
Slávnostné zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová      
28. novembra 2014 bolo výnimočné. 
V tento deň si prebralo 10 Handlov-
čanov z rúk primátora mesta Ing. 
Rudolfa Podobu najvyššie ocenenia 
mesta. 

Po štyroch rokoch udelilo mestské 
zastupiteľstvo Čestné občianstvo. 
Nositeľkou tohto významného ocene-
nia sa stala Žofia Martišová za ce-
loživotný prínos pre mesto Handlová 
v oblasti knihovníctva, kultúrneho 
a spoločenského života a pri príleži-
tosti jubilea 100 rokov. Teta Žofka aj 
vo svojich 100 rokoch prejavuje živý 
záujem o dianie v našom meste, žiad-
ne podujatie, žiadna akcia s mestskou 
pôsobnosťou sa nezaobíde bez jej 
prítomnosti. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
aj ďalšie ocenenia:

Cenu mesta za rok 2014 Petrovi 
Matiaškovi za úspešné reprezento-
vanie Slovenska a mesta Handlová na 
paralympijských hrách v Soči 2014.
Je jedným z prvých paralympijských 
športovcov na území Slovenska. 
V roku 1984 už bol Peter Matiaško 
jediným slovenským zástupcom 
na ZPH v Innsbrucku. O 4 roky 
neskôr reprezentoval Slovensko v 
Albertville, neskôr v Lillehammere a 
v Nagane. Svoje skúsenosti zúročil 
aj ako asistent trénera na viacerých 
paralympijských hrách. Na zimných 
paralympijských hrách v Soči v roku 
2014 bol členom realizačného tímu, 
kde jeho zverenci získali zlato. Svoje 
skúsenosti pretavil aj do práce s deťmi 
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a mládežou. Je zakladateľom projektu 
Hľadáme talenty a nositeľom Ceny fair 
play.

Cenu mesta za rok 2014 Mestskému 
basketbalovému klubu Handlová 
– družstvu juniorov za úspešnú       
reprezentáciu mesta v basketbale a 
2. miesto na Majstrovstvách Sloven-
ska 2014.
Družstvo tvoria 18 až 19 roční chlapci, 
ktorí sú členmi družstva MBK Handlo-
vá. S basketbalom začínali pred 8 rok-
mi v Školskom basketbalovom klube 
Handlová. V prvej svojej sezóne medzi 
juniormi 2012/2013 skončili v celoslo-
venskej lige na 5. mieste a v sezóne 
2013/2014 na 2. mieste a stali sa 
vicemajstrom Slovenska v basketbale 

v kategórii juniorov. Trénermi družstva 
boli Karol Kučera a Ľudovít Smačko 
a družstvo tvorili hráči: Miroslav Má-
tych, Daniel Javúrek, Martin Minárik, 
Michal Dolník, Andrej Matuškovič, 
Radovan Prokein, Patrik Seleši, Jakub 
Papp, Jakub Krnčok, Miroslav Treťjak, 
Róbert Jeňo.

Cenu mesta za rok 2014 Mgr. Danie- 
le Šúrovej za úspešnú reprezentáciu 
mesta v plávaní a pri príležitosti 25. 
výročia organizovaného plávania 
v Handlovej. 
Bola jednou z hlavných aktérok vzniku 
organizovaného plávania v Handlovej 
v roku 1989. Je zakladajúcou členkou 
plaveckého oddielu TJ Baník Handlová. 
Tento rok si pripomíname 25. výročie 

jeho založenia. Od roku 1993 bola 
prezidentkou Plaveckého klubu Han-
dlová. Pod jej vedením klubom prešlo 
niekoľko stoviek detí, ktoré sa naučili 
nielen plávať, ale boli aj úspešnými 
reprezentantmi klubu i mesta. Zaviedla 
základné plavecké výcviky na školách, 
ale i v predškolských zariadeniach. Je 
zakladateľkou množstva podujatí ako je 
Plavecká štafeta miest, (v tomto roku 
bola po 25.- krát), Kapriáda a ďalšie. 

Cenu mesta za rok 2014 Vladimírovi 
Valovičovi za šírenie dobrého mena 
mesta Handlová doma i v zahraničí, za 
získanie Oscara a ceny Bafta.
Vladimír Valovič, tvorca digitálnych 
efektov, spolupracoval so známymi 
režisérmi      (pokračovanie na str. 6.)    

TJ PARTIZÁN CIGEĽ A TJ PLAMEŇ HANDLOVÁ 
v spolupráci s obcou Cigeľ, mestom Handlová, Slovenským zväzom protifašistických bojovní-
kov, Združením miest a obcí hornej Nitry, Trenčianskym samosprávnym krajom a Regionálnou 
radou klubu slovenských turistov Prievidza organizujú a pozývajú na

XL. ROČNÍK POCHOD VĎAKY SNP 
17. január 2015 (sobota) 
pod záštitou predsedu vlády  SR Róberta Fica
Prezentácia:  Dom kultúry Handlová – 7.00 – 8.15 hod. pre trasy L2,P2 
   ZŠ Morovnianska cesta 9.00 – 9.30 hod. pre trasu P3 
Doprava:  Handlová – Dom kultúry – Cigeľ 7.30 h, 7.45 h, 8.15 h,  
Účastnícky poplatok: dospelí: 2,50 €, deti do 15 rokov: 1 €
Viac na www.handlova.sk, pochodvdakysnp.webnode.sk, v infotexte RTV Prievidza.



Tí, ktorí prišli 13. decembra 2014 na 
Námestie baníkov v Handlovej neoľu-
tovali. Od 7.30 hod. to začínalo vrieť 
najskôr v tímoch, ktoré kapustnicu 
varili. Pripraviť suroviny, nasypať do 
kotla, podkúriť pod kotlom a postupne 
pridávať tie správne ingrediencie, 
aby práve tá ich kapustnica chutila 
a predala sa čo najskôr. Prišlo 
takmer 1 000 Handlovčanov, aby si 
vybrali svoju kapustnicu, zaplatili 
za jednu porciu 1, 50 eur a venovali 
ju na dobrú vec – nákup a opravu 
nástrojov ZUŠ v Handlovej.

Aké tajomstvo mali jednotlivé 
tímy? 
Prezradili iba niečo...
Kapustnica zo Seniorka: 
„Varili sme ju s láskou a zo srdca. Boli 
sme jediný ženský tím. Sme tu prvýkrát 
– chceme podporiť dobrú vec a utužiť 
kolektív. Už sme boli trikrát dokupovať 
suroviny. Pri tretej návšteve predajne 
sme stretli náčelníka Mestskej polície 
– prišiel kúpiť klinčeky, kúpili sme ich 
tiež, vraj ich kapustnica je výborná 
– urobíme pokus – chceme tiež dobrú 
kapustnicu. Našťastie sme klinčeky do 
kotla nehodili – boli určené do vína. 
Vybrali sme 117 eur a 40 centov. “ 
Národniarska kapustnica: 
„Už viac rokov ju pripravuje náš  sta-
bilný 4-členný tím v zložení kuchár, 
pomocník, hovorkyňa, predseda strany 
a dozor z MS – len zo slovenských 

výrobkov okrem húb  - tie sú z Ukra-
jiny (smiech). Vždy ju varíme s veľkým 
národniarskym srdcom. Vybrali sme 
124 eur.“
Policajná kapustnica: „Je najlepšia, 
už dopredu k nám chodili nahlasovať 
porcie. Našou špecialitou sú mäsové 
guličky, liter rumu (smiech) a zvyšok 
... tajomstvo. Sme tu už po 5.- krát, 
sme tu preto lebo nás to baví a to, čo 
vyzbierame venujeme na Útulok pre 
psov, ktorý máme v správe. Vybrali 
sme 115 eur.“
Richtárska kapustnica:  
„Varíme ju už po 10.- krát v zložení 
primátor mesta Handlová a starostovia 
handlovskej doliny. Snažíme sa ju robiť 
čo najlepšie, nešetríme na ničom, aby 
bol výsledok čo najlepší a občania 
spokojní, a to, čo vyberieme, ide na 
dobrú vec – pre deti. Vybrali sme 204 
eur 68 centov a  jeden Tic Tac.“
Kapustnica od starých pánov: 
„Vložili sme do kotla 15 kg kyslej ka-
pusty, „3 veľké srdcia“, 1 a pol metra 
rebierok, huby z Nórska. Už pred tromi 
dňami sme sa začali pripravovať fyzic-
ky aj psychicky. Potrebovali sme veľa 
odvahy. Chuť podporiť dobrú vec nás 
priviedla na námestie. 
Vybrali sme 142 eur a 20 centov.“
Banícka kapustnica: 
„Vložili sme veľa húb a veľa lásky – to 
je základ našej kapustnice. Pripravili 
sme takmer 120 porcií. Sme šťastní, 
že môžeme podporiť dobrú vec. Vybrali 

HANDLOVSKÁ KAPUSTNICA „VYVARILA 935 EUR A 8 CENTOV A JEDEN TIC TAC“   

sme 133 eur a 50 centov.“
Dampácka kapustnica: 
„Sme tu 2.-krát. Našou špecialitou je 
improvizácia, takže každý rok chutí 
naša kapustnica trochu inak. Surovi-
nami nešetríme. Vybrali sme 97 eur 
a 30 centov.“
Rallye kapustnica: 
„Tešila som sa už od januára na to, že 
pôjdeme do toho“, priznala sa Erika 
Budovičová, ktorá nadchla „chlapov“ 
z Automotoklubu Handlová na varenie 
kapustnice. „Naša bude najlepšia, varí-
me ju s veľkou chuťou a láskou. Vybrali 
sme  62 eur.“
Školská kapustnica: 
„Kto sa jej naje, zmúdrie – je zložená 
z číslic a písmeniek. Pripravili sme ju 
s láskou a krstili trsteničkou. Vybrali 
sme 54 eur.“
Sociálna kapustnica: 
„Varili sme prvý, ale nie poslednýkrát. 

Ďakujeme za podporu všetkých našich 
aktivít (kapustnica, súťaže  pre deti, 
potravinová pomoc). Vybrali sme 120 
eur.“ 
TIC-ZOHD  bol súčasťou tímu sociálnej 
kapustnice, pre všetkých smädných 
na námestí mali čaj zdarma a pre deti 
organizovali tvorivé dielne. Záujem bol 
obrovský, do ich súťaží sa zapojilo 
takmer 150 detí.

Dar pre  kamarátku 
Žiaci pani učiteľky Doletinovej zo 4. C 
ZŠ Mierové námestie ušili vlastnoruč-
ne srdiečka, obvešali nimi vianočný 
stromček a predávali na námestí 
počas kapustnice. Len tak sa za nimi 
„zaprášilo.“ Vyzbierané peniaze putujú 
kamarátke na pobyt v škole v prírode, 
veď je jedna z nich.“ 

Dovidenia na Handlovskej 
kapustnici 2015.

ZaujímavostiHandlovské         noviny2

VOLCANO OPÄŤ 
BODOVALO! 
V sobotu 13.decembra sme sa zúčast-
nili celoslovenskej súťaže v Martine a 
ukončili sme našu celoročnú tanečnú 
šnúru víťazstiev opäť úspešne. Detičky 
vo veku od 8-19 rokov si spomedzi 
viac ako 500 tanečníkov vytancovali 
krásne dve prvé a dve tretie miesta a 
to s choreografiami:

1.miesto: Partyland (juniori) 
1.miesto: GoodGirls (juniori) 
3.miesto:  Let‘go (baby volcano) 
3.miesto: I love...(profi)
 

Keď veríš sile kolektívu všetko je 
dosiahnuteľné. Atmosféra na súťaži 
bola neprekonateľná a naša viac ako 
50 členná rodinka opäť hviezdila a 
reprezentovala úspešne našu školu aj 
mesto Handlová. Nie je to len tanec, 
ale je to celý náš život. 

Petra Kováčiková

Novootvorené a zrušené 
prevádzkarne v roku 2014 

N o v e m b e r  2014:
–  pedikúra, Hviezdoslavova 12
–  predaj mäsa a mäsových výrobkov, 
 Mierové nám. 250

– kuchynka, rozličný tovar, drogéria,  
 potravinársky tovar, Švermova 3
–  interiérové detské ihrisko 
 + kaviareň Ul. MC, súp. č. 1920
Zrušené:
–  „Svet pečenia“, predaj pomôcok  
 na pečenie, Námestie baníkov 28 
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Vážení občania, 
milí Handlovčania!
	 pevne	verím,	že	ste	prežili	Vianoce	
v	pokoji	a	porozumení,		obklopení	tými,	
ktorých	milujete	a	ktorí	sú	pre	vás	naj-
dôležitejší.	Práve	ku	koncu	roka	v	pred-
vianočnom	období	by	sme	si	mali	nájsť	
čas	na	chvíľu	sa	zastaviť,	zabudnúť	na	
všetko	 to	 okolité	 konzumné	 šialenstvo	
a	 vo	 všetkej	 skromnosti	 si	 premyslieť	
čo	môžeme	v	sebe	i	okolo	seba	v	naj-
bližšom	 čase	 zlepšiť.	 Nemyslím	 tým	
tradičné	 novoročné	 záväzky,	 myslím	
tým	pohľad	do	vlastného	vnútra,	ktoré-
mu	sa	nie	vždy	v	každodennom	zhone	
dostatočne	venujeme.	Adventné	obdo-
bie	a	nádej	–	to	všetko	nás	obohacuje,	
ale	podstatné	je,	že	o	dobro	a	pokoj	vo	
vlastnom	súkromí	 i	v	živote	celej	spo-
ločnosti	sa	svojím	dielom	musí	pričiniť	
každý	z	nás.	

	 Máme	 za	 sebou	 veľmi	 turbulentný	
rok,	 ktorý	 priniesol	 na	 Slovenskej	 po-
litickej	 scéne	 prekvapenia.	 Nebudem	
ďaleko	 od	 pravdy	 ak	 pripíšem	 tomuto	
roku	prívlastok	Rok	volebný.	Zvolili	sme	
si	 nového	 prezidenta,	 nových	 poslan-
cov	do	Europarlamentu	a	záver	roka	bol	
volebný	 pre	 naše	 samosprávy	 v	 mes-
tách	 a	 obciach.	 Výsledok	 volieb	 z	 15.		
novembra	 pre	 mňa	 znamená	 najmä	
dve	veci.	Na	 jednej	 strane	ho	vnímam	
ako	 ocenenie	 nášho	 úsilia	 slúžiť	 vám.	
Nezištne,	 slušne,	 ľudsky.	 Na	 druhej	
strane	 je	 to	 pre	mňa,	 celý	 poslanecký	
zbor	 a	 pracovníkov	 mesta	 obrovský	
záväzok,	 aby	 sme	 vašu	 dôveru	 ne-
stratili	a	aby	sme	vás	nesklamali.	Aby	
sme	spravovali	mesto	nielen	v	zmysle	
zákonov	tohto	štátu,	ale	aj	v	zmysle	ne-
písaných	 zákonov	 slušnosti,	 morálky,	
ľudskosti	 a	 vzájomného	 pochopenia.	
V	 tejto	 chvíli	 mi	 dovoľte	 poďakovať	 sa	
odchádzajúcim	 poslancom	 mestského	
zastupiteľstva.	 Ďakujem	 im	 za	 spolu-
prácu	a	podporu.	Boli	súčasťou	realizá-
cie	krásnych	projektov,	ktoré	slúžia	vám	
–	našim	občanom.	

	 Rok	 2014	 bol	 rokom	 ekonomic-
kej	 konsolidácie	 verejných	 financií	
v	 celej	 našej	 spoločnosti.	 V	 takomto	
náročnom	 ekonomickom	 prostredí	
sme	nevyhnutne	museli	oželieť	mnohé	
prepotrebné	investície,	ktoré	trápili	vás	
našich	občanov.	Napriek	tomu	sa	nám	
v	 predchádzajúcom	 volebnom	 období	
2010–2014	 podarilo	 využiť	 a	 čerpať	
Európske	 štrukturálne	 fondy	 a	 doda-
točné	 schémy	 jednotlivých	 rezortných	
ministerstiev,	či	z	Úradu	vlády	SR.

	 Z	 najdôležitejších	 investícií	 mi	
dovoľte	 spomenúť	 dostavbu	 sídliska	
Mostná,	 vybudovanie	 Senior	 centra,	
vybudovanie	parkovacích	miest	na	síd-
liskách	Okružná	a	Morovnianska	cesta,	
detského	 ihriska	 na	 ulici	 Partizánskej,	
rekonštrukciu	 chodníkov	 na	 ul.	 SNP,	
parkoviska	 pred	 Obchodným	 domom	
Jednota,	 či	 odkanalizovanie	 Potočnej	
ulice.	Nové	okná	a	dvere	sme	vymenili	

na	 objektoch	 základnej	 školy	 Školská.	
V	 areáli	 Bane	 Handlová	 sa	 začala	
výstavba	 nového	 závodu	 pod	 názvom	
Integrovaný	projekt	rybej	farmy	a	skle-
níkového	 hospodárstva.	 Vytvorí	 sa	 tu	
až	 200	 pracovných	 miest.	 Rozšírili	
sme	kapacitu	čističky	odpadových	vôd,	
Lesy	 Slovenskej	 republiky	 investovali	
do	 rekultivácie	 Pstruhárskeho	 potoka	
a	 Ministerstvo	 životného	 prostredia	
investovalo	do	regulácie	Račieho	poto-
ka,	bola	prevedená	sanácia	zosuvných	
svahov	a	území	v	meste	Handlová.

	 Prebieha	 rekonštrukcia	 Polikliniky	
Nemocnice,	 v	 rekonštrukcii	 je	 budova	
bývalej	 Lamiky,	 ktorá	 sa	 zmenila	 na	
Slovenské	 banské	 múzeum	 –	 uhoľná	
expozícia.	 Prebieha	 rekonštrukcia	
Športovej	 haly,	 začala	 rekonštrukcia	
budovy	 našej	 Hasičskej	 zbrojnice	 na	
Partizánskej	ulici.

	 Opravená	 a	 v	 niektorých	 častiach	
dobudovaná	bola	štátna	cesta	I/50,	na	
novootvorenej	 čerpacej	 stanici	 SHELL	
na	Prievidzskej	ulici	našlo	uplatnenie	14	
našich	spoluobčanov.	

	 Takto	 by	 som	 mohol	 pokračovať	
ešte	ďalej	výpočtom	čo	všetko	sa	nám	
podarilo	 zrealizovať	 a	 čím	 sme	 obo-
hatili	 naše	 mesto	 a	 obyvateľov	 v	 ňom	
žijúcich.	Som	presvedčený,	že	to	nie	je	
treba.	Život	v	našom	meste	ste	naplno	
obohatili	vy	–	jeho	občania.	Za	každým	
podujatím	 je	 potrebné	 vidieť	 desiatky	
konkrétnych	 ľudí,	 tých,	 ktorí	 z	 vlastnej	

vôle	 a	 nezištne	 v	 prospech	 svojich	
spoluobčanov	zanovito	prikladajú	hlavu	
i	ruku	k	dielu.	

Som nesmierne hrdý na týchto ľudí 
– na VÁS Handlovčania.	

Ste	 to	 vy,	 ktorí	 naše	 malebné	 údolie	
dotvárate	 svojím	duchom,	 ľudskosťou,	
nedoceniteľnosťou	 a	 nenahraditeľnou	
prácou.	Právom	vám	patrí	poďakovanie	
za	tvorivosť	v	roku	2014.	

	 Stojíme	 na	 prahu	 nového	 roka	
2015.	 V	 tomto	 roku	 nás	 čaká	 nie-
koľko	 významných	 okrúhlych	 výročí.													
Už	 v	 januári	 sa	 začne	 rok	 venovaný	
spomienkovým	 podujatiam	 pri	 príleži-
tosti	dvesto	rokov	od	narodenia	Ľudo-
víta	 Štúra	 k	 čomu	 svojím	 vyhlásením	
Roka	Ľudovíta	Štúra	prispieva	aj	Matica	
slovenská.	Na	jar	si	potom	v	máji	nielen	
Európa,	ale	aj	celý	svet	pripomenie	se-
demdesiate	 výročie	 skončenia	 najväč-
šej	 katastrofy	 v	 dejinách	 ľudstva	 spô-
sobenej	 samotným	 ľudstvom	 –	 druhej	
svetovej	 vojny.	 Výročia	 sú	 výročia,	 tie	
pozitívne	si	treba	pripomínať	preto,	aby	
sme	vedeli,	že	máme	byť	na	čo	hrdí,	to	
negatívne	zas	preto,	aby	sme	nezabud-
li,	že	zlo	sa	vždy	môže	zopakovať.	

A čo čaká nás Handlovčanov 
v tomto novom roku? 
	 Čaká	nás	dlho	očakávaná	jedinečná	
prestavba	 Námestia	 baníkov,	 ktorá	
bude	 financovaná	z	Európskych	štruk-

turálnych	 fondov.	 Verím,	 že	 realizátori	
dodržia	 termín	a	 leto	už	budeme	 tráviť	
na	novej	pešej	zóne.		
	 Na	jar	súčasne	s	námestím	započne	
prestavba	bloku	B	nášho	Domu	kultúry	
pod	 názvom	 rekonštrukcia	 Mestskej	
knižnice	v	objeme	1	milión	EUR	z	Eu-
rópskych	štrukturálnych	fondov.	

	 Obstál	 aj	 náš	 projekt	 ,,Povodie	
hornej	 Nitry	 –	 opatrenia	 na	 prevenciu	
pred	povodňami	a	suchom.	Z	celkové-
ho	 objemu	 3,7	 miliónov	 EUR	 pripadá	
pre	Handlovú	500	tisíc	EUR,	z	ktorých	
bude	 stabilizovaný	 nový	 tok	 Handlov-
ky	 a	 bude	 formou	 vodozádržných	
opatrení	 zrekonštruovaných	 opatrení	
zrekonštruovaných	5000m2	chodníkov	
v	meste.	Do	konca	roka	2015	z	rozhod-
nutia	 Vlády	 Slovenskej	 republiky	 bude	
vybudovaná	 železničná	 zástavka	 na	
sídlisku	Okružná.	
	 Toto	 je	 len	 časť	 opatrení,	 ktoré	 sa	
nám	 podarilo	 zazmluvniť	 s	 investormi	
pre	 rok	 2015.	 O	 ďalších	 investičných	
akciách	 vás	 budeme	 pravidelne	 infor-
movať.	

 Vážení spoluobčania, 
	 rok	 2014	 bol	 skutočne	 rokom	 ná-
ročným	a	 rok	2015	bude	opäť	 rokom,	
ktorý	 sa	 až	 tak	 nebude	 líšiť	 od	 toho	
predchádzajúceho.	Avšak	máme	svoje	
ciele	 a	 vízie	 pre	 naše	 mesto	 a	 jeho	
obyvateľov	 a	 ja	 som	 presvedčený,	 že	
keď	sa	všetci	spojíme	pre	dobrú	vec	tak	
budeme	úspešní!	Tu	platí	tvrdenie	Vilia-
ma	Janesa,	ktorý	hovorí:	Život	využije-
me	 najlepšie	 vtedy,	 keď	 ho	 venujeme	
niečomu,	čo	trvá	dlhšie	než	život	sám.						
A		ja	tvrdím	venujme	život	Handlovej.	

 Milí Handlovčania! 
	 Čo	 najúprimnejšie	 ďakujem	 vám	
všetkým	 za	 doterajšiu	 spoluprá-
cu,	 pomoc	 a	 dobre	 mienené	 rady	
a	 prostredníctvom	vás	prajem	 i	 vašim	
spolupracovníkom,	 vašim	 rodinným	
príslušníkom,	 všetkým	 našim	 oby-
vateľom,	 ale	 aj	 tým	 Handlovčanom,	
ktorí	žijú	v	iných	mestách	a	srdcom	sú	
stále	s	nami	po	celý	rok,	pevné	zdravie,	
šťastie,	spokojnosť	a	tú	najlepšiu	poho-
du.	

	 Ďakujem	vám	všetkým	za	úprimný	
záujem	 o	 veci	 verejné,	 všetkým	 Han-
dlovčanom	a	priaznivcom	Handlovej	za	
pomoc	nášmu	mestu.	

	 Nakoniec	si	dovoľujem	vysloviť	ešte	
jedno	 to	 najvrúcnejšie	 želanie	 –	 vyna-
ložme	a	zmobilizujme	všetky	naše	sily,	
schopnosti,	skúsenosti,	um	i	talent	pre	
to,	aby	život	v	našom	krásnom	a	 jedi-
nečnom	baníckom	meste	Handlová	bol	
zo	dňa	na	deň	plnohodnotnejší,	spokoj-
nejší,	pretože	naši	spoluobčania,	všetci	
Handlovčania	si	to	určite	zaslúžia.	

Šťastný nový rok 2015 drahí 
priatelia!    

Ing.	Rudolf	Podoba,	
primátor	mesta	Handlová



Volebné obdobie primátora 
a poslancov začalo plynúť 
15. 12. 2014 a potrvá 
do roku 2018.
Zasadnutia sa zúčastnilo 18 z cel-
kového počtu 19 novozvolených 
poslancov, ospravedlnil sa Peter 
Matiaško z dôvodu služobnej cesty 
v zahraničí.

Ing. Jozef Tonhauser, predseda 
mestskej volebnej komisie, obozná-
mil s výsledkami volieb do orgánov 
samosprávy mesta Handlová 
konaných dňa 15. 11. 2014.
 

Novozvolený primátor Ing. Rudolf 
Podoba sa vzdal  poslaneckého 
mandátu z dôvodu výkonu verejnej 
funkcie primátora mesta a Mgr. 
Erika Budovičová čestným prehlá-
sením prijala mandát poslankyne 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Handlová ako 1. náhradníčka vo 
volebnom obvode č. 2.

Zvolený primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba zložil zákonom 
predpísaný sľub primátora mesta 
a ujal sa vedenia zastupiteľstva. 
Predpísaný sľub zložili aj novozvole-
ní poslanci a poslankyne Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová. 

Za volebný obvod č. 1 Peter Ma- 
tiaško, Mgr. Ivana Hromádková, Ing. 
Jarmila Podobová, Eduard Straka, 
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., Ja-
roslav Daubner, Martin Uríček, Ing. 

PRIMÁTOR A POSLANCI ZLOŽILI SĽUB 

Rastislav Tomanica, Ing. Ivan Kartáč.  
 

Za volebný obvod č. 2 Arpád Koszta, 
Mgr. Erika Budovičová, Bc. Ján 
Spevár, Mgr. Jozef Juríček, Dušan 
Klas, Mgr. Jozef Maďar, Ing. Martin 
Radovský, Michal Hertlík. Za volebný 
obvod č. 3 Bc. Alžbeta Orthová. Za 
volebný obvod č. 4 Ing. Blažej Litva.

Zástupca primátora mesta je voľbou 
primátora. Primátor mesta Handlová 
Ing. Rudolf Podoba poveril zástupcu 
primátora Dušana Klasa zastupo-
vaním primátora mesta Handlová 
v rozsahu  písomného poverenia. 

Poslanci schválili volebný poriadok 
pre voľby orgánov samosprávy 
mesta Handlová vo volebnom období 
2014-2018 s odporučením zaoberať 
sa návrhom na zloženie komisií na 
zasadnutí MsZ v januári 2015, okrem 
Komisie pre ochranu verejného záuj-
mu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta.

Mestská rada bude pracovať v zložení 
Dušan Klas, Arpád Koszta, Ing. Blažej 
Litva, Mgr. Jozef Maďar, Bc. Ján Spe-
vár, JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD. 
Zloženie zodpovedá zastúpeniu po-
litických  strán a  hnutí v Mestskom 
zastupiteľstve mesta Handlová: 
SMER–SD-2, SDKÚ–DS-1, SZ - 1, 
Koalícia MOST HÍD - 1 s tým, že 
zástupca primátora mesta je po celé 
funkčné obdobie jej členom bez 
voľby.
Primátor mesta menoval dve komisie 

ako poradné orgány a  predsedov.  
Komisia pre informatizáciu  - predse-
da Miroslav Gazdarica a  Komisia  pre 
pamätihodnosti – predsedníčka Ing. 
Mgr. Jana Oswaldová. 

Pri mestskom zastupiteľstve bude 
pracovať 6 stálych komisií. Predsedov 
zvolili poslanci v tajných voľbách.

Komisia výstavby, územného pláno-
vania, životného prostredia, dopravy, 
turistického ruchu a regionálneho 
rozvoja – predseda Arpád Koszta.

Komisia zdravotná, sociálna a ochra-
ny verejného poriadku – predseda 
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD..

Komisia vzdelávania, práce s deťmi 
a mládežou – predsedníčka Ing. Jar- 
mila Podobová.

Komisia kultúry a športu – predseda 
Ing. Martin Radovský.

Komisia pre ochranu verejného záuj-
mu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta – predseda Jaroslav Daubner, 
členovia Michal Hertlík, Bc. Alžbeta 
Orthová, Ing. Jarmila Podobová, Ing. 
Rastislav Tomanica a zapisovateľka 
Jana Grenčíková.

Predsedu Komisie ekonomickej, 
správy majetku mesta a podnikateľ-
skej činnosti poslanci nezvolili ani 
v 2.kole tajnej voľby a nová voľba sa 
uskutočni 29. 1. 2015 na zasadnutí 
MsZ. Členov ďalších komisií zvolia 
poslanci na januárovom zasadnutí.

„Občania, ktorí majú záujem 
pracovať v niektorej z komisií 
môžu kontaktovať predsedu 
príslušnej komisie.“
Mestské zastupiteľstvo poverilo 
výkonom funkcie sobášiacich 
nasledovných poslancov Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová: 
Mgr. Jozefa Juríčka, Ing. Jarmilu 
Podobovú, Ing. Martina Radovského, 
JUDr. Ing. Jozefa Stopku, PhD..

Poslanci schválili plat primátora 
mesta Handlová na volebné obdobie 
2014-2018 v súlade so zákonom      
č. 253/1994 Z. z. o právnom posta-
vení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov a plat zástupcu 
primátora mesta Handlová vo výške 
50 % z celkového platu primátora 
mesta Handlová, ktorý mu patrí od 
15. 12. 2014.

Poslanci zobrali na vedomie Informá-
ciu o odmeňovaní poslancov Mest-
ského zastupiteľstva mesta Handlová 
a členov stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová.

Najbližšie zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva sa uskutoční 29. ja 
nuára 2014 o 14. 00 hod. vo veľ-
kej zasadačke MsÚ v Handlovej.
Zasadnutia sú verejné. 

AK 

Vyberáme z ustanovujúceho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Handlová 
15. 12. 2014
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Dňa 7. 11. 2014 sa konali oslavy 
pri príležitosti 25. výročia vzniku 
Plaveckého klubu Handlová, na 
ktorom sa zúčastnili Ing. arch. 
Jaroslav Izák, ktorý bol prvý 
predseda plaveckého oddielu, 
Mgr. Daniela Šúrová ako dlho-
ročná prezidentka plaveckého 
klubu až do roku 2013, súčasná 
prezidentka Mgr. Mária Májová, 
primátor mesta Ing. Rudolf Po-
doba, tréneri plaveckého klubu 
ako aj ostatní pozvaní hostia. 
Pri príležitosti osláv boli udelené 
ocenenia dlhoročným členom, 
trénerom a funkcionárom pla-
veckého klubu.

Niečo z histórie:
 
• Dňa 9. 10. 1989 sa konala usta-
novujúca schôdza plaveckého oddielu   
TJ Baník Handlová.
• V rokoch 1991 – 1992 sa stal 
predsedom RNDr. Ján Mokrý 
a Ing. arch. Jaroslav Izák sa stal 
čestným predsedom.
• Dňa 5. 3. 1993 vznikol nový práv-
ny subjekt Plavecký klub Handlová 
a za prezidentku bola zvolená 
Mgr. Daniela Šúrová, ktorá pôsobila 
vo funkcii až do roku 2013.
• Od roku 2013 až doposiaľ pôsobí 
ako prezidentka Plaveckého klubu 
Mgr. Mária Májová.

25 ROKOV PLAVECKÉHO KLUBU V HANDLOVEJ 

• PkHa spolupracuje so ZŠ Morov-
nianska cesta.
• V roku 1990/91 bolo zriadené škol-
ské športové stredisko v plávaní.
• V roku 1992/93 vznikla prvá špor-
tová plavecká trieda.
• Od roku 1989 organizuje plavecké 
štafety, mnohé okresné, krajské, ob-
lastné aj celoštátne preteky v plávaní.
• V roku 1992/93 vznikla prvá špor-
tová plavecká trieda.

Činnosť klubu je od jeho založenia 
vysoko profesionálna a aktívna:
• Od roku 1989 organizuje plavecké 
štafety, mnohé okresné, krajské, ob-
lastné aj celoštátne preteky v plávaní.
• Od roku 1992 nepretržite až do 
dnes organizuje PkHa celoslovenský 
pretek, pred tým majstrovstvá SR 10 
ročných žiakov, dnes pod názvom 
O pohár mesta Handlová.
• V roku 1997 sa konali MSR dos- 
pelých a dorastu v krátkom bazéne 
a súčasne sme boli organizátorom 
vyhodnotenia najlepších plavcov SR.

Najlepší plavci PkHa za obdobie 
činnosti:
• Martin Majdlen, viacnásobný maj-
ster SR
• Ján Ingár, Daniela Šúrová, Martin 
Kacz, Miloš Packa, Tomáš Hegedúš, 
Július Hermély, Peter Hermély, Brani-
slav Vlk, Zuzana Tonhauserová, Róbert 
Matuška, Gregor Zíma, Dana Vojtelová, 
Matej Doletina, Ondrej Doletina, Marti-
na Pokrývačová, Róbert Rácz, Jakub 
Hromádka, Evka Vojtková, ale aj mnoho 
ďalších...

 Za PkHa M. V.

Predvianočný čas 
v Senior centre 

Urobiť niekomu radosť a dobrú 
náladu, nemusí vždy stáť veľa 
peňazí. Stačí len chcieť a s chuťou 
sa do toho pustiť. Toto sa podarilo 
žiakom 4. C triedy pri opakovanej 
návšteve Senior centra v Handlo-
vej. Za pomoci starých ľudí ušili 
deti vianočné ozdoby - srdiečka, 
ktorými vyzdobia ich vianočný 
stromček vo vestibule. Okrem toho 
ponúkli deti obyvateľom Senior 
centra možnosť napísať vianočné 
pohľadnice pre ich príbuzných. 
Túto ponuku s vďačnosťou viacerí 
prijali. A žiaci boli okrem pochvaly 
za pekné a úhľadné písmo odme-
není aj drobnými sladkosťami. 

Vianočná výhra v projekte 
Domestos 

Žiaci a pedagogickí pracovníci 
Základnej školy, Mierové námestie 

v Handlovej sa zapojili do projektu 
„Domestos pre školy“ na zlepšenie 
prostredia na školských toaletách. 
Pedagógovia s deťmi plnili 5 aktivít 
projektu od 2. 9. 2014 do 10. 11. 
2014 a postupne tak vylepšovali 
úroveň toaliet. Cieľom projektu bolo 
rozvíjať schopnosť a meniť postoj 
detí k ochrane prostredia, v ktorom 
žijú a spoločne zlepšiť úroveň škol-
ských toaliet. 

Spríjemnenie sociálnych zariadení 
obrázkami a drobnosťami, ktoré 
pripravili žiaci školy sa páčilo žia-
kom aj rodičom. Snaženie žiakov 
a pedagógov sa oplatilo. Vyhrali 
sme 6. miesto v druhej kategórii. 
Našou výhrou sú čistiace produkty 
Domestos pre celú školu na rok 
zdarma. Ďakujeme všetkým peda-
gógom, žiakom, rodičom a priate-
ľom školy za hlasovanie a účasť      
v projekte.

Mgr. Iveta Jakubová
riaditeľka, ZŠ Mierové námestie Handlová
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Stevenom Spielbergom, Robom 
Marshalom či Alfonzom Cuarónom. 
Práve spolupráca s posledným re-
žisérom mu priniesla tento rok ako 
jedinému z tímu, ktorý pracoval na 
vizuálnych efektoch vo filme Gravity 
v hlavných úlohách so Sandrou Bullock 
a Georgom Clooneym, Oscara a cenu 
Bafta. Cenu Bafta získal aj za Harryho 
Pottera.
So Stevenom Spielbergom spolupra-
coval na filme Lincoln, s Davidom 
Yatesom na filme Harry Potter a dary 
smrti, s Robom Marshallom na Pi-
rátoch z Karibiku na Vlnách podivna.                  
V tomto roku pracoval aj na filme 
Strážcovia Galaxie (s režisérom James 
Gunnom. Byť držiteľom Oskara a ceny 
Bafta v 32 rokoch dokazuje, že jeho 
tvorba v oblasti filmových vizuálnych 
efektov je výnimočná. 

Cenu mesta za rok 2014 
Marekovi Viedenskému 
za úspešné reprezentovanie Slovenska 
a mesta Handlová na Majstrovstvách 
sveta v ľadovom hokeji v roku 2014   
v Minsku.
Marek je v tomto čase vo Fínsku. Cenu 
prevzal jeho otec Miloš (foto). 
Marek Viedenský je profesionálny 
slovenský hokejový útočník. Je od-
chovancom klubu MšHK Prievidza, 
odkiaľ prešiel do tímu Dukla Trenčín. 
Následne odišiel do zámoria, kde 
hrával v tíme Prince George Cougars 
v NHL. Bol draftovaný tímom San José 
Sharks v roku 2009 v 7. kole, kde ako           
189 v poradí v juniorskej kategórii odo-
hral v Kanade juniorské súťaže. Po tom, 
ako sa mu nepodarilo prebojovať do zo-
stavy žralokov pre NHL, sa rozhodol pre 
návrat do Európy a upísal sa fínskemu 
mužstvu HPK Hämeenlinna. 
Zúčastnil sa Majstrovstiev sveta juni-
orov do 18 rokov v roku 2008, Maj-
strovstiev sveta juniorov do 20 rokov 

v roku 2009. Svoj debut v mužskej 
reprezentácií Slovenska odohral 1. 
mája 2014 proti Lotyšsku na Majstrov-
stvách sveta. 

Cenu primátora mesta 
Handlová za rok 2014
Kataríne Dupkalovej 
za réžiu hudobno-dramatického pred-
stavenia Pinocchio a výchovu mládeže 
v kultúrnej oblasti.
V roku 2013 naštudovali žiaci hudob-
ného a literárno-dramatického odboru 
ZUŠ Handlová hudobno-dramatické 
predstavenie Pinocchio na motívy 
rozprávky Carla Goldoniho. Na podnet 
pani učiteľky Anežky Balušinskej, ktorú 
zaujala predloha súčasného sloven-
ského hudobného skladateľa Ľuda 
Kuruca, naštudovali hudobný materiál 
žiaci speváckeho oddelenia so svojimi 
pedagógmi. Scenár a réžia je dielom 
pani učiteľky Kataríny Dupkalovej. Ide 
o prvé herecko-spevácke predstavenie 
v histórii školy. Hudobno-dramatické 
predstavenie PINOCCHIO získalo aj 
cenu riaditeľky Kultúrno-osvetového 
centra v Prievidzi za tvorivý čin roka 
v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. 

Cenu primátora mesta 
Handlová za rok 2014
Ing. Ramonovi Geschwandtnerovi 
za celoživotný prínos organizovania 
a rozvoj rybárskeho hnutia v Handlo-
vej.
Práci v Miestnej organizácii Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Handlovej 
dal kus seba. Nebolo to len o čase, 
bolo to o nadšení, nezištnej a obetavej 
práci v prospech ľudí, ktorých si záľuba 
k rybám a rybárstvu podmanila celých. 
V MO SRZ pracovalo 32 rokov ako 
funkcionár, z toho 28 rokov vykonával 
funkciu predsedu MO SRZ v Handlovej. 
Výraznou mierou sa pričinil o vybudo-
vanie Handlovského rybníka a rybár-

skeho domu. Má významné zásluhy na 
výsledkoch našej MO SRZ, ktorá patrí 
v Handlovej medzi najväčšie občianske 
združenia s počtom členov 308 (z toho 
35 detí do 15 r.).

Cenu primátora mesta 
Handlová za rok 2014 
Petre Kováčikovej 
pri príležitosti 15. výročia založenia 
skupiny VOLCANO. V roku 2014 sa 
skupina VOLCANO stala 3 –násobným 
majstrom Európy.
TS VOLCANO vznikla v októbri 1999, 
založila ju Petra Ličková - dnes už 
Kováčiková.
Na začiatku tvorilo skupinu 8 dievčat. 
S počtom vystúpení pribúdali aj ďalší 
členovia na základe konkurzu. Tanečná 
skupina pôsobila najskôr ako občianske 
združenie a k 1. septembru 2008 zara-
dilo ministerstvo školstva TS VOLCANO 
do siete škôl a školských zariadení pod 
názvom Súkromná ZUŠ VOLCANO so 
sídlom v Handlovej.
Tanečná škola VOLCANO reprezento-
vala naše mesto a Slovenskú republiku 
na Majstrovstvách Európy v tomto roku 
v Rumunsku. 
Deti a mládež súťažili so 6 choreogra-
fiami a získali 6 umiestnení: 3 x titul 

Majstrov Európy, 2 x titul Vicemajstrov 
Európy a 1x 3. miesto. 

Cenu primátora mesta 
Handlová za rok 2014
Eve Siegelovej 
za celoživotný prínos v oblasti literatúry 
a pri príležitosti významného životného 
jubilea. 
Eva Siegelová spojila svoj život s lite-
rárnou tvorbou. Ako publicistka okrem 
regionálnej tlače spolupracovala s via-
cerými novinami (Nové slovo, Práca, 
Pravda, Roháč, Život a i.), ako aj so Slo-
venským rozhlasom v Banskej Bystrici, 
kde uverejňovala poviedky, reportáže, 
fejtóny, humoristické príspevky a pod. 
Samostatne vydala povesti a príbehy     
z Bojníc O tajomnom bojnickom prízra-
ku (1997), povesti o Prievidzi O záhad-
nom vtákovi šťastia (1999), poviedkové 
knihy Hľadanie rovnováhy (1999), Fííha! 
(2001), zbierku aforizmov a epigramov 
Bisťu! (2005), dielo povesťového žán-
ru O spanilej Kataríne (2006) a ďalšie. 
V tomto čase ide do sveta jej v poradí 
16. kniha O zázračnom jednorožcovi. 
Svojou tvorbou obohacuje Eva Siege-
lová slovenskú literatúru a šíri aj dobrý 
chýr o meste Handlová.                

AK 

CENY MESTA PRE HANDLOVČANOV 

MESTSKÁ POLÍCIA 
INFORMUJE... 
Mestská polícia zaznamenala za mesiac október 2014 
– november 2014 (od 20. 11. 2014 do 11. 12. 2014) 
celkom 265 udalostí.
Zaevidovaných bolo 46 priestupkov, z ktorých bolo 
23 zistených vlastnou činnosťou a 23 oznámených 
občanmi mesta.
Z celkového počtu bolo 23 dopravných priestupkov. 
V 2 prípadoch použili príslušníci TPNZOMV, tzv. 
papuču.
Proti majetku bol oznámený 1 priestupok, ktorý bol 
pre podozrenie zo spáchania trestného činu odovzda-
ný na OOPZ Handlová.
Proti verejnému poriadku príslušníci MsP riešili 2 prie-

stupky, z ktorých bol 1 priestupok na úseku rušenia 
nočného pokoja a 1 priestupok na úseku znečistenia 
verejného priestranstva.
Proti občianskemu spolunažívaniu riešila MsP              
2 priestupky.
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch bol porušený 
v 2 prípadoch.
V 16 prípadoch bol porušený Zákon č. 282/2002 Z. z. 
o niektorých podmienkach držania psov (nezabráne-
nie voľnému pohybu psa; neprihlásenie psa do eviden-
cie; neoznámenie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré 
sa zapisujú do evidencie, neodstránenie výkalov).
Príslušníci mestskej polície odchytili 15 túlavých psov, 
ktorí boli umiestnení v útulku (8 psov si zobrali pôvod-
ní majitelia a 3 psíkom – šteniatkam bol nájdený nový 
domov). Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie               
69 zákrokov a 18 výjazdov k narušeným monitorova-
ným objektom. 

Kamerovým systémom bolo zistených 5 priestupkov. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky   
112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 11 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie od 20. 11. 2014 
do 11. 12. 2014:
20. 11. 2014 o 20:56 hod. – telefonicky oznámené, že 
na MC 13 horí strecha domu. Po príchode na miesto 
zistené, že oznam sa zakladá na pravde. Hliadka 
privolala na miesto hasičov a informovala obyvateľov 
domu, že horí strecha a na najvyššom poschodí po-
žiadala obyvateľov, aby dočasne opustili byty. Násled-
ne pomáhala hasiť strechu spolu s obyvateľmi domu, 
čím sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru a vzniku 
väčšej škody. Vec si na mieste prevzali príslušníci OO 
PZ pre podozrenie zo spáchania prečinu všeobecného 
ohrozenia.                            

(pokračovanie na str. 7)
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MESTSKÁ POLÍCIA 
INFORMUJE...
22. 11. 2014 o 15:50 hod. – telefonicky oznámila 
stála služba OOPZ, že potrebuje asistenciu pri zá-
važnej udalosti v Baníckej kolónii na Ul. Fučíkovej. 
Po príchode sa už na mieste nachádzala posádka 
RZP, ktorá stála pri vozidle, nakoľko mala obavu, že 
v byte sa nachádza ešte strelec. Hliadka následne 
vstúpila s hliadkou OOPZ do bytu, kde bolo zistené, 
že v obývacej izbe sa nachádza zastrelené 5 ročné 
dievčatko, ktoré malo strelné poranenia hlavy. Ďalej 
muž, ktorý mal taktiež strelné poranenie hlavy, ne-
javil známky života a v ruke držal strelnú zbraň. Na 
sedacej súprave sa nachádzala žena, ktorá ešte javila 
známky života a mala dve strelné poranenia hlavy. 
Hliadka vykonávala na mieste súčinnosť posádke 
RZP a súčinnosť pri zabezpečovaní miesta, nakoľko 
sa na mieste začalo zhromažďovať veľké množstvo 
obyvateľov s emóciami. Hliadka zabezpečovala oko-
lie do príchodu ostatných hliadok OOPZ Prievidza. 
Hliadka MsP zabezpečila byt podozrivej osoby taktiež 

na Ul. Fučíkovej, nakoľko bolo podozrenie, že vlastnil 
viac krátkych guľových zbraní a z obavy, že do bytu 
mohol vstúpiť niekto blízky z jeho rodiny alebo iné 
nepovolané osoby.
22. 11. 2014 o 21:25 hod. – zo stálej služby bolo 
oznámené, že z operačného strediska HaZZ v Prievi-
dzi hasiči požiadali o asistenciu na Okružnej, kde by 
mali horieť dve garáže. Po príchode na Okružnú ulicu 
nebolo nič zistené. Na MC pri vchode č.1 bolo zistené, 
že neznámy páchateľ podpálil ipu na strechách garáží. 
Oheň bol uhasený hasičmi. Majiteľ jednej poškodenej 
garáže bol na mieste, druhého vyrozumela hliadka 
MsP o udalosti. 
27. 11. 2014 o 02:50 hod. – telefonicky oznámil ano-
nym, že v Nonstope je bitka. Po príchode na miesto 
zistené, že oznam sa zakladá na pravde. Dochádzalo 
k potýčke medzi 5 osobami, pričom dve osoby (otec 
a syn) boli zranené v oblasti tváre. Na miesto bola 
privolaná RZP, ktorá zranené osoby previezla do NsP 
Bojnice. Všetci aktéri konfliktu boli pod vplyvom alko-
holu. Vec v riešení OO PZ Handlová. 
29. 11. 2014 o 22:50 hod. – hliadka si pri prechádza-
ní z dvorov z ul. ČSA smerom k ZŠ MN všimla vedľa 
telocvične pri vchode č. 8 dymiť z modrej plastovej 

nádoby na papier. Hliadka následne smetnú nádobu 
ihneď odtiahla od ostatných štyroch nádob. Vec bola 
oznámená hasičom. Hliadke poskytol vedro s vodou 
obyvateľ uvedeného vchodu, nádobu sa podarilo 
uhasiť. Po chvíli sa na miesto dostavili aj hasiči, ktorí 
ešte smetnú nádobu (jej kryt a hlavne vnútro) riadne 
uhasili. Nádoba ostala neporušená.
29. 11. 2014 o 23:55 hod. – telefonicky kontaktovali 
hliadku hasiči, že sa nachádzajú na Ligetskej ulici pri 
nových bytovkách, kde práve uhasili smetné nádoby, 
pričom tri z nich zhoreli. Po príchode na miesto zis-
tené, že pri vchode č. 1C zhoreli tri smetné nádoby 
na separovaný odpad a to na papier, sklo a plasty. 
Nádobu na kov sa podarilo hasičom po príchode na 
miesto odtiahnuť. Hliadka vec oznámila na OOPZ, kde 
si ich hliadka po príchode na miesto pre podozrenie 
z TČ vec prevzala. 
02. 12. 2014 o 07:50 hod. – kontrola areálu bývalej 
MŠ na Ul. Novomestského, kde boli zistení dvaja bez-
domovci. Na jednom z nich bolo vidno veľké hnijúce 
rany po popáleninách. Zistené, že asi pred týždňom 
obhorel a nevyhľadal lekársku pomoc. Bola mu privo-
laná RZP, ktorá ho previezla do NsP Bojnice. 

Dňa 2.1.2015 uplynul rok, čo 
nás opustila naša milovaná 
manželka, matka a starká

 

Mgr. Tatiana Lekárová. 

S láskou spomína manžel, 
synovia a dcéra  s rodinami. 

Dňa 28.1.2015 si pripomí-
name 1. výročie úmrtia od 

smrti nášho drahého 

Jána Kováčika. 

Spomína manželka, deti 
a vnúčatá. 

Dňa 9.1.2015 sme si pripo-
menuli rok od úmrtia pani 

Rozálie Jungovej.

Dňa 4.1.2015 uplynulo 
10 rokov od úmrtia môjho 

manžela 

p. Blažeja Čerňavu. 

S láskou spomína manželka, 
syn, dcéra s rodinami. 

Dňa 17.1.2015 uplynie 
10 rokov, čo nás opustila 

pani 

Júlia Adamková. 
Kto ste ju poznali a mali radi 

spomínajte s nami. 
Smútiaca rodina. 

Mama,	to	slovo	je	cennejšie	ako	hocijaké	iné	na	svete.	
Keď		ťa	už	niet,	rúti	sa	nám	svet.	Spi	sladko,	snívaj	svoj	

večný	sen,	v	spomienkach	sme	pri	tebe	každý	deň.	

Dňa 28.12.2014 uplynulo 25. výročie úmrtia 

Adelky Žabkovej. 

Spomínajú dcéra s rodinou, synovia, vnúčatá a priatelia. 

POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem vysloviť veľké 
ďakujem všetkým, ktorí si spomenuli 
na moje životné jubileum osobnou 
gratuláciou alebo pohľadnicou. Moje 
poďakovanie patrí aj tým, ktorí mi 
pripravili nezabudnuteľnú oslavu na 
mestskom úrade.

Teta	Žofka	Martišová.

OPUSTILI NÁS 
november/december 2014

Miroslav Petkovski  67 r.
Róbert Letko   20 r.
Peter Šarközi   43 r.
Ján Struhár   58 r. 
Michal Holubec  81 r.
Vojtech Sellyei  89 r.
Milan Lupták   76 r.
Jozef Chrenovský 72 r.
Helena Rodáková  84 r.
Marcela Zimanová  41 r.
Martina Šarköziová  5 r.
Zdenka Turančíková  70 r.
Anna Kelčeniová  89 r.
Valéra Kahúnová  60 r.
Oľga KIollárová  66 r.
Anna Holubová  75 r.
Helena Spišková  90 r.

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

Poďakovanie v mene môjho už dospelého 
syna, autistu Daniela.

Ani neviem akou cestou poďakovať za takýto dar pre môjho syna 
Daniela. Borila som sa životom skromne s 2 deťmi sama, ktoré sú už 
dospelé.
Daniel potrebuje viesť životom, je ťažko chorý a ešte k tomu aj autista.
Dostali sme finančný dar od spoločnosti Universal maklérsky dom 
a.s., ktorý využijeme na liečenie pre Danka a za ktorý nesmierne 
ďakujem. Vďaka patrí aj pracovníčkam Universalu v Handlovej na 
Námestí baníkov, ktoré sú nesmierne ochotné pomôcť.

Vďačná matka Eva.

Zber druhotných surovín
 – január 2015 

Mesto Handlová - Horný koniec – Nová Lehota 
Papier 7. 1. a 21.1.2015
Sklo  13. 1. 2015
Plasty  14. 1. a 28. 1. 2015
Kovové obaly 20. 1. 2015
Morovno – Dolný koniec – Remata 
Papier  2. 1. a 16. 1.2015
Sklo  23. 1. 2015
Plasty  9. 1. a 30. 1. 2015
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JANUÁR 2015 V CVČ 
V HANDLOVEJ 

Novoročný stromček 
pre zvieratká
17. 1. 2015 - zraz pred DK o 9,30 h
Miesto: Líščia lúka Handlová 
Výlet do zimnej prírody pre deti zo zá-
ujmových útvarov CVČ a deti z mesta, 
spojený s ozdobovaním stromčekov 
jedlými ozdôbkami pre zvieratká.

ABC na PC
cyklus informačno-komunikačného 
vzdelávania na PC pre deti mater-
ských škôl.

Ochranársky večer
16. 1 .2015 od 17,00 h v CVČ Han-
dlová.
Premietanie filmov s prírodovednou 
tematikou.

PRE RODIČOV 
BUDÚCICH PRVÁKOV
Ako a kedy zapísať dieťa do školy?
Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, 
ktoré v čase nástupu na povinnú škol-
skú dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu 
sa zúčastnia aj deti, ktoré mali v mi-
nulom roku odloženú povinnú školskú 
dochádzku.
Zápis sa uskutoční v pondelok              
2. februára 2015 v čase od 8,00 hod. 
do 17, 00 hod. vo všetkých handlov-
ských základných školách:
- Základná škola, Mierové námestie, 
255/27, Handlová;
- Základná škola, Morovnianska cesta, 
1866/55, Handlová;
- Základná škola, Školská ul., 526/53, 
Handlová. 
 

Na zápis si prineste aj občiansky 
preukaz a rodný list dieťaťa. 

Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo na-
stúpiť do školy, žijete v zahraničí alebo 
plánujete do zahraničia odísť?
Dieťa musí byť riadne zapísané do 
základnej školy v Slovenskej republike. 
Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že 
dieťa bude chodiť do školy v zahraničí a 
zároveň písomne požiada riaditeľa ško-
ly o povolenie plniť školskú dochádzku 
v zahraničí.

Čo ak je dieťa nie je pripravené 
na vstup do školy?
Povinnú dochádzku možno odložiť 
o jeden školský rok. Nutnosť odkladu 
posúdia odborníci v Centre pedago-
gicko-psychologického poradenstva 
a prevencie. Dieťa absolvuje psycho-
logické testy a rozhovor so psycholó-
gom, na základe čoho môže psychológ 
rovno odporučiť odklad, alebo navrhne 
stimulačný program a ešte jedno 
vyšetrenie tesne pred nástupom do 
školy. O odklad školskej dochádzky zá-

konný zástupca požiada riaditeľa školy. 
Ďalšie informácie k zápisu hľadajte na 
webových stránkach základných škôl 
a mesta Handlová.

PRÁZDNINY
Polročné prázdniny 
budú v pondelok 2.februára 2015. 
Začiatok vyučovania po prázdninách je 
utorok 3.február 2015. 
Jarné prázdniny 
budú od 16. do 20. februára 2015. 
Začiatok vyučovania po prázdninách je 
pondelok 23. február 2015. Prevádzka 
v materskej škole bude zabezpečená 
v MŠ, Ul. SNP 27, Handlová. Ostatné 
elokované pracoviská budú mať preru-
šenú prevádzku.
Ďakujeme za dobrú spoluprácu 
v uplynulom kalendárnom roku a pra-
jeme všetkým školákom i neškolákom 
krásny, úspešný a bohatý rok 2015. 

Mgr. Jaroslava Maslíková 
Spoločný obecný úrad- školský úrad 

PONUKA SLUŽIEB 
NA PLAVÁRNI MESTA 
HANDLOVÁ V ROKU 2015

PLÁVANIE je zdravá aktivita, ktorú mô-
žete vykonávať po celý život. 
Má blahodarné účinky na vaše fyzické   
i duševné zdravie. 
Bazénová voda má teplotu 27 až 28 
�C.
Teplota vzduchu na bazéne je 24 až 
25 �C.

Ranné plávanie Vás 
naštartuje ! 
Pondelok až piatok od 6:30 do 8:30 h

Bežná prevádzka bazénov je denne od 
9:00 do 20:00 h ( So, Ne do 19:00 h).
Parná sauna je v cene bazéna a je 
v prevádzke od 16:00 do 19:30 h 
(So-Ne podľa záujmu počas celého dňa).

SAUNOVANIE - prameň mladosti, 
pomáha posilňovať krvný obeh, skvalit-
ňuje činnosť srdca a oživuje pleť.
Všetci by sme si z času na čas mali 
tento luxus uvoľnenia, pohody, relaxu 
a odbúrania stresu saunovaním do-
priať. Kto však chodí do sauny pravidel-
ne aspoň jedenkrát týždenne najmenej 
šesť mesiacov, ten si podľa štúdií dobre 
upevňuje svoje zdravie. Prečo? Pretože 
sauna uvoľňuje telo i dušu, nervové na-
pätie, prináša psychickú a fyzickú rela-
xáciu a regeneráciu síl. Sauna dokáže 
uviesť telo a dušu do harmonického a 
rovnovážneho stavu. 
Fínska sauna a infrasauna:
utorok a piatok od 14:00 h do 19:00 h 
5€/ 2 hodiny streda, sobota a nedeľa 
od 10:00 h do 19:00 h.

Prednosti INFRASAUNY - okrem 
mimoriadne viditeľných výsledkov pri 
problémoch s nadváhou, formovaní 
postavy, celulitíde a skrášlení pleti, je 
veľmi účinnou metódou pri znižovaní 
stresu, napätia, únavy a pri nabíjaní 
energie. Ponúkame vodorovnú, kde 
je rozmiestnenie tepla v súlade so 
základnými parametrami pre ľudské 
telo „chladná hlava, teplé nohy“.  
Masáže rôzneho druhu poskytujeme 
počas prevádzky fínskych sáun. 
Cena - 5€/25 minút. 
Solárium denne od 6:30 h do 19:00 h 
0,20 €/ 1min.
Stolný tenis denne od 6:30 h do 19:00 
h., perm. 0,14 €/1min.
Aguaaerobik utorok a štvrtok 
od 18:15 h. do 19:00 h
Spirals pilates utorok a štvrtok 
od 17:00 h. do 18:00 h 

VEDELI STE, ŽE ... 
Za prvý polrok 2014:
- plaváreň zaznamenala 21 296 
platiacich vstupov, čo je priemer 120 
vstupov denne.
- zľavnené vstupy do bazénu pre 
klientov VšZP využilo 2 415 dospelých 
a 114 detí
- výhodnú Kredit Permanentku na 
všetky druhy služieb používalo 321 
klientov
- zvýhodnené vstupy do Turbo solária 
na Permanentku si zakúpilo 177 náv-
števníkov
- deti a mládež v športových kluboch 
plávania, basketbal, futbal, gymnastika 
využívali na svoju prípravu plavecký ba-
zén – zaznamenali sme 3 212 vstupov

Teší sa na vás kolektív vašej plavárne. 
Kontakt : pokladňa 0918 911 401
kancelária 046/ 5475 736 

 NARODENÉ DETIČKY
 NOVEMBER/DECEMBER 2014

Dávid  Cerovský
Peter  Tóth
Sebastián  Bakyta
Damián  Jankeje
Zara Lujza  Muchová
Tamara  Zemanová
Patrícia  Santorisová
Anna Mária  Kováčová
Dominika  Kašová
Zara Ihnátová

JUBILANTI 
V MESIACI DECEMBER 2014

 
Mária Gajdošová
Mária Holicová
Ján Šagát
Alžbeta Ďurinová
Mária Halašková
Anastázia  Hocková
Gizela Horjánová
Mária Šinková
Jolana Kóšová
Gustáv Daubner
Angela Ščípová
Viktória Kružliaková
Mária Žifčáková
Jarmila Polerecká
Mária Šuníková
Želmíra Mrvišová
Eva Siegelová
Ján Podolan
Augustína  Linkeschová
Anna Podlužanská
Mária Nováková
Ing. Emil  Kerata
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Slovenská plavecká federácia, 
Stre doslovenský oblastný plavec-
ký zväz a Plavecký klub Handlová 
dňa 22. 11. 2014 na plavárni v 
Handlovej organizovali Jesenné 
majstrovstvá stredoslovenskej 
oblasti žiakov A, B, seniorov a ju-
niorov v plávaní jednotlivcov, kde 
naši plavci PkHa dosiahli výborné 
výsledky. 
Marek Mikuš sa v disciplíne na 100 
m prsia umiestnil na 2. mieste v 50 
m prsia na treťom mieste, Patrícia 

Škultétyová v disciplíne 200 m 
voľný spôsob na 3. mieste a v šta-
fetových pretekoch PkHa dosiahol 
4 x 50m prsia 1. miesto v zložení 
plavcov F. Ficelová, J. Bardáčova, 
P. Škultétyová, a Z. Litwiaková a v 
disciplíne 4 x 50m voľný spôsob 
pekné 2.miesto v zložení N. Maru-
niaková, Z. Litwiaková, J. Bardáčo-
vá, a P. Škultétyová.
Všetkým srdečne gratulujeme a 
prajeme veľa ďalších plaveckých 
úspechov.                Za PkHa M.V.

PREDVIANOČNÝ ČAS 
v ZŠ Morovnianska cesta 

December je mesiac, ktorý sa 
spája s najkrajšími sviatkami roka 
– VIANOCAMI. Na našej škole 
tradične začíname december prí-
chodom Mikuláša. Tento rok prišiel 
Mikuláš v piatok 5. 12. 2014. Za-
vítal do každej triedy a obdaroval 
všetky deti sladkosťami.
V pondelok 8. 12. 2014 sa naša 
škola zmenila na veľké Vianočné 
trhovisko. Všetky triedy si pripravili 

stánok, v ktorom predávali svoje 
výrobky – nechýbal tradičný via-
nočný punč, medovníčky, oblátky, 
koláčiky, ručne vyrábané vianočné 
ozdoby...V piatok 19. 12. 2014 si 
žiaci spoločne s učiteľmi pripravili 
vianočnú akadémiu. Každá trieda 
vystúpila s krátkym programom, 
ktorým pobavila svojich spolužia-
kov.
Prajeme všetkým žiakom, rodičom, 
starým rodičom a priateľom školy 
úspešný rok 2015 plný pohody, 
zdravia a šťastia.

Mgr. Mária Maňáková

Návrat k vianočnému 
času
POĎAKOVANIE ZA SPOLUPATRIČNOSŤ 
A SOLIDARITU HANDLOVČANOM
Sociálne oddelenie Mestského úradu 
v Handlovej ĎAKUJE všetkým Han-
dlovčanom, ktorí podporili našu snahu 
o vytvorenie krajších Vianoc v rodinách 
v núdzi a s viac deťmi kúpou kapustni-
ce sociálneho oddelenia a odovzdaním 

potravín do zbierky počas HANDLOV-
SKEJ KAPUSTNICE dňa 13. 12. 2014.
Dňa 22. 12 2014 v čase od 10:00 hod. 
do 13:00 hod. pracovníčky sociálneho 
oddelenia osobne navštívili 37 rodín, 
celkom sme obdarovali 120 detí, 
a odovzdali im vianočné balíky s oša-
tením, topánkami, hračkami, školskými 
potrebami a knihami (pripravenými 
podľa potrieb konkrétnej rodiny) zo 
zdrojov odevnej banky, kde počas 
celého roka Handlovčania prinášaním 

už pre nich nepotrebných vecí pomá-
hali iným. Zároveň sme v rodinách 
odovzdali potraviny zozbierané v rámci 
zbierky. 
Charitatívne aktivity sociálneho odd. 
MsÚ počas Vianoc veľkou mierou 
podporili aj spoločnosti Hutira Slovakia 
s.r.o. (podujatím Krajšie Vianoce vďaka 
Zóne bez peňazí), COOP JEDNOTA 
PRIEVIDZA, spotrebné družstvo, TIK 
ZOHD HANDLOVÁ, Autodoprava Igor 
Sirotňák a jednotlivci pani Daniela 

Lileková. Poďakovanie patrí aj dobro-
voľníkom, ktorí pomáhali sociálnemu 
oddeleniu MsÚ pri príprave vianočných 
balíkov a priamo na podujatí pri príprave 
kapustnice a organizácií súťaží pre deti.
Všetky deti, ktoré sa zúčastnili súťaží 
počas HANDLOVSKEJ KAPUSTNICE 
boli obdarované hračkami a pomôcka-
mi do školy, ktoré boli taktiež z odevnej 
banky.

Mgr. Veronika Cagáňová, 
vedúca sociálneho odd., MsÚ Handlová

ĎAKUJEME ZA POMOC 
A PODPORU V ROKU 2014!

V mene DaMP-u by sme sa touto 
cestou chceli poďakovať všetkým 
tým, ktorým stáli pri nás, pomáhali 
nám a posúvali nás vpred. 
V prvom rade ĎAKUJEME mestu 
Handlová a primátorovi mesta 
Ing. Rudolfovi Podobovi za neo-
ceniteľnú podporu. ĎAKUJEME 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva mesta Handlová, ĎAKUJEME 
všetkým organizáciám v našom 
meste, ktoré s nami, mladými 
Handlovčanmi spolupracovali. 

ĎAKUJEME všetkým materským, 
základným a stredným školám 
za spoluprácu pri uskutočňovaní 
niektorých podujatí. ĎAKUJEME 
kolektívu pracovníkov CVČ za po-
moc a podporu. 
ĎAKUJEME naším rodičom, že boli 
ústretoví a stáli pri nás. 
A v neposlednom rade ĎAKUJEME 
vám, Handlovčania, za prejavenú 
dôveru a záujem o naše podujatia. 
Ďakujeme!!!

Členovia DaMPu
 
V mojom mene by som chcela 
poďakovať „mojim“ deťom, DaM-
Pákom, že sú takí, akí sú, že som 

veľakrát mala pocit, že tu nie som 
ja pre nich, ale oni pre mňa, že ma 
hnali dopredu a aj vďaka nim bol 
môj rok 2014 super.

 A čo sa týka roka 2015, veríme, že 
bude minimálne tak vydarený ako 
rok 2014, nielen pre nás, ale pre 
všetkých.              Paulína Deliová

JESENNÉ MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI 2014
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PREBUDENÁ PIESEŇ
,,Aj najväčšia vec rastie z malých začiatkov.“

 (Publius	Syrus)

Pre žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže vo vlastnej literárnej 
tvorbe PREBUDENÁ PIESEŇ, sú začiatkom literárne práce, 
ktorými prispeli do spomínanej súťaže. Autorskú literárnu 
súťaž pre mládež každoročne organizuje Miestny odbor Ma-
tice slovenskej v Handlovej. Ak sa mladí ľudia budú naďalej 
venovať písaniu, tak sa ich nadanie a vzťah k literatúre bude 
ďalej rozvíjať.
Dňa 2. 12. 2014 sa v Mestskej knižnici – Handlová 
uskutočnilo vyhodnotenie uvedenej autorskej súťaže, do 
ktorej sa v školskom roku 2014/2015 zapojilo 41 autorov. 
Porota v zložení Mgr. Oľga Leštianska, Mária Oswaldová 
a Mgr. Rudolf Leštiansky hodnotila 51 prác zo všetkých 
ZŠ v Handlovej a vybrala sedem súťažiacich, ktorí dostali 
vecnú odmenu.
POÉZIA: Martina Kmeťová – ZŠ na Mierovom námestí
Karol Juhász – ZŠ na Školskej ulici
Mária Maňáková – ZŠ na Morovnianskej ceste
 

PRÓZA: Tamara Pazderová – ZŠ na Školskej ulici
Frederika Nikmonová – ZŠ na Mierovom námestí
Denis Blaho – ZŠ na Mierovom námestí
Marek Mikuš – ZŠ na Mierom námestí
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na 
ďalší ročník súťaže prebudená pieseň.

,,Naučme sa plniť svoje sny a nečakať na vhodnú chvíľu.“              
(F. Nikmonová)

,,Som mladá a milujem život pre jeho rozmanitosť a krá-
su.“   (M. Kmeťová)

 Mgr. Dagmar Strmeňová predsedníčka	MO	MS	v	Handlovej

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE 
PRAJEME VŠETKÝM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015

Opäť vstupujeme do nového roka s novými predsavzatiami 
a plánmi. Všetci si želáme, aby bol lepší, krajší, úspešnejší. 
A my v knižnici si samozrejme želáme, aby sme mali len         
a len spokojných čitateľov a návštevníkov. Aj počas nového 
roka pripravíme niekoľko zaujímavých komorných podujatí, 
tradičných, ale aj úplne nových, pre dospelých aj deti. Medzi 
podujatiami nebudú chýbať ani obľúbené stretnutia so spi-
sovateľmi a zaujímavými ľuďmi. Rok 2015 nám prinesie do 
knižnice viaceré novinky. Vďaka úspešnému projektu sa usku-
toční v knižnici rozsiahla rekonštrukcia. Už teraz sa tešíme na 
pozitívne zmeny, na lepšie a modernejšie technické, estetické 
a interiérové podmienky pre poskytovanie knižničných služieb. 
Dúfame, že komfort a služby na úrovni zvýšia nárast spokoj-
ných čitateľov i návštevníkov. Tešíme sa na každého čitateľa. 
Sme tu pre vás, sme knižnica pre všetkých!

Knižnica v januári:
Členský príspevok, (ktorý je v porovnaní s cenou novej knihy 
naozaj symbolický), zostáva v tomto roku nezmenený: dospe-
lý 2,50 €, dôchodca a študent 2,30 €, dieťa 1,50 €. 

Elena Maróthy – Šoltésová. Medajlón ku 160. výr. nar.
Devätoro rozprávok s Karlom Čapkom. Literárne hodiny. Pre 
1. st. ZŠ.
Osmijankove rozprávky. Literárne hodiny. Pre 1. st. ZŠ.
Povesti z handlovskej doliny. Čítanie s porozumením. 
Prečítali sme. Pravidelné stretnutia žiakov ZŠ spojené 
s výmenou kníh.
Hodinka s knihou. Pravidelné stretnutia žiakov ZŠMC a MŠ 
v pobočke MC.

DM MsK

NEMECKÝ JAZYK 
V POÉZII A PRÓZE
Karpatsko-nemecký spolok v Handlo-
vej zorganizoval dňa 25. novembra 
2014 v Dome stretávania „Prehliadku 
prednesu nemeckej poézie a prózy“ 
pre žiakov ZŠ a SŠ. Do súťaže sa 
zapojili žiaci zo ZŠ Školská a študenti 
z Gymnázia I. Bellu v celkovom počte 
30.
V I. kat. sa umiestnili na prvých troch 
miestach žiačky zo ZŠ Školská, kon-
krétne 1. miesto Dominika Kraková , 
2. miesto Hanka Villarová , 3. miesto 
Patrícia Kačáková . Poďakovanie za 
ich prípravu patrí učiteľovi nemeckého 
jazyka Mariánovi Holicovi. V II. kate-
górii obsadili prvé tri miesta študenti 
Gymnázia I Bellu, konkrétne 1. mies 
to Sarah Schlencová, 2. miesto Nina 
Maďarová, 3. miesto Franceska Fi-
ceľová. V III. kategórii opäť bodovali 
študenti z gymnázia,1. miesto Sabina 
Strmeňová, 2. miesto Daria Paľovová,         
3. miesto Tatiana Ilešičová. Poďako-
vanie patrí ich učiteľke nemeckého 
jazyka Ing. Tatiane Palušovej. Hodno-
tiaca porota konštatovala, že celková 
úroveň je dobrá a veku primeraná. 
Väčšiu pozornosť je potrebné venovať 
výslovnosti a učeniu naspamäť.

Za porotu Hildegarda Radovská

Novoročná akcia!
Zľava na sedacie súpravy 20%, na pohovky 10%
Platí do konca januára 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
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Ďalší titul pre gymnastky
Celoročné úsilie pretekárok v kategórii 
C vyvrcholilo v sobotu Majstrovstvami 
Slovenska. Celkovo sa do súťaží v ka- 
tegórii C zapojilo počas celého roku 
takmer 400 súťažiacich, z ktorých sa 
najlepších 32 v kategórii prípraviek, 
32 v kategórii mladších žiačok a spo- 
ločne 32 pretekárok v kategóriách 
starších žiačok, junioriek a senioriek 
prebojovalo na sobotňajšie Majstrov-
stvá Slovenska. Súťaž mala vysokú 
športovú úroveň, domáci klub Pavlo 
Trenčín pripravil pretekárkam výborné 
podmienky a diváci vytvorili súťažiacim 
príjemnú atmosféru.

Naše umiestnenia: 
Prípravka: 
11.miesto Nikola Nieburová  
Mladšie žiačky: 
13.miesto Hana Kotlárová 
18.miesto Nela Lomnická 
20.miesto Lea Lomnická 
Staršie žiačky: 
6.miesto Viktória Matiašková 
12.miesto Andrea Duníková 
Juniorky: 
5.miesto Nina Koštialová 
Ženy: 
1.miesto  Laura Koštialová

Gymnastky z KŠG Handlová sa 
v sobotu 22. 11. 2014 zúčastnili 
Majstrovstiev Slovenska v súťaži 
TeamGym v Bratislave. 

Je to súťaž družstiev a preteká sa 
v troch disciplínach – v pohybovej 
skladbe, v cvičení na akrobacii a v sko-
koch z malej trampolínky. Klub repre-
zentovali dve družstvá, „ostrieľané“ ju-
niorky, ktoré obhajovali titul majsteriek 
Slovenska už po druhýkrát a žiačky, 
pre ktoré bol štart na Majstrovstvách 
Slovenska premiérou. Obidve družstvá 
predviedli výborné výkony a svojím 
umiestnením opäť dokázali, že patria 
medzi slovenskú špičku.

Žiačky – v konkurencii piatich družstiev 
obsadili pekné druhé miesto a za 
víťazným družstvom BAMA Bratislava 
zaostali len o päť bodov. Dievčatá 
predviedli najlepšiu akrobaciu a na 
trampolíne a v prevedení pohybovej 
skladby obsadili druhé miesto.
 

Klub KŠG Handlová reprezentovali: 
Viktória Matiašková, Andrea Duní-
ková, Alexandra Strižencová, Nela 
Lomnická, Lea Lomnická, Nikola Nie-
burová, Dominika Čerňanská, Timea 
Briatková.

TROJNÁSOBNÉ MAJSTERKY SLOVENSKA Z HANDLOVEJ

Juniorky – opäť nesklamali a víťaz-
stvom vo všetkých disciplínach (po-
hybová skladba a trampolína) potvrdili, 
že im titul majsteriek Slovenska patrí 
právom už tretíkrát za sebou.
Družstvo junioriek štartovalo v zložení: 

Viktória Matiašková, Laura Koštialo-
vá, Nina Koštialová, Michelle Váňová, 
Andrea Golhová, Tamara Kaplánová, 
Tamara Pazderová. 

Dievčatám srdečne blahoželáme a že-
láme ešte veľa úspechov.

Kurzy v Handlovej 
pre každého

Help, n.o. v januári 2015 otvára tieto 
kurzy:
· Odborná spôsobilosť pracovníka 
SBS, otvorenie 19.1.2015
do kurzu sa prihláste najneskôr 
17.1.2015 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: kmeto-
va@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Novým trénerom basketbalového 
klubu MBK Handlová sa stal 11. 12.  
2014 srb Branko Maksimovič, ktorý 
vo funkcii vystriedal Ľudovíta Smačka. 
Pod jeho vedením odohrali hráči MBK 
na záver roku 2014 zápasy:

EUCOS Levickí Patrioti 
MBK Handlová 89:87 
(15:25,25:22,29:22,20:18)
Story 22, Igrutinović 18, Webster 14 
– Drezga 18, Šoška 17, Bjelica 12.

MBK Handlová 
BK Inter Incheba Bratislava 
89:79 
(21:21,19:22,26:22,23:14)
Drezga 21, Bjelica 16, Djurišić 15 
– Rančík 28, Sedmák 18, Bílik 13

MBK Handlová
MBK Rieker COM-therm Komárno 
109:91
Šoška 21, Djurišić 15, Drezga, Craw-
ford, Bjelica a Savić 14 – Halada a 
Maslík 17, Bannister 14, Kratochvíl a 
Alawoya 13.

MBK Handlová s novým trénerom

Priebežná tabuľka základnej časti:

Družstvo                Zápasy Body
1 BK Inter Incheba BA 22 40
2 BC Prievidza 22 39
3 MBK Rieker. KN 22 39
4 Iskra Svit  22 33
5 MBK Handlová 22 33
6 VSEMvs Karlovka BA 22 32
7 ŠKP Banská Bystrica 22 30
8 Levickí Patrioti 21 30
9 BK 04 AC LB SNV 22 28
10 MBK SPU Nitra 21 23
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Rekordná účasť na prechode Jožka Martinku

Vyše 80 účastníkov sa v sobotu        
27. decembra v peknom mrazivom 
počasí vybralo na prechod „Chodníč-
kom Jožka Martinku.“ 
Tento nenáročný turistický prechod za-
čal na železničnej stanici v Handlovej, 
kde sme sa ledva zmestili do dvoch 
vozňov, aby sme o chvíľu vystúpili v 
Sklennom, kde nás okrem sniežika pod 
nohami čakal príhovor Arpiho Kosztu, 
spoluorganizátora podujatia. Po chvílke 

ticha a spomienke  na kamaráta- turistu 
Jožka Martinku sme  uličkami neko-
nečnej dediny Sklenné vyrazili smer 
Remata. Niektorí to vzali cez Bralovu 
skalu, iní cez otvorené samoobsluhy. 
Nechýbali zbytky z vianočného stola 
niečo na posilnenie a tradičný ohník. 
Počas prechádzky sme si ani neuve-
domili, že ešte pred dvoma dňami sme 
behali na lúkach po členky v blate. 

Vladislav Horváth

Všetko najlepšie v novom roku 2015,
hlavne veľa zdravia, šťastia, 

osobných a pracovných úspechov všetkým 
obyvateľom mesta Handlová

úprimne a zo srdca praje

DIGITÁLNE KINO 
BANÍK
Program 2. - 15.január 2015
            
2.1.PIA o 18.00h /USA/triler/115min/
ST/MP12
ODPAD (PREMIÉRA)
3.1.SO o 16.00h /NOR/rozprávka/
84min/ČD/MP
MAGICKÉ STRIEBRO: Hľadanie 
kúzelného rohu 

3.1.SO o 18.00h /GBR/romantická 
komédia/102min/ČT/MP12
S LÁSKOU, ROSIE (PREMIÉRA)

4.1.NE o 16.00 h /CAN, FRA/rozprávka/
96min/SD/MP/
PADDINGTON 
4.1.NE o 18.00h /GBR/romantická 
komédia/102min/ČT/MP12/
S LÁSKOU, ROSIE 
5.1.PON o 18.00h /USA/triler/115min/
ST/MP12
ODPAD 
6.1.UT o 16.00h /DEU/rozprávka/
88min/SD/MP
VČIELKA MAJA
6.1.UT o 18.00h /NOR/rozprávka/
84min/ČD/MP
MAGICKÉ STRIEBRO: Hľadanie kúzel-
ného rohu 
 

8. januára  2014  (F.K.REBEL)                                  
19.00h
STOLETÍ MIROSLAVA 
ZIKMUNDA
  

9.1.PIA o 18.00h /USA/fantasy/
120min/ČD/MP12
SIEDMY SYN (PREMIÉRA)
9.1.PIA o 20.30h /USA/komédia/
102min/ČT/MP12
MILUJ SUSEDA SVOJHO 
(PREMIERA) (VEČERNÉ PREDSTAVENIE)

10.1.SO o 16.00h /BEL/rozprávka 
/85min/SD/MP
DOM KÚZIEL
10.1.SO o 18.00 /USA/komédia/
102min/ČT/MP12
MILUJ SUSEDA SVOJHO 
10.1.SO o 20.00h /USA/fantasy/
120min/ČD/MP12
SIEDMY SYN 
(VEČERNÉ PREDSTAVENIE)

11.1.NE o 16.00 h /CAN, FRA/
rozprávka/96min/SD/MP

PADDINGTON 
11.1.NE o 18.00h /USA/fantasy/
120min/ČD/MP12
SIEDMY SYN 
12.1.PO o 18.00 h /CZE/komédia/
102min/ČV/MP
RUKOJEMNÍK (PREMIÉRA)

13.1.UT o 18.00h /USA/komédia/
110min/ST/MP12
BLBÝ A BLBŠÍ SÚ SPÄŤ
15.1.ŠTV o 17.00 h /FRA/akčný/
108min/ČT/MP12
96 HODÍN: Zúčtovanie 
(SVETOVÁ PREMIÉRA)

www.kino.handlova.sk

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

ŠŤASTNÝ A VESELÝ 
ROK 2015 
VÁM ŽELÁ

ASTERION, N.O.


