPM. Kariéru skončil v Baníku 
Handlová (1968-1971). Bol 
kapitánom Baníka Handlová 
a pomohol mužstvu v roku 
1968 postúpiť do Celoštátnej 
ligy. 
Na Akademických hrách 1956 
v Turíne získal bronz a na ME 
1963 10. miesto. 
Boris Lukašik je nositeľom 
športového vyznamenania 
majster športu a zaslúžili 
majster športu. 

Dovoľte, aby som oslávencovi 
poprial pri jeho jubileu veľa 
zdravia a pohodu v kruhu 
jeho najbližších a zároveň mu 
poďakoval za jeho prácu pri spopularizovaní basketbalu v Handlovej, za 
výchovu mladých basketbalistov a trénerstvo.

Ing. Rudolf Podoba

V tomto uponáhľanom víre života  sa nám často stáva, že zabúdame na 
ľudí, ktorí nezištne pomáhajú druhým, stačí povedať zázračné slovko 
ďakujem. Medzi takýchto ľudí patrí aj pán Milan Donoval. Odpracoval 26 
rokov ako závozník na smetiarskom aute. Svoju prácu vykonával v čase aj 
v nečase bez ohľadu na vrtochy počasia, ale vždy bol pripravený pomáhať 
iným. Je to človek, ktorému sa stala jeho práca koníčkom, aj poslaním. 
Právom mu patrí veľké poďakovanie, ktoré pohladí jeho dušu a poteší 
srdce. Ďakujeme.                                                                                                       Anna M.

Pripravujeme Benefičnú fašiangovú zabíjačku!

17.2. 2015 Chcete prispieť?  info: 0907774280 

MBK Handlová na štvrtom mieste

Tabuľka extraligy
               

Meno klubu  Zápas Výhra Prehra Body

1. Prievidza 29 24 5 53
2. Inter 29 23 6 52
3. Komárno 29 23 6 52
4. Handlová 29 15 14 44



OČNÁ optika M, s.r.o. 
Námestie baníkov 2, Handlová     046/5477003   

Multifokálne sklá od 50 (za kus)
Rámy od 17 

AKCIA 1+1
pri zakúpení dioptrického rámu, druhý, 
akciový rám dostanete zdarma
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40. ročník  
Pochod vďaky SNP
Cígeľ 
 Na začiatku oficiálnej časti si uctili pamiatku 
padlým k miestnemu pamätníku položením vencov 
predseda Národnej rady SR Peter Pellegriny, starosta 
obce Cígeľ a predseda organizačného štábu 
Pochodu vďaky 2015 Štefan Mjartan, primátor mesta 
Handlová a podpredseda organizačného štábu 
Rudolf Podoba. Za nimi nasledovali prvý tajomník 
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku 
Peter Borisov, poslanci NR SR a Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, členovia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov (SZPB) na čele s 
predsedom Ústrednej rady SZPB Pavlom Sečkárom, 
starostovia a primátori z okolia, zástupcovia 
politických strán a ďalší hostia. Za mesto Handlová 
vzdali úctu v delegácii Eduard Straka – poslanec 
MsZ, teta Žofka Martišová, Viera Kalvastrová a Milan 
Mažič – členovia SZPB, Eva Paráková, Jozef Juríček, 
Jozef Ličko a Erika Jonasová. 
Na jubilejnom 40-tom ročníku bola ocenená 
najvyšším ocenením ÚR SZPB teta Žofka Martišová, 
ocenenie OR SZPB bolo udelené Viere Kalvastrovej 
a Milanovi Mažičovi. Ocenenie za dlhoročnú 
organizáciu Pochodu vďaky SNP si prevzali Jana 
Polakovičová a Jozef Ličko. Všetkým oceneným 
blahoželáme. Atmosféru spríjemnila vojenská 
dychovka a prezidentská čestná stráž. 

Mgr. Erika Jonasová, riaditeľka TIK-ZOHD

Handlová
Tento rok nám počasie prialo , vo vyšších polohách 
bol dokonca aj sneh. Napriek tomu opätovne 
nebolo možné otvoriť aj lyžiarsku trasu. Na 

jubilejnom ročníku sa nám podarilo prelomiť rekord 
v počte účastníkov. V Handlovej sa zaprezentovalo 
401 účastníkov a do cieľa prišlo o 26 účastníkov viac,   
ktorí sa zaprezentovali v Cigli, ale opätovne ako 
minulý rok sa rozhodli absolvovať trasu  z Cigla do 
Handlovej, pretože ako sami povedali „ v Handlovej 
je super o ľudí postarané“ . Takže v cieli sme privítali 
a nakŕmili 427 účastníkov.
Veľmi nás teší, že Pochodu vďaky sa zúčastňujú deti 
a mladí ľudia, ktorí prichádzajú v doprovode rodičov 
a pedagógov. Tohto ročníka sa ich zúčastnilo 113. 
Ako každý rok prišli žiaci  zo Základnej školy na ulici 
Školská, zo Základnej školy Ráztočno a zo Základnej 
školy Morovnianska cesta v Handlovej.   
V  Handlovej sme v cieli oceňovali aj najstarších 

účastníkov – Františka Hradňanského (1936 ), Jána 
Blažeja ( 1936), a Gedeóna Edera (1937). Ocenili 
sme aj najmladších účastníkov – Nelku Pukačovú 
( 2011), Dorotku Zedekovú ( 2010), Alexka Šikulu 
( 2009), Magdalénku Ingárovú ( 2008), Kristínku  
Vicianovú ( 2008), Ninku Vilárovú (2008), Viktorku 
Škultétyovú (2008). Všetci boli odmenení malými 
upomienkovými  predmetmi. Každého, či mladého, 
či starého , potešila sladkosť alebo ovocie na 
doplnenie stratených kalórií. 
V cieli účastníci vyjadrovali len samé pozitívne 
zážitky, či už z trasy, alebo pochvaľovali dobre 
ochutený čaj na Troch studničkách a vychválili 
chutný guláš.  

Mgr. Jana Polakovičová  Foto: Jozef Baroš 

Taxislužba Handlová
Zavolaj si svoj taxik  presne na 
čas!

0908 84 66 88
0949 62 86 08

AKCIA MESTO 1,50€

0907 070 322
0911 070 300

Army Shop SklennéA
K
C
I
A

Zľavy až do 30%
 KAPSAČE BDU        15,90 €    11,90 € 
VOJENSKÝ SPACÁK                  11,60 €        
BUNDA BOMBER    26,90 €     19,90 € 
OBUV RYSY             35,00 €      27,00 €
ut., str., štvr.:          14.00-18.00 hod  
sobota:                    09.00-13.00 hod  

telefón:                  0902 584 948

0918 411 375

Taxi Válek
0904 431 510

Inzerujte v Handlovských novinách

0907 774 280
1/4 strany od 50 eur
1/2 strany od 100 eur


