
Nech sú vaše Vianoce plné 
radosti a pokoja vám želá 
Asterion, n.o.

Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia December 2016

Vianočný čas
Pod stromčekom darčeky,
čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, 
čo nikdy nezradia.

Týmto veršíkom Vám všetkým 
prajeme pekné Vianoce, užite si 
ich v zdraví, v kruhu svojich naj-
bližších, v pokoji a bez stresov. 

Veď nie je dôležité koľko papie-
ra ostane po rozbaľovaní dar-
čekov, ani nie je dôležité, aké 
sú tie darčeky. Najdôležitejší 
odkaz Vianoc sú láska, radosť 
a šťastie, ktoré zažívame počas 
týchto krásnych dní. 

Čo viac si ešte môžeme priať? 
Snehu po kolená, mráz, ktorý 
z nás vyštípe všetky choroby, 
kapra bez kostí, či Popolušku 
bez reklamy. 

Vianoce sú časom stvoreným 
na prechádzky v prírode. Ak 
sa vyberiete do lesa, nezabud-
nite ani na zvieratká, nech sa 
potešia z jabĺčka, či suchého 
chlebíka. Nech tú radosť, ktorú 
sme si celý rok šetrili v srdci, 
zažijú všetci.

Pekné a veselé Vianoce 
Vám želá 

redakcia HN

V Handlovej sa rok meria od Kata-
ríny po Katarínu. „Na svedomí “ to 
má svätá Katarína Alexandrijská.  
Tá je vyobrazená v erbe nášho mes-
ta a jej je zasvätený aj handlovský 
kostol. A tak Handlovčania vždy      
v závere novembra oslavujú meni-
ny svojej patrónky. Tento rok však 
bol výnimočný  - oslavovali sme už 
od marca. Dôvodom bolo 640.vý-
ročie od prvej písomnej zmienky 
o meste Handlová. A vyvrcholením 
osláv boli práve Handlovské kata-
rínske dni.
V piatok 25.novembra - na Katarínu 
- primátor mesta slávnostne otvoril 
jarmok. Zároveň bol odhalený prvý 
„zápis“ do kamennej kroniky na 
námestí. Tabuľka zobrazuje kráľa 
Ľudovíta I. Veľkého, ktorý Handlovej 
udelil mestské práva. Autorom reliéfu 
je akademický maliar Rudolf Cigánik. 
Vďaka nemu máme na chodníku 
umelecké dielo.

Oslavy pokračovali slávnostným 
mestským zastupiteľstvom. Na ňom 
už tradične mesto oceňuje výni-
močných rodákov, ale aj tých, ktorí 
Handlovej pomáhajú. 

Ceny mesta za rok 2016 
boli udelené:

- Detskému speváckemu súboru  
 LIENKA za prínos v oblasti kultúr- 
 neho rozvoja mesta a pri príležitos 
 ti 40. výročia jeho založenia.
- Stredoslovenskej vodárenskej  
 spoločnosti, a.s. Banská Bystrica  
 za hospodársky rozvoj. 
- Slovenskej pošte, a.s., pobočka  
 Handlová za ústretovosť a dlhoroč 
 nú spoluprácu s mestom.
- Romane Pekárovej, bývalej 
 handlovskej lekárničke, za celoži- 
 votný prínos v oblasti farmácie a  
 farmakológie a rozvoj mesta.
- Igorovi Reiffovi za osobný prínos  
 v oblasti rozvoja mesta.

- Vladimírovi Buzalkovi za aktívne  
 pôsobenie v samospráve mesta  
 a prínos v rozvoji mesta.
- Miroslavovi Gazdaricovi za aktív- 
 ne pôsobenie v samospráve mesta  
 a prínos v rozvoji mesta.
- Imrichovi Weiszovi za rozvoj  
 mesta a aktívne pôsobenie 
 v oblasti športu.

- Ľubici Šubovej za osobný prínos  
 v oblasti kultúrneho rozvoja 
 mesta.
- Pavlovi Faithovi za aktívny prínos  
 v oblasti rozvoja mesta.

Na udeľovanie ocenení dohliadali aj 
dvaja čestní občania mesta Jozef Ju-
ríček a Ján Štencl.  (pokračovanie na str.3)-

Hľadáme zodpovedného mladého človeka 
s chuťou do práce 

na pozíciu čašník/čašníčka 
v prevádzke Handlovská pivárnička 120 
(u SOJKU) v Handlovej.

Požadujeme prax v odbore. Ponúkame zaujímavé platové ohodnotenie. 

V prípade seriózneho záujmu a akýchkoľvek otázok nás 
neváhajte kontaktovať na mob. čísle 0915793336

Ponuka práce pre pozíciu čašník/čašníčka

Oslávili sme Handlovú i Katarínu
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Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, 
veľa radosti v kruhu rodiny
všetkým handlovčanom 
        praje

         Dušan Klas
 zástupca primátora mesta Handlová

Vás srdečne pozýva na výstavy
 -  Svet očami žiačky Evky Procnerovej (do 6. decembra) 
-   Kresby a Grafiky Andreja Mazúra, absolventa Vysokej školy 
 výtvarných umení v Bratislave.  Vernisáž výstavy sa uskutoční  
 13.12.2016 o 17:00 hod.  Široká verejnosť je srdečne vítaná.

Karpaty Art Gallery 

Ste kreatívni? Radi vyrábate pekné veci? Zaujímate sa o Handmade? 

Karpaty Art Gallery Vás pozýva na Vianočné trhy 2016, 

kde môžete svoju tvorbu prezentovať a výrobky predávať. 

Vítané sú všetky druhy Handmade - magnetky, perníky, šité predmety, štriko-
vané, maľované a pod. Stačí ak sa prihlásite do 12.12.2016 v Karpaty Art Galé-

rii a stretneme sa na vernisáži výstavy Andreja Mazúra 13.12.2016 o 17:00, 
kde poskytneme presné informácie. Vstupné na jedného predajcu je 5 euro. 

Vianočné trhy budú prebiehať od 14.12.2016 do 17.12.2016. 
Súčasťou trhov bude aj súťaž o najkrajší perník. Tešíme sa na Vás!

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1.- 15.december 

ŠTV 1.12. o 19.00h (F.K. REBEL)                            
JAMES WHITE (PREMIÉRA)  
/USA/dráma/85min/ČT/MP15/ 

PIA 2.12. o 18.00h, NE 4.12. o 20.00h 
/USA/čierna komédia/81min/                  
SANTA JE STÁLE ÚCHYL 
(PREMIÉRA) 

NE 4.12. o 18.00h, o 20.00h 
/USA/komediálna dráma/92min/                   
TRI GENERÁCIE (PREMIÉRA) 

ŠTV 8.12. o 19.00h (F.K. REBEL)                              
LÍZA, LÍŠČIA VÍLA (PREMIÉRA)  
/Maďarsko/komédia, fantasy, 
romantický/98min/ČT/MP12/ 

PIA 9.12. o 18.00h, NE 11.12. 
o 20.00h /USA/komédia                 
VIANOČNÁ PÁRTY (PREMIÉRA) 

SO 10.12. o 20.00h , NE 11.12. 
o 18.00h /CZE, SVK/rodinná 
rozprávka/90min/SD/MP/                  
ANJEL PÁNA 2 (PREMIÉRA)

ŠTV 15.12. o 19.00h (F.K. REBEL)                           
AŽ NA SEVERNÝ PÓL (PREMIÉRA)  
/Francúzko, Dánsko/animovaný, 
dobrodružný/81min/ČD/MP12/ 

 

PREMIETAME VŽDY!!! 
AJ PRE JEDINÉHO DIVÁKA.

MOŽNOSŤ VÝBERU FILMU, DÁTUMU 
A ČASU PRE SKUPINY !!! 

046/ 5 475 439
      www.kino.handlova.sk

Odpad budú lisovať
Špeciálne vozidlo na zber a zvoz od-
padu s rotačným systémom lisova-
nia. Od štvrtka 24.novembra máme 
také aj v Handlovej. 
V októbri 2015 mesto podalo žiadosť 
o dotáciu z Environmentálneho 
fondu. Ten v roku 2016  poskytol 
Handlovej dotáciu vo výške 180 tis. €. 
Rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla 
a dotáciou tvorí spoluúčasť mesta. Aj 
keď zriaďovacie náklady na vozidlo 
sú vyššie ako samospráva predpo-
kladala (mesto žiadalo o dotáciu vo 
výške 213 tis. €), prevádzkou sa tieto 
peniaze mestu vrátia. Auto dokáže 
totiž naraz odviezť vďaka lisovaniu 
podstatne viac odpadu.                     Is

Staršia prípravka U 8 - 9

Tréningový proces do novej sezóny sme 
začali v polovici augusta na mestskom 
futbalovom štadióne, kde sme pôsobili 
3 krát do týždňa. Čakalo nás veľa práce, 
keďže prišli noví mladí chlapci, ktorí s 
futbalom ešte len začínajú.  Tréningy 
sme zamerali na pohybové schopnosti 
detí, orientáciu na ihrisku a prácu 
s loptou. 

Do novej sezóny 2016/2017 sme išli z 13 
členným kádrom a čakali nás 4 súťažné 
zápasy. Náš prvý derby zápas bol na 
domácej pôde proti Ráztočnu.  Pre 
niektorých chlapcov to bol ich premié-
rový „majstrák“, ktorý sme úspešne zvlá-

dli a vyhrali 9:7, keď 8 gólov dal Marcos 
Majer a 1 gól Lukáš Jonás. Druhý zápas 
sme odohrali v Dolných Vesteniciach, 
kde sme vyhrali 8:6 a o góly sa posta-
rali strelci Jakub Kubaljak (6)  a Marcos 
Majer (1).  Tretí zápas sme odohrali 
v Bojniciach, kde sme taktiež vyhrali 
5:1, po jednom góle dali Šimon Žitník, 
Kristián Sokolovský,  Jakub Kubaljak a 
2 góly strelil Marcos Majer. 

Posledný štvrtý zápas sme odohrali v 
Novákoch proti Kamencu pod Vtáčni-
kom, kde sme potvrdili rolu favorita a 
taktiež sme tam vyhrali 13:0, našimi 
strelcami boli Ivan Baláž,  Marcos Majer 
5  a 7 gólov dal Jakub Kubaljak.  To bol 
náš posledný zápas v jesennej časti, kde 
sme ani raz neprehrali a nestratili ani 

jeden bod. Po jesennej časti tak zimu-
jeme na prvom mieste v tabuľke s 12 
bodmi  a máme skóre 35:14.  Teší ma, že 
cez zimnú prestávku bude zimovať na 
prvom mieste najlepší strelec súťaže 
náš handlovský kanonier Marcos Majer, 
ktorý nastrieľal 16 gólov za 4 zápasy. 
Verím, že chlapcom sa takto bude dariť 
aj v jarnej časti a prvenstvo už súperom 
nepustíme. 

Káder mužstva tvoria: Marcos Majer, 
Marek Rudzan, Lukáš Jonás, Jakub 
Kubaliak, Samuel Šaraj, Monika Smo-
reková, Ivan Baláž, Kristián Sokolovský, 
Šimon Žitník, Jakub Chlpek, Lukáš Gál, 
Matúš Zdenek, Damián Spevár

Silvester Maruška 
tréner mužstva 

Hodnotenie jesennej časti sezóny 2016/17 FC Baník HN Handlová 

Fotokalendáre z vašich fotiek od 16 €
Formát A3.  Podnikateľský inkubátor - 5444013

Po piatykrát sme v Podnikateľskom inkubátore darovali krv
Pri príležitosti 10. výročia otvorenia 
Podnikateľského inkubátora zorga-
nizovala Asterion, n.o. odber krvi 
pre Handlovčanov.

Odber sa konal v pondelok 28. no-
vembra  od 8.00 h a zúčastnilo sa ho 
28 darcov.

Všetkým darcom ďakujeme a ozna-
mujeme, že ďalší odber bude v inku-
bátore začiatkom marca 2017.

Vladislav Horváth

www.handlova.sk



Mestské zastupiteľstvo
22.zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Handlovej v tomto 
volebnom období sa začalo bodom 
nakladanie s majetkom mesta. 

Poslanci vyhoveli žiadostiam obča-
nov o kúpu a vysporiadanie pozem-
kov. Ďalším bodom bol kalendár 
celomestských podujatí na rok 2017. 
Dom kultúry dostane v roku 2017 na 
kultúru a šport od mesta viac peňazí. 
Transfer však pokryje len približne 
50 % nákladov na podujatia. Zvyšok 
bude dom kultúry riešiť sponzorsky a 
s pomocou mestských firiem. 

Do konca marca by sa mali vykriš-
talizovať aj nové podmienky pre 
kalendár celomestských podujatí. S 
návrhom prišiel poslanec Vladislav 
Horváth. Pravidlá by mali určiť pod-

mienky, za akých podujatie môže byť 
celomestským a akou sumou mesto 
naň prispeje.

Ďalším bodom rokovania bol plán 
zimnej údržby. Spoločnosť HATER 
Handlová sa počas zimy stará o 
zjazdnosť 40 kilometrov chodníkov a 
50  kilometrov ciest.  HATER sa musel 
vysporiadať aj so zimnou údržbou 
nového námestia. Táto plocha sa ne-
bude soliť a mechanizovane sa bude 
odhrabávať len jej časť. Túto zimu 
občania nájdu potrebné informácie 
na novej webovej stránke  www.ha-
tersro.sk.

Poslanci ďalej schválili plán zasadnutí 
mestskej rady a mestských zastupiteľ-
stiev na rok 2017 a plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
na prvý polrok budúceho roka.  Na 
vedomie vzali informatívnu správu o 

činnosti škôl a školských zariadení za 
školský rok 2015/2016.  Našim školám 
sa darilo. Napríklad pri celosloven-
skom testovaní žiakov dve naše školy 
dosiahli výsledky nad celosloven-
ským priemerom.

V rôznom poslanci schválili vyradenie 
a odpísanie zmarených investícií. Išlo 
o podklady, napríklad o štúdie či pro-
jektové dokumentácie k projektom, 
ktoré sa nezrealizovali. Tieto položky 
skresľovali a zaťažovali účtovníctvo 
mesta. V rôznom primátor informoval 
o rozšírení mestského bezdrôtového 
rozhlasu a o úspechu projektu na 
skládku biologicky rozložiteľného 
odpadu.  Viac o tomto rozsiahlom 
projekte za 900 tisíc Eur sa dozviete 
v budúcom vydaní Handlovských 
novín.

Dana Reindlová
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Čas adventu už prišiel, 
Vianoce sa blížia každým dňom 

míľovými krokmi. 
December bude bohatý na 

rôzne činnosti aj v Slovenskom 
banskom múzeu.

V eko – dielničke sa pripravuje Špe-
ciálny vianočný týždeň, ktorý bude 
prebiehať od 19. do 23. decembra. 
Nech sa páči, príďte sa s nami zabaviť 
a vytvoriť si niečo milé.  Každý deň 
bude iný. 

Môžete si upiecť vlastné medovníčky, 
doplniť si vianočnú výzdobu vlast-
noručne vyrobenými dekoráciami, či 
ozdobami, alebo vytvoriť vianočné 
pohľadnice či pozdravy pre svojich 
známych a priateľov. 

Počas celého mesiaca sa školy môžu 
zúčastniť vianočného pečenia, vyrobiť 
si ozdoby na stromček alebo darčeko-
vé tašky z papiera. 

Pečenie medovníčkov je pripravené 
aj pre verejnosť. Alebo máte záujem 
vyrobiť si vlastné snežidlo? Nech 
sa páči do Slovenského banského 
múzea, objednajte sa prosím na čísle 
046/5423 973 alebo 0903 411 011 
aspoň deň vopred.

Neviete si rady s darčekmi na posled-
nú chvíľu? Prídite na nákup k nám. Po-
núkame veľký výber šperkov a iných 
darčekových predmetov z minerálov 
a polodrahokamov, určite si u nás 
vyberiete. Tešíme sa na Vás!

Nezabudnite ani na našu stálu expozí-
ciu, banské stroje vo výslužbe, čriepky 
minulosti a priblíženie „života“ Bane 
Vás čakajú. 

Kolektív SBM
www. muzeumbs.sk
handlova@muzeumbs.sk
046/5423 973, 0903 411 011

UNIcentrum
7. novembra v našom regióne 
otvorili nové zdravotnícke zaria-
denie UNIcentrum. Nájdete ho v 
Bojniciach na Nemocničnej ulici. 
Pacientom celého regiónu bude 
poskytovať špecializovanú starost-
livosť.
V UNIcentre pri jeho otvorení fun-
govali štyri odborné ambulanie:  
kardiologická, gastroenterologická, 
dermatovenerologická, diabetologic-
ká. Pribudnúť by mal ešte všeobecný 
lekár, endokrinológ a neurológ. 
Ambulancie majú zatiaľ zmluvy so 
zdravotnými poisťovňami Dôvera 
a UNION. Rokuje sa však aj s VšZP. 
Technika do ambulancií stála viac 
ako 300 tis. € a je na špičkovej úrovni. 
Dobrou správou je aj to, že okrem 
techniky na svetovej úrovni sa maji-
teľom podarilo osloviť aj špičkových 
odborníkov. UNIcetrum má ambíciu 
prispieť k včasnej diagnostike ocho-
rení a pomôcť tak Hornonitranom 
popasovať sa s prípadnými problé-
mami včas.

Dana Reindlová

Po oceneniach zábava 
Handlovské námestie roztancovala 
skupina Hex. Námestie bolo v tento 
podvečer príjemné - dobrá hudba, dobré 
jedlo a tentokrát aj celkom dobré  poča-
sie. Piatkový večer vyvrcholil duchovne 
– slávnostnou svätou omšou ku cti sv. 
Kataríny. Počas omše primátor mesta 
odovzdal pánovi farárovi dokumenty 
do časovej schránky. Schránka bude 
obsahovať artefakty svedčiace o dobe, 
ktorú žijeme. Schránka bude uložená v 
kostolnej veži a bude čakať na našich 
potomkov.

Katarínske trojdnie pokračovalo v sobotu 
koncertom miešaného speváckeho zbo-
ru Artanno, ktorý do svojho repertoáru 
vložil úpravy baníckych piesní od hudob-
ného skladateľa Jirku Pospíšila. 

No a v nedeľu sa spievalo Kataríne v kos-
tole. Slávnostný jubilejný rok sa pomaly 
chýli ku koncu.                                            Rd

Tak ešte raz 
Všetko najlepšie, Handlová!      

Oslávili sme Handlovú i Katarínu

Zmeny v MHD
Mesto Handlová od 1.1.2017 
zefektívňuje a uľahčuje cestovanie 
s MHD pre pravidelných cestujú-
cich. Rušia sa nevyťažené a neefek-
tívne spoje MHD a to: 

20:25  Handlová Kremnická 
 – Handlová MC
21:15  Sídlisko MC – Gewis
22:10  Gewis – Sídlisko MC
19:00  Sídlisko MC – Baňa Handlová
19:30  Baňa Handlová – Sídlisko MC
22:30  Handlová – Nová Lehota
22:50  Nová Lehota – Handlová
5:40  Handlová Baňa – Sídlisko MC
15:30  Handlová Baňa – Sídlisko MC

Autobusy už nebudú zachádzať na 
zastávku železničnej stanice.

Spoj, ktorý odchádzal z Bane Han-
dlová na MC o 13:30 je presunutý 
na 13:15.

Od 1.1.2017  mesto Handlová po-
skytne cestujúcim i novinku -  časové 
lístky s neobmedzeným cestovaním a 
platnosťou 30 dní. To uľahčí a zlacní 
cestovanie v MHD pre pravidelných 
cestujúcich. 

A ako si časový lístok vybaviť?
V mesiacoch december 2016 a január 
2017 bude v priestoroch MsÚ Han-
dlová na čísle dverí 8 zriadené dočas-
né pracovisko – predpredajné miesto 
SAD Prievidza a.s., na ktorom si cestu-
júci môžu vybaviť dopravné karty na 
cestovanie v MHD každý pondelok 
a stredu od 8,00 do 16,00 hod.

V ostatné pracovné dni môžu cestu-
júci odovzdať žiadanku a podklady 
pre vybavenie dopravnej karty na 

MsÚ Handlová, číslo dverí 2, počas 
stránkových hodín MsÚ. Zhotovenú 
dopravnú kartu si môžu cestujúci 
vyzdvihnúť po piatich pracovných 
dňoch na dočasnom pracovisku SAD 
Prievidza, a.s. na mestskom úrade, 
číslo dverí 8 v pondelok a v stredu od 
8,00 do 16,00 hod.

A koľko to stojí?
Vyhotovenie dopravnej karty je vo 
výške 3,50 EUR. 30-dňový časový 
lístok zakúpený prostredníctvom 
dopravnej karty je pri obyčajnom 
cestovnom vo výške 8 EUR, zľavnené 
cestovné pre deti do 15 rokov, žiakov 
a študentov do 26 rokov vo výške 4 
EUR a pre starobných dôchodcov do 
70 rokov a invalidných dôchodcov vo 
výške 4 EUR.

Zakúpené časové cestovné lístky 
môže cestujúci využívať už v decem-
bri 2016.

Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba odovzdáva ocenenie 
MUDr.  Pavlovi Faithovi za aktívny prínos v rozvoji mesta



Trenčín Trnava, 
ruža voňavá

Úvodné slová tejto známej ľudovej 
piesne prešli do názvu matičného 
podujatia, ktoré pravidelne organizu-
je Matica slovenská v Trenčianskom 
a Trnavskom kraji. V poradí siedmy 
ročník tohto kultúrneho podujatia 
bol v stredu 16.novembra v Mest-
skom kultúrnom stredisku v Galante 
a moderoval ho známy slovenský 
herec, recitátor a zanietený matičiar 
Jozef Šimonovič. 

Stretnutie pri hudbe a speve sa stre-
tlo s pozitívnym ohlasom u divákov 
v preplnenej sále kultúrneho stredis-
ka. Podujatie, ktoré pri svojom zrode 
bolo  len stretnutím  trenčianskych 
a trnavských matičiarov,  sa stalo  po 
siedmich rokoch  podujatím s celoslo-

venskou pôsobnosťou.   Po prvýkrát 
v jeho  histórii sa v pestrom kultúr-
nom programe postupne predstavilo 
všetkých osem samosprávnych kra-
jov. Trenčiansky kraj reprezentovali 
študenti Gymnázia I. Bellu z Handlo-
vej Darren Ďuriš a Sebastián Vravko, 
ktorí sú zároveň aj žiakmi ZUŠ. Spolu 
s učiteľkou Katarínou Dupkalovou 
rozosmiali divákov miniatúrnym dra-
matickým pásmom NAPOLEON. 

Okrem Handlovčanov reprezentoval 
Trenčiansky kraj aj Marián Gajdoš 
z Chynorian, ktorý divákov zaujal 
precíteným prednesom básne o Slo-
vensku z tvorby Valentína Beniaka. 
Poďakovanie za to, že na podujatí 
mohli vystúpiť aj zástupcovia MO MS 
v Handlovej, patrí pánovi primátorovi 
Rudolfovi Podobovi a prednostovi 
MsÚ Jozefovi Tonhauserovi.

Dagmar Strmeňová

POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE
Help, n.o. pripravuje tieto kurzy: 

- Obchodná angličtina - Business  
 English 
-  Opatrovanie – 5.12.2016
- Odborná spôsobilosť SBS 
-  Obsluha motorových vozíkov
 - individuálne
-  Angličtina pre začiatočníkov
   21.11.2016
-  Nemčina pre opatr. prax
Niektoré kurzy zabezpečujeme aj 
bezplatne pre nezamestnaných 
občanov cez REPAS.

Help, n.o. ponúka bezplatné 
poradenstvo a pomoc:
·  pri hľadaní práce
·  pri spracovaní životopisov, žiadostí   
 a motivačných listov
·  pri príprave na pracovný pohovor
·  pri získavaní základných zručností   
 práce na PC
·  pri sprostredkovaní vzdelávania
 
V Help-e sme pre vás 
pondelok-piatok od 8,00 do 12,00 h.
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Kontakt: Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

Jubilanti
Žofia   Martišová
Imrich   Machalík
Matej   Gajdoš
Jozef   Rybár
Margaréta  Bobríková
Jozef   Hehejík
Milan   Vajdiar
Anna   Kráľová
Jozef   Holla
Katarína  Maďarová
Viera   Pogádlová
Ernest   Tóth
Katarína  Mamojková
Mária   Kobelárová
Judita   Chrenovská
Antónia  Valková
František  Srnec
Jozefa   Kovácsová
Ľuboš   Šalamon
Alžbeta  Rajčoková
Rozália   Imreceová
Štefan   Suchý
Edita   Ráczová
Margita  Czikraiová
Anna   Dobišová
Lýdia   Pukačová

Narodení  
Max   Mašlonka
Kristian  Rozenberg
Sebastián  Majdán
Adam   Žabenský
Vladimír Rastislav Štupák
Leonard  Šaro
Ema   Ďurkechová
Viktória  Kozáriková
Dita Erica  Reiterová
Dorota   Gazdíková

Tí najlepší a dobré 
nápady
46. týždeň v roku nebol iba obyčaj-
ným týždňom v kalendári. Bol i Týž-
dňom vzdelávania. .
V tomto roku si v utorok 15. novem-
bra prevzali z rúk primátora mesta 
Rudolfa Podobu vecné dary za svoje 
úspechy títo študenti:
Darren Ďuriš, žiak III. A Gymnázia 
Ivana Bellu za dlhodobé dosahovanie 
vynikajúcich výsledkov, za úspešné 
riešenie predmetových olympiád a za 
stredoškolskú odbornú činnosť. 
Slavomír Dobrotka, žiak II. A triedy 
Gymnázia Ivana Bellu za svoju sve-
domitosť a zanietenosť. Jeho stredo-
školská odborná činnosť je venovaná 
najmä prírode. Venuje sa i spevu a hre 
na klavír.
Michal Ficel, žiak II. A triedy Gym-
názia Ivana Bellu za dosahovanie 
vynikajúcich výsledkov. Jeho najob-
ľúbenejším predmetom je chémia 
a úspešne sa zúčastnil i náročnej 
chemickej olympiády.
Kristína Siegelová, žiačka 4. E triedy 
Strednej odbornej školy za výborný 
prospech a vzornú dochádzku. Má 
mimoriadne osobnostné kvality a dl-
hodobo patrí medzi najlepších žiakov 
školy a nášho mesta.
Roman Procházka, žiak 4. E triedy 
Strednej odbornej školy za vynika-
júci prospech a vzorné plnenie si 
študijných povinností. Patrí medzi 
najlepších žiakov školy.
Simon Bolfa, žiak 3. E triedy Strednej 
odbornej školy za vynikajúce študijné 
výsledky. Vo svojom voľnom čase sa 
venuje raketovému modelárstvu, kde 
tiež získava obdivuhodné výsledky 
- v auguste 2016 sa na Majstrovstvách 
sveta v Ľvove stal trojnásobným maj-
strom sveta spomedzi 276 pretekárov 
z 19 krajín.
Simona Orságova, žiačka 5. L triedy 
Strednej odbornej školy za vynikajúci 
prospech, od 1. ročníka prospieva s 
vyznamenaním a priemerom známok 
1,00.

Roman Drexler, žiak 2.A triedy 
Strednej odbornej školy za vynikajúci 
prospech, vzorné správanie a úspeš-
nú reprezentáciu školy v rôznych 
súťažiach.
Vladimíra Bieliková, žiačka 2.A 
triedy Strednej odbornej školy za 
vynikajúci prospech s priemerom 
známok 1,00, príkladné správanie a  
za aktívne a úspešné zapájanie sa do 
projektov a súťaží.
Nina Koštiaľová, žiačka 3. ročníka 
II. stupňa klavírneho odd. ZUŠ za re-
prezentáciu školy a mesta na celoslo-
venskom festivale Piano v modernom 
rytme.
Pavlína Bátorová, žiačka hudobného 
odboru ZUŠ za úspešnú reprezentá-
ciu školy a mesta, ako členka súboru 
Cinema muzika, na celoslovenskej 
súťaži profesionálnych a neprofesio-
nálnych komorných telies.
Daniel Valo, žiak 1. ročníka II. časti 
štúdia v hre na gitare ZUŠ za aktívne 
a úspešné zapájanie sa do projektov 
školy. 
Miroslav Bella, žiak 2. ročníka II. časti 
štúdia v hre na gitare ZUŠ za účin-
kovanie na školských koncertoch a 
vzorné reprezentovanie školy a mesta 
- na celoslovenskej súťaži Handlovské 
gitary získal v duete, spolu s Danie-
lom Valom, 3. miesto.

Katarína Kráľová, žiačka SZUŠ Volca-
no za mimoriadne tanečné úspechy a 
vzornú reprezentáciu školy i mesta. 

Galaprogram Akadémia škôl sa usku-
točnil v stredu, 16. novembra 2016 v 
dome kultúry.  Na ocenenie Dobrý 
nápad 2016 bolo nominovaných 12 
podujatí, ale iba štyri si získali srdcia 
odbornej poroty. Ocenenie Dobrý 
nápad 2016 získali tieto podujatia:

Zuškársky hemendex, ktorý vy-
mysleli a zrealizovali žiaci literárno-
-dramatického odboru Základnej 
umeleckej školy.  
Deti pomáhajú deťom, ktoré zorga-
nizovali Digi Slovakia a športový klub 
Achilles. Podujatie bolo ocenené ako 
voľnočasová aktivita, ktorá podporila 
i participáciu. 
Bubble day zorganizovalo Materské 
centrum Lienka. Podujatie bolo atrak-
tívnou voľnočasovou aktivitou pre 
veľkých i malých. 
Poznám svoje mesto, ktoré zorga-
nizovali Detská organizácia Fénix, 
Centrum voľného času, ZŠ Školská a 
mestská knižnica. 

Všetky projekty sa  zapojili do súčas-
ných osláv 640. výročia I. písomnej 
zmienky mesta Handlová.

VMT

www.handlova.sk
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Autá na odpredaj
MsBP Handlová s.r.o.  vyraďuje 
zo svojej evidencie dve úžitkové 
vozidlá, ktoré sú v majetku mesta 
Handlová a to:

1)SEAT INCA, nákladné vozidlo 
kategórie N1, rok výroby 2000, ŠPZ 
– PD191AU
2)OPEL COMBO, nákladné vozidlo 
kategórie N1, rok výroby 2002, ŠPZ 
– PD517BH

Obidve vozidlá sú pojazdné, vy-
žadujú však investície do opravy 
stredného rozsahu.  V prípade zá-
ujmu kontaktujte MsBP Handlová 
s.r.o., č.t. 046/5475 937. 

Minimálna cena za jedno vozidlo 
je stanovená na 250.- €, v prípade 
záujmu väčšieho počtu ľudí budú 
vozidlá predané tomu, kto bude 
mať najvyššiu ponuku.      

NAJZAUJÍMAVEJŠÍ HANDLOVSKÝ BETLEHEM

Farnosť Handlová Vás srdečne pozýva na výstavu betlehemov žiakov 
základných škôl spojenú so súťažou o najzaujímavejší handlovský betle-
hem. Výstavu si môžete pozrieť v týchto dňoch a časoch: 

25.12.2016, 15:00 – 17:30 (16:00 prebieha koncert); 
26.12.2016, 15:00 – 17:00; 
28.12.2016, 16:00 – 18:15 (17:30 prebieha sv. omša); 
29.12.2016, 16:00 – 18:15 (17:30 prebieha sv. omša); 
31.12.2016, 15:00 – 16:45 (16:00 prebieha sv. omša).  

Betlehemy budú v kostole vystavené samozrejme aj počas celého vianočného 
obdobia aj po novom roku. Stačí prísť a nahliadnuť. Kostol je otvorený pred 
večernou sv. omšou (17:30) vždy od 16:00. 
Príďte a pozrite si výtvory vašich detí a vnúčat a hlasujte o najzaujímavejší 
handlovský betlehem.

POZVANIE NA VIANOČNÝ KONCERT 

Farnosť Handlová Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert spojený s výstavou 
betlehemov dňa 25.12.2016 o 16:00 v Kostole sv. Kataríny. Na koncerte zaznejú 
vianočné skladby v podaní vokálneho kvarteta Amicorum z Malej Čauše. Na 
organe sa predstaví Radovan Hasík (kaplán). K vianočnej atmosfére prispejú aj 
ručne vyrobené betlehemy vašich detí a vnukov. Príďte a vychutnajte si čaro 
a krásu Vianoc v šate vianočnej hudby. 

Sociálne 
oddelenie MsÚ

v rámci Vianočnej kapustnice pri-
pravuje UŽ TRADIČNÚ charitatívnu 
zbierku pod názvom

Handlovčania  
Handlovčanom

10. decembra 2016
10.00hod. – 12.00 hod.

Námestie baníkov Handlová 

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch 
i tento rok sociálne oddelenie MsÚ 
pripravuje sprievodné akcie popri 
varení Vianočnej kapustnice. Preto si 
vás dovoľujeme pozvať na Námestie 
baníkov a požiadať, aby ste sa zapo-
jili do charitatívnej zbierky pre tých 
najviac zraniteľných a ohrozených 
sociálnym vylúčením, a to pre mno-
hopočetné rodiny  a pre osamelých 
seniorov v našom meste. Do zbierky 
sa môžete zapojiť tým, že prinesiete 
na námestie v uvedený deň školské 
pomôcky pre deti, hračky,  šam-
póny, mydlá alebo sprchové gély, 
ktoré potom zamestnanci zabalia 
a 23.decembra roznesú priamo do 
vybratých rodín.  

Do zbierky môžete tiež prispieť  mú-
kou, práškovým cukrom, medom 
alebo maslom (materiálom na pe-
čenie), nakoľko ďalšou sprievodnou 
charitatívnou akciou sociálneho 
oddelenia bude pečenie vianočné-
ho pečiva. V predvianočnom týždni 
matky spolu so svojimi deťmi budú 
v komunitnom centre piecť koláči-
ky, ktoré si odnesú domov. Všetkým 
Handlovčanom s veľkým srdcom už 
vopred ďakujeme.

ČO NOVÉ V ZŠ MC  
A  DO FÉNIX PRI ZŠ

Ani po rušnom lete si handlovskí 
Fénixáci v našej škole nedopriali 
oddych. Naplánovali si zopár zaují-
mavých akcií. 

Na začiatku septembra sme sa zú-
častnili 7.celoslovenského stretnutia 
DO Fénix v Tajove. Program, ktorý sa 
niesol v znamení osláv 25. narodenín 
organizácie nám nedovolil leňošiť 
a oddychovať. Zúčastnili sme sa aj 
detskej konferencie – Drogy a závis-
losť s psychologičkou Zuzkou Mac-
kovou z internetovej poradne IPčko. 
Tá spracovala túto tému pre všetkých 
interaktívne a poučne.

V októbri sme sa vybrali na autobuso-
vý výlet. Tí, čo sa nestratili v nekoneč-

nom, očarujúcom vesmíre na svetovej 
výstave o kozmonautike – Cosmos 
Discovery v bratislavskej Inchebe, sa 
poprechádzali po Devíne. Na Devíne 
bola taká dobrá historická atmosféra 
a pekné počasie, že aj tu sa zopár fé-
nixákov chcelo zabývať. Výlet zavŕšila 
nákupná mánia v obchodnom centre. 
Domov sme sa vrátili v plnom počte, 
o niečo múdrejší, oddýchnutí. Usúdili 
sme, že všade dobre, doma vo Fénixe 
najlepšie.

Ani sme sa nenazdali a čaro kozmu 
nás všetkých pohltilo znova. Čakali 
nás imatrikulácie nových členov. Na 
tie prišiel aj samotný vládca vesmíru. 
Nechýbali ani planéty, mesiace, ko-
méty. Malých Fénixákov sme povýšili 
na hviezdičky. Aj ja som zažiarila ako 
slniečko. Svoje lúče som onedlho mu-
sela zahodiť, lebo som ich nenapchala 
do kufra. 

Troch členov našej územnej orga-
nizácie vybrali na medzinárodnú 
mládežnícku výmenu Speak up! Mali 
sme možnosť získať nové vedomosti, 
priateľstvá a hlavne sa zlepšiť v ko-
munikácii v angličtine. Zo začiatku 
sme sa všetci hanbili a opatrne sa 
zoznamovali. Rýchlo sme prelomili 
bariéru a rozprávali sme sa s každým 
a o všetkom. Aktivity zamerané na 
detské a ľudské práva, toleranciu 
a neznášanlivosť nás sprevádzali celý 
pobyt. Navštívili sme aj krásy vý-
chodného Slovenska: kochali sme sa 
prekrásnym výhľadom zo Sninského 
kameňa, navštívili Humenné, obser-
vatórium na Kolonickom vrchu. Ako 
všetci vieme, lúčenie je ťažké.

Častokrát sa v spomienkach vraciam 
späť k týmto chvíľam, ale Fénixáci 
vždy vymyslia niečo EŠTE LEPŠIE.

Mária Maňáková, ml.

Mestská polícia 
informuje...   
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac september – október 2016 
(od 20.10.2016 do 17.11.2016) 
celkom 282 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 49 priestupkov, 
z ktorých bolo 27 zistených vlastnou 
činnosťou a 10 oznámených občan-
mi mesta. Kamerovým systémom 
bolo zistených 12 priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 34 doprav-
ných priestupkov. V 2 prípadoch bol 
použitý TPNZOMV (tzv. papuča). Proti 
verejnému poriadku bolo riešených 5 
priestupkov, z ktorých bol 1 priestu-
pok na úseku rušenia nočného kľudu, 
2 priestupky na úseku verejného 
pohoršenia a 2 priestupky na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. 
V 9 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). 
Pre podozrenie zo spáchania trestné-
ho činu bol 1 skutok odovzdaný na 
OOPZ Handlová. Príslušníci mestskej 
polície odchytili 6 túlavých psov, ktorí 
boli umiestnení v útulku (všetkých 
odchytených psov si z útulku zobrali 
ich majitelia).   Príslušníci MsP vykonali 
za uvedené obdobie 74 zákrokov a 47 
výjazdov k narušeným monitorova-
ným objektom.  Na žiadosť OOPZ 
Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných 11 
zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 20.10.2016 do 17.11.2016:

28.10.2016 o 03:20 hod. - cez MKS 
(mestský kamerový systém) bol spo-
zorovaný český kamión s nadrozmer-

ným nákladom, ktorý vošiel na kruho-
vý objazd pri pohostinstve Mamutík 
do protismeru, pričom mu v prejazde 
zavadzalo dopravné značenie C2, pri-
kázaný smer jazdy vpravo, ktoré vodič 
úmyselne vykýval, vytrhol z kotvenia 
a oprel o zábradlie pri Mamutíku. 
Hliadka MsP okamžite kontaktovala 
hliadku OOPZ, ktorá vodiča zadržala. 
Vecou sa zaoberá OR PZ KP Prievidza 
pre podozrenie zo spáchania TČ (trest-
ného činu).  

28.10.2016 o 23:30 hod. – cez MKS 
zistené, že na Námestí baníkov pri Bille 
kamión narazil do verejného osvetle-
nia a do dopravného značenia hlavná 
cesta a prikázaný smer na kruhovom 
objazde. Hliadka na mieste zistila, že 
išlo o český kamión, ktorý smeroval 
do Trenčína. Na miesto bola privolaná 
hliadka OOPZ aj hliadka ODI Prievidza, 
ktorá si vec na mieste prevzala. 

MP
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Opustili nás
Svorad Marcikán  76

Anton Šabík   74

Ivan Švec   63

Hugo Feldsam   73

Margita Fábryová  74

Angela Trnková   76

Františka Pernišová  82

Žofia Valeková   88

Valéria Heleczová  85

Veronika Macková  76

Anastázia Lenková  76

Keď po tmavej noci svitol krásny deň, 
ty odišiel si tíško, bez rozlúčky snívať 

svoj večný sen. 

Dňa 24.12. 2016 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec a syn

Pavol Jarota. 
S láskou spomínajú manželka, 

synovia, rodičia a ostatná rodina.

Touto cestou ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s pánom 

Rogerom Krahulcom, 

s naším milovaným manželom, 
otcom  a starkým. 

Veľké ďakujem patrí pánovi 
MUDr. Holosovi za starostlivosť. 

Smútiaca rodina.

20. decembra nám bude smutno 
pri srdci, pretože si pripomenieme 
už piate výročie rozlúčky s našim 

drahým otcom, starkým a manželom 

Dušanom Rybárskym. 

Stále nám chýbaš...
 „Vďačnosť je spomienka srdca.“

Spomienka 

Terézia Kozárová.

Kto žije v srdciach tých, 
ktorých opustil, ten neumiera. 

S láskou spomínajú manžel
 a deti s rodinami.Fotografické služby 

SPIRITUALPHOTO
Svadby, stužkové, oslavy a ďalšie
Potočná 2, Handlová

0944 099 357

Spracovanie účtovníctva 

Predám stavebný pozemok v Handlovej. 
Tichá lokalita. Tel. kontakt: 0907 083 185

- jednoduché
- podvojné
- mzdy
- DPH
- daňové priznania

Handlová a okolie

Tel. kontakt: 

0905 971 261

Vzdelávanie 
seniorov
Senior Centrum Handlová, n. o. 
už po niekoľkýkrát organizovalo 
vzdelávacie kurzy, na ktorých 
sa zúčastnili nielen zamestnanci 
nášho zariadenia, ale naše pozva-
nie prijali aj zástupcovia  organizá-
cií z okolitých miest a obcí. 

Kurz „Arteterapia pri práci so seni-
ormi“  sa uskutočnil dňa 9. 11. 2016 
a našou lektorkou bola Bronislava 
Plešková, ktorá si pre nás pripravila 
množstvo zaujímavých a často veľmi 
jednoduchých nápadov a techník, 
ktoré môžeme využívať pri práci 
so seniormi. Účasť na tejto aktivite 
si na záver podujatia pochvaľovali 
všetci zúčastnení. Každému z nás toto 
stretnutie prinieslo obohatenie. Zistili 
sme, že arteterapiu môžeme navzá-
jom spájať i s inými terapiami, ako 
napr. s reminiscenčnou.

A čo to teda ARTETERAPIA je?  Ar-
teterapia je expresívna, neverbálna 
terapia, ktorej výsledok ARTEFAKT 
je vždy sekundárny (to znamená, že 
dôležitá je samotná tvorba). Na konci 

terapie musí prebehnúť akási REFLE-
XIA (správne kladenie otázok na daný 
obraz). Podľa  Mgr. Pleškovej  obrázok 
nikdy nechválime, ale oceňujeme (t.j.,  
do hodnotenia vkladáme aj svoje 
vlastné „ja“).

Ďalší, veľmi zaujímavý seminár, so 
zameraním na postupy  práce s ľuďmi 
trpiacimi  Alzheimerovou chorobou 
sa uskutočnil 21. 11. 2016 opäť v za-
riadení Senior Centra Handlová, n. 
o. Sme radi, že naše pozvanie prijala 
Dr. Čunderlíková, ktorá už dlhé roky  

pôsobí v Memory Centre Bratislava. 
Pripravovaný kurz oslovil aj zamest-
nancov okolitých zariadení. I oni 
sa každý deň stretávajú zoči – voči 
s týmto ťažkým ochorením.

Budeme radi, ak sa Senior Centrum 
Handlová, n. o. dostane do povedo-
mia obyvateľov ako miesto, kde sa 
jeho zamestnanci neustále vzdelá-
vajú a prinášajú tak do svojej práce 
nové, modernejšie podnety.

Iveta Ondrušíková, 
inštruktorka sociálnej rehabilitácie   

Príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov, veľa 

zdravia a štastia v novom roku, 
dvojnohým aj štvornohým 

priateľom praje
Vladimír Petráš

veterinár

Foto 
na preukážky

Podnikateľský inkubátor
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Dňa 5.12.2016 si pripomíname 
10.výročie, čo nás opustil manžel, 

otec, svokor a praprastarký 

Štefan Bielesch. 
S úctou a láskou spomína 

celá rodina.
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13.12.2016 si pripomíname 6.výročie , čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, starký a prastarký 

Karol Berényi. 

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal, zostanú 
iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. 

S láskou v srdci spomínajú manželka 
a synovia Karol a Peter s rodinami.

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na teba myslíme. 

Dňa 6.12.2016 uplynie 10 rokov od úmrtia manžela, 
otca a deduška 

Ladislava Maďara. 
S láskou spomína manželka Oľga, dcéra Oľga 

s rodinou, dcéra Milada s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 

tichú spomienku.

Dňa 1.11.2016 uplynulo 
28 rokov od úmrtia

 Margity Hégliovej. 

S úctou a láskou spomína 
celá rodina.

„Odišiel si tichúčko, ako odchádza deň a v našich 
srdciach ostáva spomienka len.“ 

Dňa 26.12.2016 uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný ocino, dedulo a priateľ 

Marián Boďa. 
S láskou a so smútkom v srdci spomínajú 

deti s rodinami.

Dňa 2.12.2016 by náš milovaný manžel, otec a dedko 

Štefan Dušička 
oslávil 70-te narodeniny. 

Všetko najlepšie tam hore. Chýbaš nám stále.
 Dňa 20.11.2012 tvoje srdce prestalo biť a my sme sa 

museli naučiť bez teba žiť. S láskou spomíname.

Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach 
sme pri tebe každý deň. 

Dňa 7.12.2016 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, starký, prastarký 

Ladislav Bella. 

S láskou spomína celá rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nedá sa zabudnúť. 

Dňa 9.12.2016 uplynie smutných 15 rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec, druh, starký 

Jozef Rűckschloss. 

S vďakou a láskou spomína Magduška,
dcéry a synovia s rodinami.

V najkrajší deň v roku 24.12.2016 si s veľkou bolesťou 
budeme pripomínať polročné výročie od smrti nášho 

milovaného syna 

Mareka Kmeťa, 
ktorý by sa 22.12.2016 dožil 21 rokov. 

Odišiel si náhle a bez rozlúčky. Tvoj odchod stále veľmi 
bolí, ale v našich srdciach ostaneš po celý čas. 

S láskou spomína mama, Miška, Martin s rodinou, 
starí rodičia, krstní rodičia a ostatná rodina.

Čas uplynie a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomienky a žiaľ. 

Dňa 15.12.2016 uplynú 3 roky, 
čo nás opustila milovaná mamička, 

starká a babka 

Erika Kuzmínová. 
S láskou spomínajú dcéry 

s rodinami.

Dňa 10.12.2016 uplynú 2 roky, 
čo nás opustil 

Štefan Abrahám. 

Prosím, venujte mu tichú spomienku. 
Nezabúdame. 

Brat s manželkou, netere 
a synovec s rodinami.

„Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne...“ 

Dňa 17.12.2016 uplynie 6 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, starký a prastarký 

František Tužinský. 
S úctou a láskou spomínajú 

manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 14.10.2016 sme si pripomenuli 
25.výročie úmrtia nášho syna a brata 

Štefana Herbrika ml. 

a dňa 8.12.2016 si pripomenieme 
15.výročie úmrtia nášho 

manžela a ocina 

Štefana Herbrika st. 

Stále nám chýbate. 
Manželka Katarína a deti s rodinami.

Dňa 22.12.2016 si pripomíname 
20.výročie úmrtia 

Miroslava Máčeka. 
Venujte mu tichú spomienku. 

Spomínajú manželka a deti 
s rodinami.



Rok 2016 sa v Handlovej nesie 
v duchu významných výročí. 
Okrem samotného výročia mesta, 
kedy si pripomína 640 rokov I. 
písomnej zmienky a 40 rokov od 
založenia detského speváckeho 
zboru Lienka, si svoje 30. výročie 
pripomenulo i denné centrum 
Klubu dôchodcov. 

Galaprogram k tejto udalosti sa 
konal v piatok, 4. novembra 2016 
v dome kultúry. V sále boli prítomní 
i predstavitelia mesta, primátor 
Rudolf Podoba, zástupca primátora 
Dušan Klas, prednosta mestského 
úradu Jozef Tonhauser a poslanci 
mestského zastupiteľstva Jozef 
Stopka a Arpád Koszta. V hľadisku 
sedela aj najstaršia obyvateľka 
a čestná občianka mesta Žofia 
Martišová. 

V úvode sa oslávencom prihovoril 
primátor mesta Handlová 
a moderátor programu Peter Paulík 
predstavil históriu Klubu dôchodcov.  
Kultúrny program pre našich 
najstarších začali svojim spevom 
a bezprostrednosťou naši najmladší. 
Predstavili sa detský spevácky zbor 
Lienky, folklórny súbor Súborček, 
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4. NOVEMBER – DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

 Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu 
(SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. 
Záštitu nad Dňom materských škôl na Slovensku a nad všetkými sprievodnými 
aktivitami, ktorých iniciátorom je SV OMEP, prevzal vtedajší minister školstva, 
vedy, výskumu a športu Juraj Draxler. Tento významný deň sa organizuje každo-
ročne 4. novembra. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedago-
giky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň bola založená 
v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na Slovensku. Jej zakladateľkou bola 
grófka Mária Terézia Brunswická, ktorá už v tom období vystihla špecifikum 
didaktiky materskej školy :“Tieto malé deti sa tak vyučujú, že ani nevedia, že sa 
učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ V piatok 4.novembra 2016 
sa do oslavy zapojila aj naša Materská škola na Ul. SNP 27 v Handlovej rôznymi 
aktivitami. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu rôznych súťaží v triedach a na 
školskom dvore a popoludní oslava pokračovala spoločnými aktivitami detí so 
svojimi rodičmi. Pri odchode z materskej školy si každé dieťa odnieslo domov 
malý darček ako pripomienku na oslavu Dňa materských škôl na Slovensku.

Daniela Hudáková, učiteľka MŠ Ul. SNP 27, Handlová

Seniori oslávili tridsiatku

jubilantov potešil i spoločenský 
tanec a vtipná básnička v podaní 
detí. Program pokračoval vystúpením 
tanečného odboru Základnej 
umeleckej školy v Handlovej. 
Milovníci poézie sa mohli započúvať 
i do krásneho prednesu členky Klubu 
dôchodcov Eriky Čechovej. Súčasná 
predsedníčka klubu Mária Róžová 
predstavila históriu klubu a členovia 
klubu jej venovali krátke poďakovanie 
v podobe milých slov. 

Klub dôchodcov mal za 30 rokov 
veľa významných členov a práve 
pri tomto jubileu prišiel čas, aby 
tí najvýznamnejší boli za svoju 

aktivitu ocenení. Klub dôchodcov 
venoval Pamätný list mesta 
a kvety Agneše Delincshovej a Júlii 
Mikušovej za dlhoročné členstvo, 
Magdaléne Šuraniovej za dlhoročné 
vykonávanie funkcie predsedníčky, 
Emílii Jamborovej a Emílii Vlkovej 
za dlhoročné vykonávanie funkcie 
pokladníčky, Vladimírovi Jonášovi 
za dlhoročné vykonávanie funkcie 
správcu, Kataríne Maďarovej a Alžbete 
Šlechtovej za dlhoročné a aktívne 
členstvo, Ľudmile Róžovej za aktívne 
členstvo a bolo udelené i ocenenie 
in memoriam Anne Magulovej za 
dlhoročné vykonávanie funkcie 
predsedníčky. Cenu prevzala jej dcéra 

Eva. Galaprogram zavŕšil obľúbený 
interpret seniorov a moderátor TV 
Šláger Peter Paulík svojim spevom.
Klub dôchodcov na Ulici SNP bol 
zriadený v bývalej Margalovej vile. 
Rekonštrukcia sa začala formou 
brigádnickej pomoci vo februári 
1985 a práce boli ukončené v máji 
1986. Spoločne sa odpracovalo 1225 
hodín. Slávnostnému odovzdaniu 
Klubu dôchodcov predchádzalo 
stretnutie dôchodcov so zástupcami 
mesta na bývalom MsNV. Zariadenie 
slávnostne odovzdal do užívania 
vtedajší predseda MsNV Jozef Juríček 
za účasti zástupcov mesta Handlová 
a Prievidza a samozrejme tých, 
pre ktorých bola budova určená 
– handlovských dôchodcov. 

Klub dôchodcov je i v súčasnosti 
partnerom mesta. Členovia 
klubu sa zúčastňujú na všetkých 
kultúrno-spoločenských podujatiach 
organizovaných mestom, spoločne 
so zástupcom primátora Dušanom 
Klasom riešia problémy verejnosti 
na Rade starších, návštevy v klube 
vždy vítajú chutnými koláčmi, čajom 
či kávou a hlavne dobrou náladou. 
Prajeme im, aby im zostal úsmev 
na tvárach a aby si i v pokročilom 
veku užívali život v okruhu rodiny 
a priateľov. Všetko najlepšie!

VMT

Advent, čas symbolizujúci 

príchod Vianoc
S príchodom zimného obdobia sa 
dni skracujú, vonku je čoraz hmlis-
tejšie a  začínajú poletovať prvé 
snehové vločky. Prichádza zima, 
čas očakávania najkrajších sviatkov 
roku, Vianoc. 

Zimný slnovrat predznamenával 
príchod novej etapy roka, preto mu 
predchádzali rôzne rituálne úkony, 
ktoré mali príchod k Vianociam 
uľahčiť. K prvým ľudovým zvykom, 
viažucim sa na určité dni a mená 
v kalendári boli stridžie dni, začína- 
júce na Katarínu a končiace na Luciu. 
Predvianočný čas rodinám pripomí-

na Advent. Toto obdobie sa začína 
štyri nedele pred Štedrým dňom. Do 
cirkevného kalendára ho zaviedol v 
roku 600 pápež Gregor Veľký. V 30.ro-
koch 20. storočia sa aj na Slovensku 
začína, nielen v kostoloch, ale aj v 
domácnostiach pripravovať adventný 
veniec a zapaľovať na ňom sviečky. 
Štyri sviečky, každá inej veľkosti sa 
zapaľujú od tej najmenšej až po naj-
vyššiu, vždy v nedeľu, ako symbol blí-
žiacich sa Vianoc. Tú prvú sme v tomto 
roku zapálili v nedeľu 27.novembra 
a poslednú zapálime 18. decembra. 
Adventný veniec, prišiel na Slovensko 
z nemeckého prostredia. V minulosti 
to bol jednoduchý veniec upletený 
len z vetvičiek ihličia, na ktorých sa 
štyri nedele pred Štedrým dňom za-
pálila v poradí ďalšia sviečka. V prvú 

adventnú nedeľu si veriaci nosili uple-
tené adventné vence do kostola na 
posvätenie. Dnes zapaľujeme sviečky 
na adventných vencoch zhotovených 
z prírodných materiálov, ako sú vet-
vičky ihličia či šišky, vence zdobíme 
mašľami, sušeným ovocím, škoricou 
či drobnými vianočnými ozdobami. 
Veniec na stole osvecuje nielen naše 
domovy, ale do celého príbytku  sa 
rozlieha krásna sladká ovocná vôňa 
sušeného ovocia a šíri sa aj omamná 
vôňa škorice, taká typická pre tie naj-
krajšie čarovné dni vianočné. 
Advent, je časom upokojenia, keď sa 
v minulosti hovorilo, že aj psy tichšie 
brešú... Advent, je časom stíšenia 
a prípravy na nastávajúce sviatky. Ad-
vent, je časom vypekanie voňavých 
sladkých medovníčkov, vanilkových 

rožtekov, pečenia oblátok, časom za-
bíjačiek či stáčania mladého vína.

Vinšujem vám šťastlivé sviatky
a zároveň Nový rok,
aby ste mali zdravie a hojnosť
na celý nasledujúci rok.

Jana Oswaldová

Máme bublinový rekord    
Materské centrum Lienka, v spolupráci 
s Detským a mládežníckym parlamen-
tom, v Handlovej     25.augusta zorgani-
zovalo po prvýkrát podujatie Bubble day, 
ktoré sa každoročne koná v niekoľkých 
mestách Slovenska pri príležitosti Medzi-
národného dňa bublín. V našom meste 
bol však tento deň výnimočný tým, že 
padol rekord v počte ľudí fúkajúcich 
bubliny. V tento krásny slnečný deň sa 
zaregistrovalo  1116 ľudí všetkých veko-
vých kategórií. Všade navôkol bola cítiť úžasná  pozitívna energia. O takomto 
čísle sa nikomu ani nesnívalo. Ľudia si toto podujatie užívali a presne o 16.00 
h sa nad naše nové námestie vznieslo niekoľko tisíc bubliniek. Atmosféra bola 
neopakovateľná a priniesla želaný výsledok v podobe usmiatych tvárí detí 
aj dospelých.  Teraz si ju pripomíname pohľadom na certifikát za slovenský 
rekord, ktorý sme obdržali. Latka je postavená vysoko, ale možno sa nás o rok 
stretne na námestí ešte viac. :)

MC Lienka



Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00

Posteľ Miami 180V-38

500 €600 €

0917 539 165

26€30€

Sedacia súprava Antara

899€

1090€

233€
239€

323€

169€

Pekné a veselé Vianoce
Vám praje

Art Nábytok

400€ 250€

210€

379€

Pohovka
Nela

519€

319€

40€

Police Kvadro

14€

14€

359

Pohovka 
Promo

279€

Kuchynská linka Rea Alfa
Predsieň  
Tatiana 
Typ 01

Konferečný stolík F-3
Rohová lavica „Corner“

Sedacia súprava Arenna

Sedacia súprava Kamil
Barová stolička Mercio

40€ 125€

Kreslo Lodka
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PC „E“

Vešiak ELO

Milí naši rodičia a priatelia školy, prečítajte si Jojkov príbeh 

a zahlasujte v projekte Detský čin roka 2016
Detský čin roka je jedinečný a originálny projekt, ktorý svojím obsahom motivuje ku konaniu dob-
rých skutkov a pomáha tak deťom zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné 
príbehy, čo je dobré a čo zlé. Projekt rovnomerne pokrýva celé Slovensko. V posledných ročníkoch 
mal silnú mediálnu podporu v celoštátnych a regionálnych médiách.  

V kalendárnom roku 2016 sa do projektu zapojili aj žiaci našej školy. Výberová komisia nominovala 5 
skutkov v každej zo šiestich kategórií. Žiak 5. ročníka, Jozef Kováčik, zaujal porotu v kategórii Pomoc 
v rodine.

V poslednej etape projektu zasielajú deti hlasy tým skutkom, ktoré považujú za najcennejšie. V spo-
lupráci s portálom Ľudia ľuďom prebieha aj on-line anketa pre dospelých, aby aj verejnosť mala mož-
nosť zoznámiť sa s príbehmi. Hlasovať môžete na webovej stránke http://detskycin.ludialudom.sk/. 
Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, bude v decembri vyhlásený za Detský čin 
roka 2016.

Veríme, že to dobré, čo sa deti naučia o živote cez príbehy iných detí, si uložia do srdiečok 
a odnesú do dospelosti.

Jojko sa s láskou stará o malú sestričku i starého otca
Volám sa Jojko Kováčik a žijem so svojou mladšou sestričkou Kristínkou u svojich starých rodičov v malom 
rodinnom domčeku v Handlovej. Som žiakom štvrtého ročníka a Kristínka je už druháčka. Naše detstvo 
nebolo vždy veselé. 

Kristínka už druhýkrát musela vytrpieť nie ľahkú operáciu. Tá bola následkom činu jedinej osoby. A tou 
bola naša mama. Kristínka sa narodila v roku 2008. Mala len 8 mesiacov, keď sa naši rodičia rozviedli. 
Odsťahovali sme sa aj s mamou ku starkej. Tam sme bývali aj s maminým novým priateľom. Veľmi si už 
detaily nepamätám, ale v jeden zimný decembrový večer som započul zo sestrinej izby krik. Mama vyšla 
z jej izby a Kika bola dobitá. Zlomená ruka, noha a fialové líčko. Doteraz nosí na ľavej nohe fixator. 

Konal sa súd a obaja sme začali spokojne bývať u milovaných starých rodičov. Tí nám venovali všetok svoj 
voľný čas. Starký pracoval a starká sa so mnou učila do školy. Bol som dobrý žiak, pyšný na samé jednotky 
na vysvedčení. Situácia sa zmenila operáciou starého otca. Nádor na mozgu. Veľa sme plakali, lebo starký 
už nevie sám chodiť, nerozpráva. Našej milej starkej pribudla ďalšia veľká starosť. Preto po druhej operácii 
sestričky Kristínky sa jej snažím čo najviac pomáhať tým, že do školy chodím s ňou už len ja sám. Nosím 
jej školskú aktovku. 

Princezná Diana 
na poštových známkach
Nielen pre filatelistov, 
ale najmä pre širokú 
verejnosť pripravil 
Handlovčan, filatelista 
a zberateľ Michal 
Hertlík výnimočnú 
výstavu poštových 
známok. V utorok 15. 
novembra 2016 sa 
priestor čitárne Domu 
kultúry mesta Handlo-
vá zaplnil poštovými 
známkami. A to nielen 
takými bežnými.
Ústredným motívom výstavy sa stala princezná Diana. 
Osobnosť tejto anglickej princeznej, ktorú na poštových 
známkach vydali v limitovaných emisiách všetky štáty 
anglického Commonwealthu. Jej životný príbeh bol ná-
metom na tlač aj mnohých emisií poštových známok štá-
tov celého sveta. Na výstave je možné vidieť takmer 500 
poštových známok, poštové obálky s takmer 40 pamätný-
mi mincami a ďalšie spomienkové predmety približujúce 
osudové roky života princeznej či vzácne pamätné chvíle.   
Michal Hertlík pripravil pre obdivovateľov tejto charizma-
tickej ženy opäť niečo výnimočné. Súčasťou slávnostného 
otvorenia bolo uvedenie Pamätného listu a pohľadnice 
s portrétom Lady Diany. Limitovaná edícia Pamätných 
listov, na ktorých je portrét princeznej Diany, je doplnený 
kupónmi slovenských poštových známok s portrétom 
princeznej a opečiatkovaný príležitostnou poštovou pe-
čiatkou. Okrem pamätného listu je k dispozícii aj pohľad-
nica, poštové obálky či korešpondenčné listy. Pamätný list 
či pohľadnicu vydané pri tejto príležitosti je možné získať 
priamo u autora výstavy a zberateľa Michala Hertlíka v ob-
chodnom dome Jednota v Handlovej. 

Jana Oswaldová



Zvoz odpadu
V mesiaci december 2016 sa budú 
jednotlivé zložky zvážať nasledovne:
Mesto Handlová, Nová Lehota, Hor-
ný koniec
 papier 7. a 21. 12.
 plasty 14. a 28. 12.
Mestská časť Morovno, Dolný koniec
 papier 2. a 23. 12.
 plasty 9. a 30. 12.
 sklo 16. 12.
Žiadame obyvateľov, aby v prípade 
plastových odpadov (PET fľaše) 
a objemnejšieho papierového od-
padu tento stláčali a neznižovali tak 
kapacitu kontajnerov na ich zber. 
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk.
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Foto salón
Centrum voľného času  Handlová 
a ZO SZOPK A. Kmeťa zorganizovali 
v poradí  21. ročník  výstavy FOTO 
SALÓN v dňoch 8.-10.11.2016.  Té-
mou tejto amatérskej výstavy bola 
príroda , jej krásy a zaujímavosti.  
Vystavených bolo 158 fotografií 
od osemnástich autorov. Teší nás, 
že sa do výstavy zapájajú viacerí  
nový autori. Aj na tomto ročníku sa 
výstavy zúčastnili  študenti Strednej 
odbornej školy v Handlovej.  Výstavu 
si prezrelo  215 návštevníkov – deti, 
mládež aj dospelí.  Aj touto cestou  
a chceme poďakovať vystavujúcim 
autorom a veríme, že výstava inšpi-
rovala aj ďalších fotografov. Tešíme sa 
na nasledujúci ročník.

Arpád Koszta 

Jesenné Majstrovstvá 
stredoslovenskej oblasti 

-  zúčastnilo sa 16 klubov 
-  pretekalo 296 detí  - veková kate- 
 gória od roku narodenia 2007 
 až po dospelých
-  počas dvoch dní 1700 štartov

Plavecký klub Handlová reprezento-
valo 15 detí  (8 chlapcov a 7 dievčat). 
Naša najstaršia pretekárka Patrícia 
Škultétyová (1999) po dvojročnej 
pauze vyplávala v silnej konkurencii 
na 50 m znak 4.miesto. Najmladšími 
domácimi pretekármi boli Marek 
Šteták , Kevin Turčan a Adrián Peprík 
(2007).

Medaily: 
-  Adrián Peprík, 3.m 50m Znak
 3.m 50m Voľný spôsob
 -  Marek Šteták 2.m 50m 
 Voľný spôsob
-   Marek Šteták sa 3x umiestnil 
 na 4.mieste
- Kevin Turčan 4.m na 50m znak

Zemiakové medaily vyplávali aj 
Marek Eduard Mikuš - len 0,18 st.s. 
ho delilo od bronzovej medaily na 
50m prsia a 4.m na  200 m prsia. 
Všetky časy sa merali manuálne ale 
aj elektronickou časomierou a tak sa 
pretekári môžu nominovať na Zimné 
majstrovstvá Slovenska pre jednotli-
vé kategórie.

Mária Májová, 
prezidentka PK HandlováČakajú na vás

Ňufko bol odchytený 
16.10. spolu so svojim 
kamošom Kubkom ako sa 
túlali po rómskej osade. 
Obaja prišli do útulku veľ-
mi vyplašení, no netrvalo 
dlho a stali sa z nich zlatíč-
ka, ktoré túžia po peknom 
slove a láskavom dotyku. 
Ňufko je maličký psík, 
pribl.5-6kg. Môže mať tak 
3 roky. So psíkmi je kama-
rát, no je ešte stále trošku 
vyplašený a sem - tam neistý a tak trávi čas najradšej vo 
svojom koterci, kde sa cíti bezpečne.  Ňufíkovi hľadáme 
aspoň dočasnú opateru, kde sa dá do poriadku a počká na 
toho správneho človeka. Nachádza sa v KS Handlová

Edko je už starší 
psík, čo na ňom 
ale vôbec nie je 
poznať, pretože  
rád šantí a nahá-
ňa sa s ostatnými 
psíkmi, no fenky 
obľubuje najviac.  
Edko je priateľský, 
nenáročný pes, 
ktorý bude vďačný 
za kúsok miesta 
na záhradke pri 
domčeku, čo vám 
určite opätuje svojím deduškovským pohľadom a láskou. 
Na svoj domov čaká v KS Handlová.

Kontakt: Dominika Dubaiova, 0911 918 734 
Mail: dominikadubaiova@gmail.com

MINIBASKETBALISTI ŠBK HANDLOVÁ A ICH 
SKVELÝ VÝKON PROTI POVAŽSKEJ BYSTRICI

ŠBK Handlová – Považská Bystrica 45:26 
Body: Minárik 16, Mačai 9, Murcin 7, Radovič 6, Kotian  6,
ŠBK Handlová – Považská Bystrica 37:31 
Body:Minárik 15, Murcin 6 a Mačai 6, Kotian 4, Radovič 4, 
Škvarenina 2.

Tréner tímu Ján Beránek: „Velkým pozitívom v lige starších 
mini je široká lavička nášho tímu. Pre túto kategóriu máme 
na súpiske 26 hráčov (roč. nar. 2005/2005), čo v klube už 
dávno nebolo . Na každom zápase v spomínanej kategórii 
sa tak predstavia aj nováčikovia, ktorí zbierajú potrebné 
skúsenosti. Čo sa týka zápasu s Považskou Bystricou, chlapci 
predviedli bojovný výkon, naberali ďalšie potrebné skúsenosti 
do budúcna. Víťazstvo poteší, ale v tejto kategorii je to hlavne 
o naberaní skúseností a napredovaní každého jedného hráča. 
Ďakujeme rodičom a fanúšikom za parádnu podporu, ktorú 
nám môžu závidieť aj iné kluby .“

KADETI ŠBK HANDLOVÁ PO VYROVNANÝCH 
VÝKONOCH PODĽAHLI TESNE KEŽMARKU

Kadeti odohrali v neúplnej zostave ďalšie zápasy na pôde 
súpera. Po vyrovnaných výkonoch podľahli tesne  Kežmar-
ku v oboch zápasoch. V prvom bol stav 2 minúty predkon-
com vyrovnaný 53:53 a v druhom rozhodlo šťastie.

ŠBK Handlová - BK MŠK Kežmarok 55:62 
/12:11,12:26,17:7,14:18/ TH 18/8 súper 22/12 trojky 2-4
Body: Kubovič 26, Bartuš 11, Šauša 9, Fiačan 4, Miletič 3, 
Smolárik 2, Mikič a Krpelan 0.

ŠBK Handlová - BK MŠK Kežmarok 58:59 
/7:19,14:14,16:11,21:15/ TH 32/18 súper 7/4 trojky 0-1
Body : Bartuš 32, Kubovič 13, Miletič 5, Krpelan 4, Fiačan 
Šauša 2, Smolárik a Mikič 0.

Tréner tímu Jaroslav Daubner 

Bol k nám bližšie
Možno ste si všimli, že mesiac bol v 
strede novembra o niečo väčší a jas-
nejší. Nie, nezdalo sa vám to. Mesiac 
sa po svojej elipsovitej dráhe, ktorú 
opisuje okolo Zeme, priblížil najviac 
za posledných 68 rokov. „Božtek“ 
spôsobil, že spln Mesiaca bol v pon-
delok, 14. novembra 2016 o 14 per-
cent väčší a o 30 percent jasnejší. Ak 
ste tento spln nestihli, nevadí...ďalší 
takýto úkaz nás čaká v roku 2034 a 
okrem toho, náš Mesiac je krásny 
a pripravený na pozorovanie skoro 
každú noc.

VMT

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Vianočný darček z knižnice:
Členský poplatok do knižnice v me-
siaci december pre nových detských 
čitateľov, študentov a dôchodcov 
je zdarma. Dospelí čitatelia zaplatia 
členský poplatok v decembri 1 euro.

December v knižnici:
 -  Medailóny o jubilujúcich 
 spisovateľoch. 
  D. Mitana (70.výr.nar.), 
   M. Grznárová (75.výr.nar.)
- Zdobenie medovníkov 
 a stromčeka.
 Vianočné tvorivé dielne. 
 V spolupráci s MOMS.
- Vianočné tradície 
 Literárne popoludnie. 
 V spolupráci s Úniou žien
- O snehuliakovi s horúcim 
 srdcom. 
 Vianočné zážitkové čítanie 
- Zážitkové čítanie. 
 Čítanie s porozumením
 - čit.gramotnosť. ň
-  Beseda o prečítanej knihe
 (čitateľská gramotnosť)   
- Informatické prípravy 
 a exkurzie do knižnice. Pre SŠ, ZŠ
  

Pobočka v ZŠ MC
- Vianočné zážitkové čítania.  
 Literárne dopoludnia - ZŠ MC
- Informatické prípravy 
 a exkurzie  do knižnice - ZŠ MC

Krásne a pokojné 
Vianočné sviatky vám všetkým 

prajú 
pracovníčky Mestskej knižnice

KNIŽNICA  POČAS  
VIANOČNÝCH  SVIATKOV 

MESTSKÁ KNIŽNICA NA NÁMESTÍ 
BANÍKOV 
bude v čase vianočných sviatkov 
počas všetkých pracovných dní
OTVORENÁ od 8.00 – 18.00 hod.

POBOČKA KNIŽNICE v ZŠ MC 
bude v čase vianočných školských 
prázdnin od 23.decembra 2016 - do 
9.januára 2017 ZATVORENÁ

Handlovčania na zaprášených diapozitívoch
Fotovýstava v priestoroch Podnikateľského 

inkubátora. Vstup voľný.
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III. ročník Memoriálu Karola Matiaška
V sobotu, 12. novembra 2016 sa v 
športovej hale v Handlovej usku-
točnil turnaj žiakov 1. - 4. ročníka 
venovaný pamiatke handlovského 
futbalistu Karola Matiaška.

Družstvá boli rozdelené do dvoch 
kategórií. Do I. kategórie boli zaradení 
žiaci 1. a 2. ročníka, v II. kategórii boli 
žiaci 3. a 4. ročníka. Na vynovenej 
palubovke sa odohralo celkom 16 
zápasov systémom „každý s každým“. 
V I. kategórii sa odohralo 6 zápasov a 
boli prihlásené 4 družstvá. V II. kate-
górii sa odohralo 10 zápasov s piatimi 
družstvami. Družstvo bolo tvorené zo 
šiestich hráčov (5 + 1) a jeden zápas 
trval 10 minút.

Úvodného slova na turnaji sa zhostil 
primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba. Turnaja sa zúčastnili i sy-
novia Karola Matiaška, Peter a Karol 
Matiaškovci, ktorí odohrali aj úvodný 
výkop. Medzi hosťami nechýbali sta-
rostovia obcí Ráztočno Ivan Škrteľ a 
Chrenovec-Brusno Tibor Čičmanec a 
riaditeľky handlovských základných 
škôl. Turnaja sa zúčastnili i žiaci ma-
ďarského družobného mesta Šarišáp, 
ktorí, ako sa neskôr ukázalo, našim 

školákom „vytreli kocúra“. V delegácii 
mesta Šarišáp bol i starosta obce 
Kollár Károly.

V I. kategórii vyhralo družstvo zo ZŠ 
Morovnianska cesta, v II. kategórii už 
spomínaní hráči z družobného mesta 
Šarišáp. Tí si do Maďarska odviezli i 
putovný pohár turnaja.

Najlepší hráči
I. kategória 
Samuel Masarik zo ZŠ Ráztočno
II. kategória 
Telkes Gyula zo ZŠ Šarišáp

Najlepší strelci
I. kategória 
Marcos Majer zo ZŠ MC
II. kategória Szabolcs Gurin 
zo ZŠ Šarišáp
Najlepší brankári
I. kategória Marek Rudzan zo ZŠ MC
II. kategória Samuel Šuník zo ZŠ MN

Najlepším hráčom celého turnaja 
sa stal Marcos Majer zo ZŠ Morov-
nianska cesta. Marcos získal cennú 
trofej - futbalový reprezentačný dres 
s podpismi Martina Škrteľa a Mareka 
Hamšíka. 

Slovenský pohár 
v gymnastike
15.októbra organizoval Klub športo-
vej gymnastiky Handlová 3. oblastné 
kolo Slovenského pohára JIPAST  
kategórie „C“.  Prvé preteky v tomto 
školskom roku sa niesli vo výbornej 
atmosfére. O postup zabojovalo 
70  dievčat z Handlovej, Prievidze, 
Topoľčian, Martina a Brezna.  Aj keď 
naše dievčatá nemali veľa času na 
prípravu, svojimi výkonmi neskla-
mali a postúpili na 3. kolo Sloven-
ského pohára JIPAST kategórie C do 
Prievidze.

Predškoláčky:
5. miesto Amálka Štupáková
Najmladšie žiačky:
7. miesto Vaneska Pavlíková
8. miesto Šárka Štupáková
11. miesto Vaneska Klčová
Mladšie žiačky:
3. miesto Adelka Gazdíková
10. miesto Nikolka Nieburová
Staršie žiačky:
2. miesto Timeika Briatková
3. miesto Viki Matiašková
6. miesto Aďa Duníková
7. miesto Hanka Kotlárová

26. októbra sa v Prievidzi konalo         
3. kolo Slovenského pohára JIPAST 
kategórie C, ktoré bolo kľúčové pre 
postup na Majstrovstvá Slovenska 
v športovej gymnastike kategórie C. 
Nechýbali na ňom ani dievčatá z Klu-
bu športovej gymnastiky Handlová 
a ukázali, že patria medzi popredné 
pretekárky.

Najmladšie žiačky:
18. miesto Vaneska Pavlíková
23. miesto Šárka Štupáková
Mladšie žiačky:
9. miesto Adelka Gazdíková
29. miesto Nikolka Nieburová
Staršie žiačky:
13. miesto Viki Matiašková
14. miesto Timeika Briatková
16. miesto Aďa Duníková
20. miesto Hanka Kotlárová

Dievčatám sa podarilo splniť svoj 
cieľ a postúpili na Majstrovstvá Slo-
venska do Košíc, kde im želáme veľa 
úspechov.

KAROL MATIAŠKO sa narodil 8. 
augusta 1925 v Handlovej. Celý život 
pracoval v Bani Handlová ako spojár 
- telefonista. Je najúspešnejším futba-
listom v histórii handlovského futbalu. 
Za mužstvo seniorov začal hrávať ako 
18 ročný v roku 1943. Vypracoval sa na 
vynikajúceho hráča a napriek lákavým 
ponukám z ligových klubov zostal ver-
ný domácemu Baníku Handlová. Ako 
vojak pôsobil vo vojenskej jedenástke 

v Bratislave. Za zeleno-čierne klubové 
farby odohral počas svojej kariéry viac 
ako tisícku zápasov. Desať rokov bol 
kapitánom mužstva, ktoré dosiahlo 
významné úspechy. V roku 1952 zvíťa-
zilo v celoštátnej revírnej súťaži. V tejto 
sezóne nastrieľal 72 gólov, čo je rekord 
v klubovej histórii. V ročníku 1967-68 
ako asistent trénera Holuba, priviedol 
mužstvo Baníka do II. celoštátnej ligy. 
Ako hráč reprezentoval kraj Nitra. Bol 

ocenený krištáľovým pohárom od klu-
bu za 20 ročnú hráčsku činnosť. Pri 625. 
výročí mesta Handlová obdržal me-
dailu za reprezentáciu a rozvoj futbalu 
v Handlovej. V ankete o najlepšieho 
športovca v histórii mesta sa umiestnil 
na 4. mieste. Je nositeľom ceny Fair play 
a obdržal i ocenenie od predsedu Vlády 
SR. Futbalový svet, rodinu a priateľov 
navždy opustil 19.augusta 2012.

V ponuke plavárne 

“DARČEKOVÉ POUKÁŽKY“
 pre Vašich blízkych.

Prajete svojim blízkym veľa zdravia 
a pohody? Pridajte k tomu aj DARČE-
KOVÚ POUKÁŽKU, ktorú budú môcť 
využívať na akúkoľvek službu na pla-
várni ( plávanie, cvičenie, saunovanie, 
masáže, solárium... ).  Cenu poukážky  
si určujete Vy, my Vám ju len zabalíme 
a super darček je pripravený pod via-
nočný stromček. 

Plaváreň mesta oznamuje, že dňa 
20.12.2016 od 15,00 hod.    z dôvodu 
konania  Kapriády 2016, bude bazén 
plavárne  pre verejnosť uzavretý. 
Plavecký klub Handlová pre svojich 
zverencov organizuje o 15,00  hod. 
„MALÚ“  a o 17,00  hod. „VEĽKÚ“   KAP-
RIÁDU 2016. 

Otváracie hodiny 
počas vianočných sviatkov

Plaváreň mesta Handlová informuje, 
že počas vianočných sviatkov bude 
plaváreň otvorená nasledovne:

Ranné plávanie mimo sviatkov 
a víkendov  od 6,30 hod. 

24.- 25.12.2016 vianočné sviatky 
ZATVORENÉ

Pondelok  26.12.2016   - 2 sviatok 
vianočný  OTVORENÉ 
od 9,00 hod. do 19,00 hod.
všetky služby k dispozícií  bazén, 
sauna, masáž

27.-28.-29.-30.12.2016 OTVORENÉ
Silvester 31.12.2016  (sobota)  

Nový rok 1.1.2017 (nedeľa)  
Z A T V O R E N É.

Tešíme sa na Vás
 v pondelok 2. januára 2017.

Cez prázdniny na Plaváreň...

Plaváreň mesta Handlová pripravila 
pre svojich návštevníkov  PRÁZDNI-
NOVÚ  VIANOČNÚ  AKCIU! 
V čase prázdnin od 23.12.2016 do 
9.1.2017 budú mať deti do 15 rokov 
zľavnený vstup 1,5 € / 2 hodiny.

Kolektív Plavárne mesta 
Handlová Vám ďakuje 

za využívanie služieb 
v roku 2016. 

Prajeme Vám do nového 
roku  zdravia, šťastia, pohody
a v novom roku od pondelka 

2.1.2017 šups do vody.
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Spokojné prežitie Vianočných 
sviatkov, pohodu a lásku v kruhu 
svojich najbližších, veľa zdravia, 
osobných aj pracovných úspechov 

v novom roku 2017 všetkým 
Handlovčanom praje  

Mgr. Ján Spevár,
 poslanec MsZ


