
Len aby dobre bolo

Máme zas sebou začiatok roka, 
kedy si pravidelne dávame 
predsavzatia, ktorými by sme 
chceli zlepšiť život sebe, rodine, 
či priateľom. A hoci väčšinu 
z nich odniesli Traja králi, už len 
to, že chceme žiť lepší život a raz 
do roka si to pripomenieme, je 
dobrým skutkom. Aj keď si to 
nepripúšťame, robiť dobré veci je 
zakorenené hlboko v nás a závisí 
len od nás, koľko z toho dobra 
vypustíme von. 

Zatiaľ, čo január bol mesiacom 
pokojným a z pohody nás vy-
rušili len nočné mrazy, mesiac 
február sa bude niesť v znamení 
rozdávania dobra, či sľubovania 
lepších časov. Volebné štáby vy-
razia do ulíc, aby nás presvedčili, 
že to ich dobro je najlepšie a že 
len oni majú na všetko riešenia. 
Povedzme si, koľko takýchto Ví-
ťazných februárov, májov, júnov 
sme už prežili. Veľa dobrého po 
nich nezostalo.

Parlamentné voľby z pohľadu 
obyčajného človeka neriešia 
nič. Dávajú prácu reklamným 
agentúram, politológom a štu-
dentom, ktorí v mrazivom počasí 
rozdávajú na námestiach teplý 
čaj. Voľby sa tak stávajú vyjad-
rením sympatií k jednotlivým 
zoskupeniam, bez toho, aby 
sme v nekonečnom politickom 
koši hľadali a vynášali hodnoty 
o ktoré sa opierame my, keď si na 
Nový rok prajeme veľa zdravia, 
šťastia a prijímame predsavzatia. 
Lebo na rozdiel od politikov slo-
vá „Len aby dobre bolo, myslíme 
úprimne“.

VH
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TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň 
Handlová v spolupráci s obcou 
Cigeľ, mestom Handlová, Slo-
venským zväzom protifašistic-
kých bojovníkov, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Re 
gionálnou radou klubu sloven-
ských turistov Prievidza zorga-
nizovali už 41.ročník Pochodu 
vďaky SNP. Podujatie sa usku-
točnilo 16.1.2016 pod záštitou 
predsedu vlády Roberta Fica, 
ktorého zastupoval Peter Pelle-
grini, predseda parlamentu.

Podujatie počas štyridsiatich 
rokov svojej existencie postupne 
prerástlo na jednu z najväčších 
masových zimných turistických 
akcií na Slovensku. Účastníci si 
radi zmerajú svoju fyzickú silu 
a každým rokom privedú vždy no-

vých priateľov. Toto v súčasnosti 
najvýznamnejšie zimné turistické 
a spoločenské podujatie hornej 
Nitry dokazuje, že pozitívne hod-
noty a významné historické uda-
losti sa dajú pripomínať mládeži či 
starším súčasníkom mnohostran-
ným a príťažlivým spôsobom.
Stretli sme sa o deviatej ráno pri 
Pamätníku padlých v Cigli a po 
príhovoroch významných hostí sa 
v peknom zimnom počasí vyrazilo 
na turistiku. S potešením možno 
konštatovať, že každým rokom 
pribúda aj ľudí v školskom veku...
    

Handlovčania 
na pochode
 

V Handlovej sa na prezentácii  za-
registrovalo 388  účastníkov a do 
cieľa prišlo o 24 účastníkov viac, 

ktorí sa prezentovali v Cigli. Takže 
v cieli sme privítali a nakŕmili 412 
turistov. 
V rámci Pochodu vďaky si už svoje 
miesto našla aj trasa Základná 
škola MC – Tri studničky a späť, na 
ktorej sa  tento rok prezentovalo  
26 účastníkov. Veľmi nás teší, že 
Pochodu vďaky sa zúčastňujú deti 
a mladí ľudia, ktorí prichádzajú 
s rodičmi a pedagógmi. Tohto 
ročníka sa ich zúčastnilo 85.  Ako 
každý rok, prišli žiaci zo Základnej 
školy na Školská a zo Základnej 
školy Morovnianska cesta v Han-
dlovej. Organizátori  tento rok 
zažili aj riadnu dávku adrenalínu, 
keď sa  v odpoludňajších hodi-
nách  dozvedeli, že na trati majú 
15 ročného mladého muža, ktorý 
sa stratil a nevie sa sám vrátiť do 
cieľa.           Pokračovanie na str.6

41. ročník  Pochodu  vďaky  SNP

14. február
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Z rokovania MsZ
13.rokovanie mestského zastupiteľstva v 
Handlovej vo štvrtok 28.januára otvoril 
primátor mesta Rudolf Podoba. Svojich 
kolegov informoval o svojom zdravotnom 
stave. Po operácii ho teraz čaká 9 týždňov 
chemoterapie, počas ktorých bude praco-
vať najmä v domácom prostredí. Svojich 
kolegov požiadal o zhovievavosť a pomoc 
pri riešení záležitostí mesta. 

Rokovanie ďalej viedol jeho zástupca Dušan 
Klas. V nakladaní s majetkom mesta poslanci 
dostali informatívnu správu o kolkárni, ktorú 
sa stále nepodarilo predať. Mesto v tomto 
roku na podporu aktivít detí a mládeže vy-
členilo 800 Eur. O činnosti škôl a školských 
zariadení za uplynulý školský rok informovala Jaroslava 
Maslíková zo školského úradu. V poslednom štvrťroku 
minulého roka mesto pridelilo 15 bytov a ani jeden neby-
tový priestor, uviedol vo svojej správe riaditeľ mestského 
bytového podniku. Momentálne mesto nemá k dispozícii 
žiadne voľné byty. Riaditeľka domu kultúry poslancov 
informovala o pripravovaných kultúrnych podujatiach v 
prvom štvrťroku tohto roka. Niekoľko z nich bude veno-

vaných 640. výročiu mesta. Hlavná 
kontrolórka predložila poslancom 
správu o kontrolnej činnosti za rok 
2015. 

Poslanci rokovali aj o dvoch veľkých 
projektoch - Zníženie energetickej 
náročnosti objektov materských 
škôl a zámer projektu Zavedenie 
triedeného zberu a zhodnotenia 
biologicky rozložiteľného odpadu 
(viac v osobitných článkoch). Spo-
lufinancovanie mesta pri týchto 
projektoch by malo byť dokopy 
166 tisíc Eur. Poslanec Ján Spevár 
upozornil, že podklady k projektom 
dostali na poslednú chvíľu, čo pre 
rozhodovanie o financiách nie je 
dobré. Poslanec a predseda ekono-
mickej komisie Jozef Maďar sa v tejto 

súvislosti vyjadril, že by bolo dobré, aby sa v budúcnosti 
projektové zámery schvaľovali spolu s úpravou rozpočtu. 
Tento krok nepovažuje za štandardný poslankyňa Jarmila 
Podobová. Jozef Maďar navrhol aj ďalšie kroky, aby mesto 
nakladalo s finančnými prostriedkami mimoriadne uváž-
livo a nemuselo robiť v blízkej dobe ďalšie konsolidačné 
opatrenia. Poslanci napokon oba projektové zámery 
schválili jednohlasne.                                                              Rd
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Problémy 
v nemocnici
 
Mesto Handlová prijalo správu o 
stave interného oddelenia a kar-
diologickej ambulancie od lekárov 
handlovskej nemocnice na konci 
novembra 2015. Následne sa zača-
lo pýtať kompetentných a primátor 
mesta Rudolf Podoba zvolal mimo-
riadne rokovanie mestskej rady. 
Prizvaný bol aj riaditeľ handlovskej 
nemocnice, Ján Belanský.

Po rokovaní mesto dostalo oficiálne 
vyjadrenie o stave v handlovskej 
nemocnici. Napriek rokovaniam 
sa mestu nepodarilo zachrániť si-
tuáciu. Nemocnica je súkromného 
charakteru a jej smerovanie určujú 
vlastníci.
Asi najviac šokovalo verejnosť za-
vretie kardiologickej ambulancie. O 

tomto probléme informoval primá-
tor mesta na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva na začiatku decem-
bra 2015. Vyjadril však aj snahu o 
rokovanie s bojnickou nemocnicou, 
do ktorej kardiológ, MUDr. Ladislav 
Procházka nastúpil. Išlo by o ošet-
rovanie handlovských pacientov 
aspoň jeden deň v týždni. V prípa-
de, že by išlo o imobilných pacien-
tov, primátor mesta predostrel aj 
možnosť odvozu na vyšetrenie do 
Bojníc na náklady mesta.

Medzitým začali svoju iniciatívu 
aj nespokojní obyvatelia mesta. Tí 
komunikovali svoje požiadavky po-
slancom mestského zastupiteľstva. 
Mesto Handlová obdržalo i petíciu, 
ktorú zobralo na vedomie. Na za-
sadnutí ekonomickej komisie, 12. 
januára 2016, bola komisia s touto 
petíciou oboznámená. Zasadnutia 
sa zúčastnil aj iniciátor petície.

Primátor mesta na základe ne-
spokojnosti obyvateľov rozbehol 
rozhovory s riaditeľom bojnickej 
nemocnice Ivanom Gašparovičom 
a kardiológom Ladislavom Procház-
kom. Na začiatku januára 2016 boli 
doktorovi Ladislavovi Procházkovi 
ponúknuté na činnosť kardiologic-
kej ambulancie priestory bývalej 
zubnej ambulancie pri pohostinstve 
Slovan. Prenájom týchto priestorov 
bol ponúknutý za symbolickú cenu 
(1 €/rok) s tým, že mesto Handlová v 
spolupráci s MsBP Handlová zabez-
pečí i prípadné stavebné úpravy. 

Mesto Handlová urobilo pre zacho-
vanie kardiologickej ambulancie 
všetko, čo bolo v jeho silách a 
momentálne čaká na rozhodnutie 
vedenia bojnickej nemocnice.

VMT

Staňte sa príslušníkom 
mestskej polície!

Mesto Handlová, Námestie baní-
kov č.7, 972 51 Handlová vyhlasu-
je výberové konanie na obsadenie 
pracovného miesta príslušník 
mestskej polície, ktoré sa uskutoč-
ní dňa 10.02.2016.
 
Uchádzači doručia písomnú žia-
dosť a požadované doklady na 
adresu:
Mestská polícia Handlová, Ná-
mestie baníkov 8, 972 51 Han-
dlová najneskôr do 05.02.2016 do 
15,00 hod. Žiadosť a požadované 
doklady je potrebné predložiť v 
zatvorenej obálke s označením 
„Výberové konanie – príslušník 
mestskej polície“ – NEOTVÁRAŤ. 
Uchádzači, ktorí splnia podmien-
ky a doložia požadované doklady, 
budú písomne bližšie informovaní 
o priebehu výberového konania. 
Ďalšie informácie na t. č. 5475 007 
alebo osobne u náčelníka MsP 
Handlová.

Problém s odvozom 
odpadu

V poslednom čase zaznamenáva 
firma Hater s.r.o. problémy pri 
odvoze komunálneho odpadu. 
Ide najmä o sídlisko Morovnian-
ska cesta, bloky F1 až F4, kde 
parkujú osobné motorové vozidlá 
pri chodníkoch. Ťažké nákladné 
automobily, prispôsobené na 
odvoz odpadu, sú nútené cúvať 
niekedy až 150 m – už to je veľkou 
záťažou pre vodiča a popritom 
musí balansovať medzi autami, 
ktoré sú pristavené popri chodní-
ku. Mesto Handlová preto apeluje 
na obyvateľov, aby na parkovanie 
využívali iba parkovacie plochy 
a nebránili parkovaním pri chod-
níku bezproblémovému odvozu 
komunálneho odpadu. Služba sa 
vykonáva pre nás všetkých.

Oslavy začínajú
 „Keď Henrich, rečený Chrikeer, 
syn Jánov, náš verný na istom 
lesnom mieste, menovanom Se-
perdeo, v stolici Nitrianskej okolo 
rieky zvanej Prievidza, ležiacom 
a patriacom k nášmu hradu Bojni-
ce, niekedy prázdnom a postráda-
júcom ľud, pre nás a k osohu nášho 
veličenstva, svojou pracovitosťou 
a starosťou dedinu založil...“

 8. marca 2016  si pripomína-
me už 640 rokov od týchto slov. 
Sú uvedené na listine kráľa Ľu-

dovíta I. Veľkého. Vtedy sa začala 
písať história Handlovej...

 Mesto dalo pri tejto príleži-
tosti vyrobiť pečiatku s podobiz-
ňou našej patrónky sv. Kataríny. 
Bude pripomínať našu históriu, 
našu úctu k predkom, našu lásku 

k malému mestečku. Dajte vedieť 
celému svetu, že máme byť na čo 
hrdí. Pečiatka je od januára voľne 
dostupná verejnosti na mestskom 
úrade. Príďte si dať opečiatkovať 
odchádzajúci list, alebo pohľad-
nicu. 

 Navyše, pošta má k dispo-
zícii i reklamný štočok, ktorým 
je označená všetka z Handlovej 
odchádzajúca pošta. Podobizeň 
Ľudovíta I. Veľkého zdobí „han-
dlovské poštové zásielky“ od 19. 
januára 2016 a bude pripomínať 
640. výročie mesta do 18. januára 
2017.                                           VMT

Parkuj auto vo dvore
rodinného domu

Si vlastníkom motorového au-
tomobilu?
Ak si vlastníkom osobného auto-
mobilu, parkuj ho vo dvore svojho 
rodinného domu počas zimných 
mesiacov. Urobíš tak miesto, aby 
po vašej ulici prešiel mechaniz-
mus vykonávajúci údržbu bez 
časovej straty a ulica tak bude 
slúžiť aj autobusovej preprave, 
zdravotnej službe a všetkým ob-
čanom mesta.



Pozvánka 
na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Handlová, Rudolf 
Podoba, pozýva na mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová 
vo štvrtok, 25. februára o 14.00 
hod. do veľkej zasadacej miest-
nosti MsÚ Handlová. Pozván-
ky s programom nájdete na 
www.handlova.sk
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V nedeľu 3. januára sa v kostole 
sv. Kataríny Alexandrijskej v Han-
dlovej konal „Novoročný vianočný 
koncert,“ nad ktorým prevzala 
záštitu rímskokatolícka farnosť 
Handlová, spolu s naším pánom 
farárom Petrom Repom. 

V mrazivé januárové popoludnie 
sa nám predstavil spevácky zbor 
Cantica sacra Tyrnaviae, ktorý má za 
sebou vyše 100 ročnú tradíciu. Vzni-
kol v Trnave, v kostole Najsvätejšej 
Trojice. Do tohto zboru chodieval 
spievať ako chlapec aj národný ume-
lec Mikuláš Schneider – Trnavský.  
Po niekoľkých prerušeniach sa až 
v roku 1976 podarilo pátrovi Emilovi 
Krapkovi obnoviť zbor do dnešnej 
podoby.  Počas svojho 40-ročného 

účinkovania jeho členovia spievali 
pri liturgických slávnostiach,  ale aj 
pri pápežských liturgiách, či rozhla-
sových a televíznych prenosoch. Na 

svojom konte má niekoľko cien v ce-
loštátnych súťažiach a koncerty nie-
len doma ale aj v Maďarsku, Taliansku, 
Rakúsku a Česku. Umeleckým vedú-

Zber veľkoobjemného 
odpadu
v mesiaci 
február sa 
bude zbierať 
veľkoobjemný 
odpad v termí-
ne od 1. do 3. februára 2016.

Zber separovaného 
odpadu
 3.2. papier
 10.2. plasty
 17.2. papier
 24.2. plasty

POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

Help, n.o. vo februári 2016 plánuje 
otvoriť tieto kurzy:
-  ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ SBS
 otvorenie 16.2.2016
 Do kurzu sa prihláste najneskôr  
 11.2.2016  
- OPATROVANIE
 otvorenie 22.2.2016
- OBSLUHA MOTOROVÝCH 
 VOZÍKOV
 otvorenie podľa požiadaviek

Help, n.o. ponúka bezplatné pora-
denstvo a pomoc pri:
-  hľadaní práce
- spracovaní životopisov, žiadostí  
 a motivačných listov
- príprave na pracovný pohovor
- získavaní základných zručností   
 práce na PC
- sprostredkovaní vzdelávania

Kontakt: 
Help, n.o. Handlová, Námestie baní-
kov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk
Pracovné dni: 
PO -PI   od 8.00 do 12.00 hod.

 Problémy s dodávkou TÚV

Ako sme už písali v predchádzajú-
cich článkoch, najčastejšou príčinou 
nekvalitnej dodávky teplej vody je 
zanesenie cirkulačného potrubia 
vodným kameňom. Ak z vašej ba-
térie vyteká vlažná voda a musíte ju 
často odpúšťať, obráťte sa na našu 
spoločnosť, pomôžeme vám prob-
lém odstrániť. Urobíme obhliadku 
a navrhneme riešenie.

KMET Handlová, a.s. 

cim a dirigentom zboru je organista 
a profesor Konzervatória v Bratislave 
Mgr. Art. Peter Reiffers,  ktorý pôsobí 
v zbore viac ako 20 rokov.

Počas koncertu v Handlovej zazneli 
skladby predovšetkým z obdobia 
Vianoc, koledy a piesne  všetkým 
známe i menej známe, ktoré spevác-
ky zbor odspieval vo viacerých jazy-
koch. Mohli sme počuť slovenčinu, 
angličtinu, latinčinu, ale aj španielsky 
jazyk. Vynikajúce spevácke výkony 
boli sprevádzané tónmi flauty, huslí, 
rolničiek, zvončekov a klavíra.  

Koncert bol príjemným kultúrnym 
zážitkom spojeným s posolstvom 
vianočného, ale aj posviatočného 
pokoja, lásky a mieru.  Bude nám 
cťou a potešením, ak spevácky zbor 
Cantica sacra Tyrnaviae opäť zavíta 
do našej farnosti!

VL.

Novoročný koncert

Mesto Handlová, 
Námestie baníkov 
č.7, 972 51 Handlová

ponúka na predaj 
nehnuteľný majetok 
zapísaný na LV č.1, vlastník mesto 
Handlová,
katastrálne územie Handlová, 
a to

Stavba súp. č. 1652 – Kolkáreň 
– postavená na parcele C-KN 
č.10/1 a parcele C-KN č.25/2
Pozemok parcela C-KN č.10/1 
– zastavaná plocha o výmere 458 
m2
Pozemok parcela C-KN č.10/4 
– zstavaná plocha o výmere 766 
m2
Ťarchy: bez zápisu
Stavbu je možné využiť na pod-
nikateľské účely bez výrobného 
charakteru.

Bližšie informácie, resp. dohod-
nutie obhliadky stavby, na tel. 
čísle: 046/519 25 21.

Voľby do NR SR

V meste Handlová bude v marci 
môcť voliť 14 500 oprávnených vo-
ličov v 18. volebných miestnostiach. 
Z 23 strán využilo právo delegovať 
zástupcov do volebných komisií  
iba 16. V okrskových volebných ko-
misiách bude celkom pracovať 217 
občanov, ktorí  sa po prvýkrát stretli 
pri svojom sľube vo štvrtok 14. januá 

ra 2016 vo veľkej zasadacej miest-
nosti Mestského úradu v Handlovej. 
Zároveň si každá okrsková volebná 
komisia zvolila svojho predsedu 
a podpredsedu.  Do 9.februára 2016 
dostane každá domácnosť oznáme-
nie ako aj zoznam kandidátov do NR 
SR. Pozor zmena!!! Každá domácnosť 
dostane len jedno oznámenie pre 
právoplatných voličov. Bližšie infor-
mácie v marcovom vydaní Handlov-
ských novín.

 

Projekt škôlky
Mesto Handlová zareagovalo na vyhlásenie výzvy zo dňa 
7.12.2015. Do 15.1.2016 predložilo  žiadosť o nenávratný 
finančný prostriedok na rekonštrukciu troch elokovaných 
pracovísk MŠ SNP (Morovnianska cesta, Cintorínska, Dimit-
rovova).Prioritným cieľom projektu je zníženie energetickej 

náročnosti. K jej dosiahnutiu sa dospeje zateplením mater-
ských škôl, zároveň dôjde k výmene okien, vykurovaniu, 
či osvetleniu. Vzduchotechnika sa bude vymieňať v MŠ 
Cintorínska a Dimitrovova. 

V priebehu mesiacov február a marec prebehnú hodnotia-
ce kolá. Veríme, že projekt mesta Handlová v nich uspeje.
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V dňoch 16. a 17. januára sa 
v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n .o.  
uskutočnil certifikovaný seminár 
pod názvom Bazálna stimulácia.  

Odborného seminára sa zúčastnili de-
siati zamestnanci  (riaditeľka, sociálna 
pracovníčka, hlavná sestra, sestra, 
zdravotná asistentka, inštruktorka 
sociálnej rehabilitácie, opatrovateľ-
ky) senior centra a šesť odborných 
externých účastníkov. Cieľom tohto 
odborného školenia bolo nielen pria-
mo ovplyvniť kvalitu života klientov 
v zariadeniach, ale v prvom rade zvý-
šiť vedomostnú úroveň odborných 
zamestnancov pracujúcich v pomá-
hajúcich profesiách.

Jediným školiteľom  je Institut Bazální 
Stimulace z Frýdku Místku z Čiech. 
Termíny týchto školení sú rezervova-
né v horizonte jedného kalendárne-
ho roka. Preto sme aj my v predstihu 
požiadali o možnosť realizovať tento 
odborný seminár v našich priesto-
roch. A čo je to bazálna stimulácia?                                                                                     
Je to ošetrovateľský  postup  adek-

vátnej starostlivosti, manipulácie, 
somatickej stimulácie, komunikácie 
a  vnímania klienta v súlade s jeho 
potrebami a schopnosťami tak, aby  
boli využité  všetky jeho možnosti. 
Najzákladnejšou formou somatickej 
stimulácie (vnemy z povrchu tela)  je 
dotyk - najjednoduchší komunikačný 
prostriedok bez slov. Predpokladom 
kvalitného dotyku je: pokoj, vyvinutá 
sila, tlak, rytmus, opakovanie.  Naj-
dôležitejšou myšlienkou konceptu 
bazálnej stimulácie je prijatie klienta 
v akomkoľvek zdravotnom stave.  
V 70. rokoch  minulého storočia vy-
vinul prof. Andreas Fröhlich, koncept 
bazálnej stimulácie, ktorý umožnil 
deťom s ťažkým psychosomatickým 
poškodením rozvoj osobnosti a tým 
výrazne zlepšil komunikáciu s okolím. 
Koncept priniesla  do ošetrovateľskej 
praxe zdravotná sestra Christel Bien-
stein. 

Bazálna stimulácia je určená najmä 
-  postihnutým deťom, pacientom 
v komatóznom stave, pacientom v in-
tenzívnej starostlivosti, imobilným 

Odborný seminár  v  „seniorku“ 

a ležiacim klientom, geriatrickým 
klientom, ktorí sú  pripútaní na lôžko.                                                                    
Nakoľko kapacity lôžok na odde-
leniach  intenzívnej medicíny sú v 
dnešnej dobe limitované, sú pacien-
ti po uplynutí stanoveného času 
umiestnení mnohokrát do domáceho 
liečenia, hospicov a zariadení pre se-
niorov. Vyžadujú nepretržitú starostli-
vosť príslušníkov rodiny a periodickú 
starostlivosť sestry, fyzioterapeuta, 
opatrovateliek. 

Táto problematika a samotný kon-
cept bazálnej stimulácie nás zasiahla 
nielen profesionálne, ale aj emoci-
onálne. Utvrdila nás v tom, že naša  

práca, ktorú vykonávame  každý deň, 
má zmysel a všetci zainteresovaní či 
už klienti, alebo rodinní príslušníci 
našich klientov, vyžadujú od nás 
vysoko profesionálny prístup. Preto 
nie vždy je  pravidlom, že každé pod-
ujatie, ktoré je vedomostné, je nudné. 
Získali sme nielen nové vedomosti ale 
hlavne prakticky sme sa oboznámili 
s technikami a postupmi konceptu 
bazálnej stimulácie. Máme za sebou 
dva dni využité užitočnou aktivitou, 
ktorú  sa budeme snažiť zúročiť nie-
koľkonásobne. 

Helena Sedliaková, 
poverená hlavná sestra Senior centra

Mestská polícia 
informuje...

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac  december 2015 – január 
2016 (od 21.12.2015 do 19.1.2016) 
celkom 319 udalostí. Zaevidova-
ných bolo 57 priestupkov, z ktorých 
bolo 26 zistených vlastnou čin-
nosťou a 17 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 14 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 35 doprav-
ných priestupkov. Proti majetku             
2 priestupky. Proti verejnému po-
riadku bolo riešených 10 priestupkov, 
z ktorých boli 2 priestupky na úseku 
rušenia nočného kľudu, 1 priestupok 
na úseku verejného pohoršenia a          
7 priestupkov na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. Proti občian-
skemu spolunažívaniu – 1 priestupok.  
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). 
Príslušníci mestskej polície odchytili 
9 túlavých psov, ktorí boli umiestne-
ní v útulku (8 odchytených psov si 
z útulku zobrali ich majitelia).  

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 57 zákrokov a 27 výjazdov 

k narušeným monitorovaným ob-
jektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 boli prí-
slušníkmi MsP vykonané 4 zákroky. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od  21.12.2015 
do 19.1.2016:

23.12.2015 o 21:55 hod. - tele-
fonicky oznámil anonym, že pred 
pohostinstvom Mamutík asi niekto 
bije malé dieťa, ktoré kričí o pomoc. 
Po príchode na miesto hliadka pred 
uvedeným podnikom spozorovala 
skupinku osôb, ktoré sa medzi sebou 
sácali a pokrikovali po sebe. Hliadka 
na mieste situáciu upokojila a akté-
rov rozdelila. Na mieste bolo zistené, 
že došlo ku konfliktu medzi tromi 
osobami, ktoré boli pod vplyvom 
alkoholu. Na miesto sa dostavila aj 
hliadka OOPZ. Nakoľko všetci traja 
aktéri konfliktu žiadali lekárske ošet-
renie, bola im privolaná RZP. Vecou sa 
zaoberá OOPZ.
24.12.2a15 o 22:35 hod. –  telefo-
nicky oznámené, že na Ul. MC pri 
autobusovej zastávke neznáme osoba 
kreslí po reklamnej tabuli. Po prícho-
de hliadky sa podozrivý na mieste už 
nenachádzal. U ostatných osôb, ktoré 
boli v blízkosti, bola zistená totožnosť. 
Na mieste sa nachádzali odhodené 
spreje, ktoré pravdepodobne pri 
úteku zahodil podozrivý mladík. 
Hliadkou MsP bola privolaná hliadka 
OOPZ, ktorá si vec prevzala. 
29.12.2015 o 13:29 hod. - telefonic-
ky oznámil muž, že sa stará o svoju 

92-ročnú babku a prišiel k nim jeho 
strýko, ktorý si pýtal od babky dlžobu 
100 €. Keď mu povedala, že mu ich 
vráti, keď dostane dôchodok, tak sa 
začal vyhrážať, že ich pozabíja, rozbil 
okno a vymenil FAB vložku na vcho-
dových dverách. Oznamovateľ uvie-
dol, že teraz majú s babkou dôvodnú 
obavu, že sa strýko vráti a naplní 
vyhrážky, nakoľko sa v dome nemôžu 
ani zamknúť. Strýko sa na mieste už 
nenachádzal. Nakoľko oznam javil 
znaky nebezpečného vyhrážania, vec 
bola oznámená na stálu službu OOPZ 
v Handlovej. Službukonajúci policajt 
na miesto vyslal hliadku OOPZ, ktorá 
sa vecou zaoberá.
8.1.2016 o 20:08 hod. -  telefonicky 
oznámil anonym, že oproti hotelu 
Baník na zastávkach SAD sedí na 
lavičke neznámy muž a drieme a ona 
má obavu, aby nezamrzol. Hliadka 
muža spozorovala ako sedí na lavičke. 
Osoba bola zobudená, na mieste bola 
zistená totožnosť. Muž bol pod vply-
vom alkoholu, zranený nebol. Hliadka 
mu pomohla postaviť sa na nohy a ná-
sledne z miesta odišiel smerom na Ul. 
Údernícku.
13.1.2016 o 02:25 hod. -  telefonic-
ky oznámila stála služba MsP, že na 
námestí pri pošte dvaja chlapi prav-
depodobne vypli vianočnú výzdobu 
(medveďa) od el. prúdu a odišli sme-
rom na Ul. Švermovu. Hliadka mužov 
zastavila a zistila ich totožnosť. Na 
otázku, prečo vypli medveďa odpo-
vedali, že po 6.1. (Traja králi) osvet-
lenie nemá čo svietiť a šetria mestu 
energiu. Hliadka mužov vyzvala, aby 
sa vrátili naspäť k medveďovi, kde 

bol za ich prítomnosti skontrolovaný 
– poškodenie nebolo zistené. Boli 
upozornení, aby sa v budúcnosti vy-
varovali podobného konania.
14.1.2016 o 09:10 hod. - telefonicky 
oznámil poštový kuriér, že na Ul. MC, 
blízko vchodu č. 25 pri schodoch na 
ZŠ MC, leží a spí na zemi nejaký starší 
pán a nad jeho správaním sa pohor-
šujú okoloidúci občania. Po príchode 
hliadka spozorovala muža, ktorý ležal 
pri schodoch smerom na ZŠ MC. Muž 
bol príslušníkom MsP dobre známy, 
bol pod vplyvom alkoholu, s hliad-
kou nedokázal komunikovať, nebolo 
nerozumieť ani slovo a hliadke pred-
vádzal a ukazoval ležiac na zemi bo-
jové ukážky. Zranený nebol, bol celý 
pomočený. Hliadke sa ho podarilo 
postaviť na nohy, ale po chvíli spadol 
na zem. Nakoľko opitý muž nedokázal 
stáť na nohách a vonku mrzlo, hliadka 
ho previezla do miesta trvalého poby-
tu a odovzdala jeho matke. Priestupok 
ukončený v zmysle zákona. 
16.1.2016 o 08:55 hod. - telefonicky 
požiadala o pomoc obyvateľka Ul. 29. 
augusta č. 3, že zo susedného bytu 
vyteká voda. Uviedla, že v byte býva 
pán, ktorý pracuje v zahraničí, ale 
jeho sestra býva niekde nad vežičkou 
a chodí mu vetrať byt. Hliadke sa 
podarilo skontaktovať s príbuzným, 
ktorý mal tiež od bytu kľúč. Na miesto 
sa dostavil aj vodár z MsBP. Bolo 
zistené, že praskla sprchová batéria 
a musel byť odstavený hlavný prívod 
vody. Zúčastnené strany sa dohod-
li na odstránení závady cez najbližší 
pracovný deň.

MSP
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Jubilanti 
január 2016

Oľga Ulbriková
Rozália Veithová
Mária Široká
Emília Hakelová
Judita Jančíková
Júlia Paduchová
Pavel Minich
Agneša  Delintschová
Zoltán Diera
Milan Kružliak
František Hradňanský
Emília Wäldlová
Aladár Jančovič
Zlata Janiová
Anton Kerata
Ján Mamojka
Ružena Ďurinová
Pavol Dienes
Pavla Ďurovská
Jozef Doležal
Silvia Hudáková
Ján Fleischhacker
Marta Jarotová
Helena Daubnerová
Jozef Klištinec
Terézia Vaňová
Emília Paráková
Tibor Szalai 

Narodené detičky 
december 2015/január 2016

Denis  Lacko
Peter  Job
Marek  Marko
Peter  Belák
Eva  Koczkášová
Laura  Krčmáriková
Martina  Šarköziová
Linda  Berešová

Opustili nás 
december 2015/január 2016

Jaroslav  Tomlák  61
Jozef  Szentkirályi  72
Jozef  Siemer  70
Marián  Boďa   71
Róbert  Gregor  54
Pavol  Jarota  44
Ervín  Šalamon  48
Miroslav  Ištok   63
Jozef  Vaš   62
Imrich  Škrovan  91
Emília  Líšková  81
Paulína  Poláčeková  92
Helena Oswaldová  82

Budeme 
kompostovať?

V rámci operačného programu 
„Kvalita životného prostredia“ 
pripravuje mesto Handlová pred-
loženie žiadosti o nenávratný 
finančný prostriedok. Mesto má 
zámer vybudovať kompostáreň 
a nakúpiť technické vybave-
nie kompostárne, ktoré bude 
predmetom žiadosti. Projekt je 
rozdelený na dve časti. Stavebná 

časť zahŕňa kompostáreň, ktorej 
vybudovanie bude pozostávať zo 
stavby spevnených plôch s roz-
mermi 40x26 m, odvodňovacieho 
žľabu a záchytnej nádrže 30m3. 
Druhou časťou projektu je nákup 
technológií (zberné nádoby na 
bioodpad, zberové vozidlo na 
bioodpad s rotačným lisovaním, 
traktor, traktorový náves,  atď). 
Realizáciou projektu sa naplní 
ustanovenie zákona 79/2015 Z.z. 
o odpadoch.

Nocľaháreň 
v Handlovej

Jazmín n.o. prevádzkuje nocľahá-
reň už od roku 2008. Pomáha ľu-
ďom v núdzi a v zimnom období 
sa stará o to, aby nikto neumrzol. 
Jazmín n.o. úzko spolupracuje so 
sociálnym oddelením mestské-
ho úradu a mestskou políciou. 
V rámci činnosti oznamuje každý 
rok v novembri na mestskom 
zastupiteľstve zámer znovuo-
tvorenia nocľahárne a zároveň 
podáva informáciu aj do regio-
nálnych médií. V zimnom období 

2014/2015 poskytla organizácia 
nocľah 116 ľuďom bez prístrešia, 
v období zimy od novembra 2015 
využilo zatiaľ túto službu  7 ľudí 
bez prístrešia, ktorým bolo po-
skytnutých 46 nocľahov.
Jazmín n.o. poskytuje ľuďom bez 
prístrešia priestor na prenocova-
nie a priestor na vykonanie hygie-
nickej očisty. Odplata za strávenú 
noc v tomto zariadení je 1 EUR. 
Trvanie prevádzky nocľahárne je 
časovo obmedzené na zimné ob-
dobie, svoju činnosť ukončí na jar 
2016 v závislosti od poveternost-
ných podmienok.

Viera Mrázová

Príďte si vyrobiť do múzea 
srdiečko na Valentína

V mesiaci február si pripomíname sv. Valentína. 
Príďte si do priestorov ekodielne vyrobiť srdiečka, 
z rôznych materiálov. Vyrábať budeme srdiečka lát-
kové, maľované, z batiky, alebo  odtláčať servítkovou 
technikou na črepník. Zhotoviť si môžete aj vlastný 
svietnik v tvare srdiečka.
Keďže rok 2016 je v Handlovej rokom oslavným, pri-
pomínať si tento významný počin uhorského kráľa 

Ľudovíta I. si  budeme počas celého roku rôznymi 
podujatiami, viažucimi sa na baníctvo a mesto Han-
dlová.  V závere mesiaca február vás pozývame na 
špecializované podujatie pod názvom Od sviečky k 
akumulátorovej lampe.
Priestory SBM – Múzeum uhoľného baníctva na 
Slovensku je pre školopovinné deti ako aj pre širokú 
verejnosť otvorené v pracovných dňoch od pondel-
ku do piatku od 8.00 – do 16.00 h. Do priestorov eko-
dielne sa prosím nahlasujte telefonicky na t. č. 046/ 
5423973 alebo mailom na handlova@muzeumbs.sk

Jana Oswaldová

Handlovčania na pochode

Vďaka výbornej spolupráci s organizátormi z Cigľa, 
horskej služby a našim obetavým chlapom, ktorí 
zabezpečovali záver trasy, sa všetko dobre skončilo. 
Usmiateho mladíka si prevzali rodičia.   

V  Handlovej sme v cieli oceňovali aj najstaršieho 
účastníka, ktorým bol František Hradňanský  (1936). 
Začiatkom  januára oslávil  okrúhle výročie a tak 
ho v cieli čakal špeciálny darček a organizátori mu 
zablahoželali do ďalších rokov veľa zdravia, vitality 
a optimizmu.  Ocenili sme aj najmladších  účastníkov  
–  Tomáška Kotlára  (2011) a Ninku Čergeiovú  (2011).  
Každého, či mladého, či starého, potešila sladkosť 
alebo ovocie na doplnenie stratených kalórií.  
V cieli účastníci vyjadrovali len samé pozitívne zážit-
ky, či už z trasy, alebo dobre ochutený čaj na Troch 
studničkách a vychválili aj guláš. Už dnes sa tešíme 
na stretnutie s milovníkmi zimnej prírody 21.1.2017. 

 Soryana Hádenová, Jana Polakovičová

Prenajmem 
nebytové priestory 
-  bývalá mäsiareň 56 m2 
-  vinotéka 42 m2 na ulici 
 Mostná v rodinnom dome. 

Nájomné dohodou. 

0905 854 847

Dňa 2.2.2016 oslávi pani 

Anna Kostková 

krásnych 90 rokov. 

Mamička, prajeme ti veľa zdravia. 

Venuje dcéra Jana s rodinou, 
dcéra Elena s rodinou, 

vnúčence a pravnúčatá.
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Slza v oku, v srdci žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal.

Dňa 23.12.2015 nás opustil náš 
milovaný manžel, otecko, starký 

Jozef Szentkirályi. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
kamarátom, spolupracovníkom 
a známym za účasť na poslednej 
rozlúčke. 
V našich srdciach zostaneš navždy. 
        Manželka a synovia s rodinami.

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

Dňa 9.1.2016 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil 

otec, starý otec  Štefan Urbanič 

a 25.2.2016 uplynú 2 roky, čo odišla naša mamička a starká 
Katarína Urbaničová. 
S láskou spomína dcéra Eva, syn Dušan, nevesta Blanka 
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 17.1.2016 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustila naša drahá 
manželka a matka 

Margita Kiselová. 

S láskou spomína manžel s rodinou.

16.2.2016 uplynie už 15 rokov, 
čo nás vo veku 54 rokov musela 
opustiť naša milovaná mamka 

Frida Hrčková. 
Hoci nie si medzi nami, 
v srdci stále žiješ! 

S láskou spomínajú tvoji synovia 
Peťo, Jojo, Jaro a Vlado.

Dňa 31.1.2016 sme si pripomenuli 
1.výročie úmrtia manželky, mamy 
a starej mamy 

Janky Trvalcovej. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. 

S láskou spomíname.

Dňa 31.1.2016 uplynul 1 rok,
čo nás opustila naša mamička 

a  starká 

Janka Zlatňanská. 

My ostali sme v žiali a nikdy 
nezabudneme, mamička. 

Syn, dcéra a vnučky.

Čas plynie, roky pribúdajú, ale 
spomienky na teba stále ostávajú. 
Ťažko je bez teba, smutno je nám 

všetkým, nič už nie je také, 
ako bolo predtým. 

Dňa 26.2.2016 si pripomíname 
2. výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný syn, ocino a brat 

Ladislav Májový. 
S láskou na teba spomína 

celá rodina.
Synček, veľmi nám chýbaš.

Dňa 5.januára 2016 uplynulo 30 
rokov od úmrtia nášho milovaného 
otca a starkého 

Rudolfa Beráneka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 
Veľmi nám chýbaš a nikdy 
nezabudneme. 

Deti s rodinami.

Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach ostávaš s nami. 

Dňa 20.2.2016 uplynú 2 roky, 
čo nás opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko 

Benedikt Trnka. 
S láskou spomína manželka, dcéra 
a vnúčatá.

Dňa 28.1.2016 uplynulo 
12 rokov od úmrtia 

Ladislava Gregora. 

Čas plynie ako voda a smútok v srdci 
stále bolí, nikdy sa nezahojí. 
Spomínajú manželka, synovia 
s rodinami a sestra Julka.

S hlbokým zármutkom v srdci 
oznamujeme, že dňa 26.12. 2015 
nás opustil náš milovaný otecko, 
dedko a priateľ  

Marián Boďa. 
Touto cestou ďakujeme 
Záchrannej službe z Handlovej 
a Rýchlej zdravotnej službe 
z Bojníc za poskytnutú lekársku 
starostlivosť.

Deti s rodinami.

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, susedom, priateľom, 
známym z Handlovej a z iných 
miest, ktorí napriek mrazu sa prišli 
rozlúčiť dňa 4.1.2016 s našim 
synom, manželom ,otcom a bratom

Mgr. Ervínom Šalamonom. 

Ďakujeme za slová útechy 
a kvetinové dary, ktorými ste sa 

snažili zmieriť náš hlboký žiaľ. 
Smútiaca rodina.

Spomíname

Dňa 26.1.2016 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš 
otecko,starký a prastarký 

Viliam Gatial. 
Dňa 6.2.2016 uplynie rok, čo nás opustila mamička, starká 
a prastarká 

Mária Gatialová. 
Spomína celá rodina.

Rok za rokom plynie, ale náš 
smútok a spomienky zostanú 

navždy v našich srdciach. 

Dňa 9.2.2016 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš drahý 

Rostislav Vysloužil. 
So zármutkom v srdci spomínajú 
manželka, sestra s rodinou, dcéry, 
synovia, vnúčatá, pravnúčatá 
a celá rodina.
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00
Predaj aj na splátky Home Credit/Qautro!

Sedacia súprava Mona

589 €709 €

0917 539 165

Sedacia súprava Korsa

490 €585 €

Pohovka SARA

149 €169 €

Sedacia súprava NAVARA

379 €

Ľavá + taburetka

Posteľ KLARA

298 €
340 €

Botník ELA

43 €

Sedacia súprava LUX

899 €

Od 300€ do 550€ zľava 5%

Jedálenský set MINI

 249€

Komoda REA

69€

Obývacia stena CANES

243€

Kreslo TC3-973M

 69€

Zľavy na sedacie súpravy
Akcia Art Nábytok

Ak máte doma v skrini na čest-
nom mieste zavesenú banícku 
uniformu a hrdo sa hlásite             
k členstvu v jednom zo sloven-
ských baníckych spolkov, je vám 
jasné, že v januári navštívite 
Handlovú. Práve začiatok roka 
si totiž členovia Handlovského 
baníckeho spolku (HBS) vybrali 
na organizovanie šachtágu 
- slávnosti baníckych tradícií, 
spojenej s prijímaním nových 
členov a popíjaním piva.

V piatok 22.januára bol v han-
dlovskom dome kultúry už 
9.šachtág. Bol prvým podujatím  
v zrekonštruovanej časti kulturá-
ku, kde ešte všetko vonia novo-
tou.  V programe sa predstavili 

deti zo Základnej umeleckej školy 
v Handlovej, ale aj spevokol Ha-
liar  zo Starých Hôr v nádherných 
červenobielych uniformách.

Cez ošliador tento rok skákal a 
novým členom HBS sa stal Pavol 
Laluh. Podľa predsedu spolku 
Jána Ihringa to bola „dobrá kúpa“.  
Pavol Laluh v podzemí odrobil 
25 rokov a jeho krstný otec Emil 
Prištic si na ňom najviac váži jeho 
priateľskú povahu, poctivosť a 
zodpovednosť.
Spevníky na stole boli plné baníc-
kych piesní, pivo malo správnu 
čapičku, baníci  neúnavne spomí-
nali a „fedrovali“... Šachtág 2016 sa 
jednoducho vydaril. 

Rd 

Šachtágovali sme Plán činnosti CVČ
 Február 2016

13.2.2016 od 14,00 h v pôvodnej 
budove CVČ (F. Nádaždyho 2)
Karneval – veselé popoludnie spojené 
so zábavnými súťažami určené našim 
najmenším handlovčanom 

18.2.2016 od 17,00 h v pôvodnej 
budove CVČ (F. Nádaždyho 2)
Ochranársky večer - stretnutie 
priateľov a ochrancov prírody, 
organizované v spolupráci so ZO 
SZOPK A. Kmeťa 

26.2.2016 od 10,00 do 17,00 h v  
budove DK (Nám. baníkov)
„Vieme ako na to“ - vzdelávanie ml. 
dobrovoľníkov a aktivistov

26.2.2016 o 17,00 h v kinosále DK
Ocenenie najúspešnejších 
športovcov za rok 2015 – slávnostné 
udeľovanie ocenení najúspešnejším 
handlovčanom

ABC na PC – cyklické vzdelávanie pre 
deti MŠ

Vybíjaná 5.-7.roč. ZŠ,  Hádzaná CH + D 
- postupové súťaže ZŠ 
Podľa kalendára SAŠŠ

Fašiangy, Turíce, 
Veľká noc príde....

Drahí smútiaci, milí pozostalí, 
opustila nás, naša milovaná i pre-
klínaná kamarátka

Barbora Basová. 
Našu drahú zosnulú vypreva-
díme na jej poslednej ceste               
k 7 týždňovému odpočinku             
v utorok, 9. februára 2016              
o 19.00 v DK Handlová.
Vstup na poslednú rozlúčku 4 €.

Na jej poslednej ceste nám 
bude vyhrávať skupina TRIOS.   
A aby sme si pripomenuli Fa-
šiangové tradície i v našom 
meste pozývame Vás 9. februára 
o 15.00 na Námestie baníkov, 
kde sa predstaví Folklórna sku-
pina DÚBRAVKA z Veľkej Čause 
a Literárno dramatický odbor 
ZUŠ Handlová s pásmami fa-
šiangových tradícií.

Predaj vstupeniek v poklad-
ni DK Handlová, rezervácie 
na www.dk.handlova.sk

Nad 550€ 10%
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 Milien
   Novootvorený kozmetický salón  

aplikácia 3D mihalníc
kozmetické služby
Ponúkame:
- úprava obočia
- kozmetická masáž tváre
- čistenie pleti
- odstránenie vrások galvanickou 
 žehličkou
- aplikácia 3D mihalníc

Objednávky: 
KOZMETIKA  0907 552 958
3D MIHALNICE  0948 057 718

Kde nás nájdete:
Ulica ČSA 12Handlová - prízemie vľavo 
(budova bývalých internátov SPŠ)

PONDELOK/STREDA/PIATOK 
9:00 – 16:00                
UTOROK/ŠTVRTOK 13:00 – 19:00

Otvorenie triedy 
8-ročného gymnázia

Milí rodičia, milí piataci,
Gymnázium Ivana Bellu v Handlo-
vej pre vás v školskom roku 2016/
2017 otvára
triedu osemročného gymnázia.

Čaká na vás útulná trieda v nových 
priestoroch, príjemná rodinná 
atmosféra a kvalitný učiteľský ko-
lektív, ktorý sa vám bude venovať 
s plným nasadením.

Poznáte vynikajúceho pedagóga? 
Zašlite návrh na jeho ocenenie.

Byť dobrým pedagógom nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to množstvo 
úsilia, práce na sebe, empatie, obetovania sa, uskromnenia, ľudskosti. 
Združenie obcí Handlovskej doliny bude pri príležitosti Dňa učiteľov v marci 
2016 opäť udeľovať ocenenie ,,Vynikajúci pedagóg “. Cieľom tohto ocenenia je 
spoločensky a morálne oceniť prácu, aktivity a prínos jednotlivcov – pedagógov 
pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania v mikroregióne Handlovskej doliny. 
Kandidátov na ocenenie môžu navrhnúť nielen školy, školské zariadenia 
a zriaďovatelia, ale aj verejnosť - žiaci, študenti, rodičia, kolegovia.
Formulár na vypísanie návrhu a viac informácii nájdete na webovej stránke 
Združenia obcí handlovskej doliny (TIK) www.handlova.info alebo webovej 
stránke mesta Handlová www.handlova.sk. Návrh na udelenie ocenenia 
je potrebné doručiť najneskôr do 14. februára 2016 v písomnej podobe 
na adresu: Spoločný školský úrad v Handlovej, MsÚ Handlová, Námestie 
baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku označte heslom Návrh  na ocenenie 
„Vynikajúci pedagóg 2016“. Návrhy môžete zasielať aj elektronicky na e-mail 
skolskyurad@handlova.sk, predmet správy: „Vynikajúci pedagóg 2016“. 

Knižnica pred otvorením

Po ukončení stavebnej časti a inštalácie počítačovej techniky bude Mestská 
knižnica v Handlovej otvorená pre širokú verejnosť v priebehu mesiaca február. 
Prebehla inventarizácia, evidencia kníh a inštalácia knižničného počítačového 
softsystému. Knihy sa tak vrátia späť, tentokrát však už do nových priestorov.  
Knižnica bude disponovať multimediálnou miestnosťou. Tí najmenší sa môžu 
tešiť na nové detské oddelenie, nebude chýbať časť pre dospelých čitateľov 
a súčasťou novej knižnice bude i študovňa. Horné poschodie poslúži na besedy, 
mítingy, podujatia spojené s knižničnou činnosťou (napr. Noc s Andersenom). 
Čitatelia budú môcť využiť aj letnú čitáreň. 

Mestská knižnica informuje...
Mestská knižnica Handlová oznamuje širokej verejnosti, že v aktuálnom období 
zatvorenia hlavnej knižnice je čitateľom k dispozícii pobočka knižnice v ZŠ MC 
(vchod z parkoviska školy). Na základe platného čitateľského preukazu tu 
môžete využívať všetky základné, špeciálne a doplnkové knižnično-informačné 
služby. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0907 991 605.
Zároveň upozorňujeme, že pevná linka je dočasne mimo prevádzky. Príďte nás 
navštíviť v pracovných dňoch od 9,00 do 17,00 hod. 

Zahlasuj 
za detské ihrisko
Mesto Handlová je prihlásené 
v projekte ihrisko Žihadielko. 

V prípade výhry v tomto projekte 
spoločnosť prevádzkujúca sieť ob-
chodných domov postaví ihrisko na 
Mostnej ulici. 

Pre projekt detského ihriska je nut-
né zahlasovať tu: 
https://zihadielko.lidl.sk
Na hlasovanie je nutná jednoduchá 
registrácia, po potvrdení treba vy-
hľadať (v modrom rámčeku) mesto 
Handlová a dať mu svoj hlas. Hlaso-
vať môžete z registrovanej adresy 
raz za deň.

Srdce v oblakoch
Keď vidíte dlhé biele pásy na mod-
rej oblohe viete, že na ich začiatku 
sa nachádza lietadlo. Vidíte ho 
celkom maličké, ale môže vás to 
priviesť na myšlienku, kam ľudia v 
ňom letia a čo práve robia.

Milan miluje lietadlá (a lietanie) od 
malička. Ako sám hovorí: „Netušil som, 
čo je Škodovka alebo Mercedes, keď 
sa chalani bavili o autách, ale keď som 
sa pozrel na oblohu, hneď som vedel, 
ktorá bije a aký typ lietadla máme 
nad hlavami.“ Postupom času sa 
Milan začal venovať i fotografovaniu. 
„Hlavu som mal stále vyvrátenú hore 
a premýšľal som, ako to odfotiť.“  A tak 
začal pátrať. Na internete našiel strán-
ky profesionálnych spotterov (názov 

pre fotografov lietadiel zem - vzduch) 
a ich fotky ho uchvátili. Milan sa venu-
je fotografovaniu lietadiel v letových 
výškach 8 až 12 km.  Pre peknú fotku 
lietadla musia byť dodržané určité 
podmienky. Základom je mať správne 
nastavený fotoaparát, dobré počasie a 
kontrast vzduchu. Najlepšie fotky sa 
podaria na jar, kedy nie je veľmi teplý 
vzduch. Horúci vzduch vytvára kmita-
nie. Je to vidieť najmä v lete, keď sa 
doslova „parí“ z karosérie áut a iných 
slnkom prehriatých predmetov.  

Samozrejme, pre dobrú fotografiu je 
dôležitá i trasa lietadla. Je síce vidieť 
v Handlovej, ale môže sa nachádzať 
až o niekoľko desiatok kilometrov 
ďalej. Čím je lietadlo vyššie, tým sa 
táto vzdialenosť zväčšuje. Na inter-
nete existuje voľne dostupná webová 

stránka www.flightradar24.com, kde 
sú v reálnom čase zobrazené všetky 
vo vzduchu sa nachádzajúce civilné 
lietadlá, informácie odkiaľ a kam letia, 
ich výška, rýchlosť a typ. Práve túto 
stránku využíva Milan, aby vedel, kam 
má nasmerovať objektív a kedy. Na 
spravenie takýchto fotografií obyčaj-
ný fotoaparát nepostačuje. 

Milan fotí s veľkým objektívom, ktorý 
je i dosť ťažký.  „Minule som vybehol 
von, že idem fotiť a suseda sa zľakla, že 
ju idem zastreliť. Susedia si myslia, že 
fotím ich a väčšina ľudí sa čuduje, keď 
behám s niečím veľkým a čiernym.“ 
Na fotkách je možné rozoznať nápisy, 
motory, klapky lietadla a keď sa poda-
rí, že je lietadlo natočené, tak aj dvere.
  

VMT

Jeden z dlhých transatlantických 
letov spoločnosti Egypt Air Boeing 
777-300ER nad Handlovou vo výške 
10 650 m. Tento let bol posledný na 
Trase Cario - New York v roku 2015 
- presne na Silvestra

Zakúpením minerálky 
podporte vznik

Vedecko –vzdelávacieho 
a športového centra 

v Handlovej

Nová služba obyvateľom  
mesta Handlová

Minimálny odber 1 balenie
( 6 x 1,5l ) minerálky Čerínska

Perlivé osvieženie s príchuťa-
mi jablko, citrón, pomaranč, 
grapefruit, čierna ríbezľa 
a baza   0,50€/1,5l

Perlivá, jemne perlivá 
a neperlivá  0,40€/1,5l

Rozvoz zdarma 
od 16.00 do 19.00h

Info na tel. čísle 

0948 171 322

Novootvorené prevádzkarne
December 2015:

- výroba a rozvoj jedál        
  Prievidzská 62
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Premiéry v Kine Baník

6.2.SO o 16.00h /ESP/rozprávka 
/91min/SD/MP/vstupné 4,-€
7.2.NE o 16.00h 
Mortadelo a Filemón (Agenti 
dementi) sú tí „najcennejší“ 
superšpióni TIA (Tajnej vládnej 
agentúry) povolaní riešiť zločiny, 
ktoré žiadny iný agent nevyrieši... 
alebo skôr skazí situácie tak, ako 
to nikto iný nedokáže. 

13.2.SO o 16.00h /FRA/rodinný 
/97min/ČD/MP/vstupné 4,-€
14.2.NE o 16.00h

BELLA A SEBASTIÁN 2 
Sebastián a jeho veľký horský 
pes Bella sa po dvoch rokoch 
vracajú na plátna kín s novým 
príbehom.V plnej kráse sa znova 
predstavia nádherné divoké sva-
hy savojských Álp a pribudne aj 
jedno tajomstvo.
Hrajú: Félix Bossuet, Tchéky Ka-
ryo, Margaux Chatellier, Thierry 
Neuvic, Urbain Cancelier a ďalší

20.2.SO o 16.00h /BEL, FRA/
rozprávka/90min/SD/MP/4,-€
21.2.NE o 16.00h

ROBINSON CRUSOE 
Na malom ostrove si žije papa-
gáj Utorok so svojimi zvieracími 
kamarátmi ako v raji. Utorok ne-
prestajne sníva o tom, ako objaví 
svet. Po prudkej búrke nájde Uto-
rok na pláži podivné stvorenie: 
Robinsona Crusoa. 

27.2.SO o 16.00h /CZE/rozprávka/
90min/ČV/MP/vstupné 4,-€
28.2.NE o 16.00h

ŘACHANDA 
Rozprávka o rozmaznanej prin-
ceznej a dvoch kamarátoch, ktorí 
sa neživia vždy úplne poctivo. 
Až keď sa trojica ocitne zhodou 
okolností v kúzelnom Čiernom 
lese, kde žijú podivné lesné by-
tosti, naučia sa od nich to, čo ju 
nedokázali dovtedy naučiť sami 
ľudia - že tak, ako sa správame k 
ostatným, tak sa potom oni sprá-
vajú k nám. 

Rekonštrukcia haly 
približuje ligu do Handlovej
Basketbalový fanúšik si v sezóne 2015/2016 dopraje od-
dych. Kto však neoddychuje, sú robotníci, ktorí sa zahryzli 
do haly a postupne z nej strhávajú starý šat, aby ho do 
novej sezóny nahradili novým. 

Ako postupujú práce? Kto financuje rekonštrukciu? 
Kedy pustíme divákov do hľadiska? Pre koho bude slú-
žiť zrekonštruovaná hala? - sme sa opýtali športového 
riaditeľa klubu Ivana Kartáča?

1. Sme veľmi radi, že sa rekonštrukcia začala.  Najprv 
sme chceli meniť iba palubovku, ale po zvážení všetkých 
okolností, sa vedenie klubu rozhodlo urobiť väčšiu rekon-
štrukciu a to nielen palubovky, ale aj stropu, hľadiska, kde 
budú umiestnené nové sedačky a výmeny košov. Všetko 
trvalo trošku dlhšie, ale iba kvôli tomu, aby sme vybrali z 
ponúk,  ktoré sme mali, to najlepšie. Najprv sme si museli 
dať vypracovať projekt, ktorý si zobral na starosti prezident 
klubu Ivan Kaniansky. Potom sa pri stretnutí správnej rady 
spolu s primátorom Handlovej Rudolfom Podobom stano-
vil postup a harmonogram prác a samozrejme vyberali sa 
materiály, ktoré budú na rekonštrukciu použité. Začali sme 
odvrchu, to znamená rozoberáme strop športovej haly, 
ktorý sa kompletne vymení. Potom začneme rozoberať 
drevený obklad za košmi a v neposlednom rade palu-
bovku a hľadisko.  O priebehu rekonštrukcie  vás budeme 
priebežne informovať.

2. Ako všetci dobre vieme na palubovku nám vybavil do-
táciu primátor mesta R. Podoba a ostatné financie budú 
zo súkromných zdrojov. Touto cestou by som veľmi rád 
všetkým, ktorý nám nielen pomáhali , ale aj naďalej pomá-
hajú, veľmi pekne poďakoval.

3. Nechceme hovoriť o konkrétnych dátumoch ukončenia 
rekonštrukcie, nakoľko nevieme, čo všetko nás po rozobra-
tí palubovky čaká a prekvapí, ale môžem všetkých ubez-
pečiť, že do začiatku novej sezóny bude hala pripravená             
a zrekonštruovaná.

4. Chceme, aby zrekonštruovaná hala slúžila všetkým. Od 
tých najmenších až po rôzne firemné, športové alebo kul-
túrne podujatia. Chceme, aby bola využitá nielen na šport, 
ale aby mala aj kultúrne alebo spoločenské využitie.  
            Zhováral sa  Vladislav Horváth

Automotoklub 
Baník Handlová pozýva na 

1. ročník zimnej jazdy 
zručnosti „O putovný po-
hár Viktora Magdolena“, 

ktorý sa uskutoční 6. februára 
2016. Podrobnejšie informácie 
k preteku nájdete na: www.amk-
-banikhandlova.webnode.sk

Fotoslužba
5444013

Šport v histórii 
nášho mesta  
História v Handlovej sa začala písať 
pred 640 rokmi. Súčasťou života 
jej obyvateľov je aj šport. Už pred 
viac ako sto rokmi sa začali jeho 
organizované začiatky, ktoré vo 
svojich archívoch uschovali nadšenci, 
kluby, či organizátori. (výsledky, 
písomnosti, oblečenie, obuv, lyže, 
korčule, korešpondenciu, odznaky 
atď.) Zrod športu v meste siaha do 
začiatku minulého storočia  a je úzko 
spätý so vznikom bane. 

V roku 1912 sa v Handlovej odohral 
prvý futbalový zápas medzi Handlovou 
a Prievidzou. Je to obdobie začiatkov 
bohatej histórie športu v meste. 
V skromných podmienkach malého 
mesta za celé obdobie priniesli 
športovci vo všetkých vekových 
kategóriách v olympijských športoch 
desiatky medailových umiestnení 
z majstrovstiev Československa 
a Slovenska. Z Majstrovstiev sveta 
a Majstrovstiev Európy Handlovčania 
doniesli do nášho mesta celkom 18 
medailí. 
 

Od začiatkov až po súčasnosť 
dominoval  v našom meste futbal. 
Mená ako Karol Matiaško, Eduard 
Holub, Anton Malatinský (účastník 
MS v roku 1954) a desiatky ďalších 
vyrastali v Handlovej a postupne 
účinkovali aj v najvyšších domácich 
a zahraničných ligových súťažiach. 
Z výkonnostného pohľadu mužstvo 
Baníka Handlová najvyššie účinkovalo 

v Celoštátnej 2.lige (rok 1952 a 1968). 
V súčasnej dobe A mužstvo Baník 
HN Prievidza & Handlová úspešne 
účinkuje v III.lige ZsFZ. Od roku 
1941 sa začala história basketbalu 
v meste. Tento pre naše mesto 
najúspešnejší kolektívny šport 
zaznamenal dlhoročné pôsobenie 
družstva mužov v najvyššej ligovej 
súťaži Československa. V ére SR 
i medailové pozície v rámci extraligy 
(3x). Najvýraznejšími postavami 
tohto športu sú bratia Dušan 
a Boris Lukášikovci. 81 ročný Boris 
je vôbec najvýraznejšou postavou 
celého športu v histórii mesta (prvý 
olympionik, OH Rím 1960, ČSR 
5.miesto). Z množstva výborných 
basketbalistov v reprezentácii SR boli 
Jozef Lovík, Peter Orgler, Jaroslav 
Morávek, Ľudovít Smačko. Zo žien na 
OH Sydney (2000) bola v reprezentácii 

SR aj Handlovčanka Katarína 
Poláková. 
V 40. a 50. rokoch minulého storočia 
medzi úspešné športy patril stolný 
tenis, kde dominoval Ján Kollárik 
a Július Türk (účastník MS v r. 1948 
v drese ČSR). Po celé obdobie mal 
a má stolný tenis svojich nadšencov.  
V povojnovom období vynikal 
v boxe Mikuláš Kóša (3x majster ČSR). 
Najvýraznejšími postavami zimného 
športu zjazdového lyžovania sú 
nestarnúci František Dolník, stále 
aktívny veterán. Medzi ženami 
Dagmar Slafkovská – Kuzmanová 
(ZOH Insbruck 1968). V rokoch 1950-
1976 sa  na prírodnom klzisku na SOU 
hrával hokej, pod hlavičkou TJ Slovan 
aj súťažne, i keď v nižších súťažiach.

E. Straka, VH, pri priležitosti 640 rokov mesta

Pokračovanie v marcovom čísle
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34 579  návštevníkov Plavárne za rok 2015  
Plávanie je ideálna činnosť pre ľudí všetkých vekových kategórií, 
potvrdzujú to výsledky v roku 2015.

Počet dní prevádzky (z toho 8 sviatkov) 286  
Počet platiacich  návštevníkov v roku 2015 31 259  
Počet voľných vstupov (deti, mládež, darcovia a iní) 3 320 
Priemerný počet návštevníkov  na 1 deň 121
Ranné plávanie od 6,30  hod 1 293       
Počet  strávených  minút  návštevníkov  v  soláriu 30 220 
Počet  návštevníkov Fínskej sauny a Infra sauny 3 010  
Počet rodinných  (zvýhodnených) vstupov  na bazén 2 416 
Počet masáží 1 443  
Počet cvičiacich AQUAAEROBICU a  Pilatesu 1 228  
Počet zakúpených KREDIT permanentiek  581  
 (zvýhodnené vstupné na všetky služby)
Počet hráčov na  stolný  tenis    437 

Okrem platiacich návštevníkov, využívajú služby plavárne bezplatne 
(mesto Handlová podporuje takouto formou šport pre mladých v meste) športové 
kluby deti a mládeže, športové triedy,  ako aj držitelia Jánskeho plakety. 
Takýchto vstupov bolo  3320.
Na základných  plaveckých výcvikoch sme za rok  2015 zaznamenali  
2873 vstupov detí z MŠ a ZŠ Handlovej a handlovskej doliny.
Krúžkovú činnosť a plavecké kurzy zastrešovalo 6 trénerov z Plaveckého 
klubu, ktorí sa počas 10 mesiacov venovali  v priemere na mesiac 105 
deťom v rozsahu 2 hod. týždenne.

Pozývame vás
Valentínske srdce na plavárni  NEDEĽA 14.2.2016     
Aby Vaše srdiečko bolo zdravé, je potrebné sa postarať o jeho kondíciu. 
3 hodinový vstup na  bazén s parnou saunou a príjemným  relaxom  
s miešanými nápojmi v čase od 14,00 hod. do 19,00 hod.        
Vstupné 2,50  -dospelí,   1,70  deti do 15 rokov 

Fínska sauna na Valentína 14.2.2016  
Od 9,00 do 19,00 h  za symbolické 1 €  
Príďte si vyskúšať blahodárne účinky Fínskej sauny na Váš organizmus 

1. februára  2016  (v pondelok)   v čase polročných prázdnin  majú 
deti do 15 rokov  vstup zdarma v sprievode platiacej dospelej osoby.

29. februára - 4.marca  2016        JARNÉ PRÁZDNINY   
Deti a mládež do 15 rokov majú vstup len za 0,90 € .
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Víťazi turnaja
V lete 2015 vzniklo v Handlovej nové 
žiacke futbalové mužstvo (pre ročníky 
2001-2004) FC Baník HN Prievidza & 
Handlová „B“. Trénerského postu sa 
ujali Martin Uríček a František Matula. 

Letná príprava sa začala v polovici au-
gusta na štadióne v Handlovej. Zo za-
čiatku sa na tréningoch striedalo len 6-8 
chlapcov. Postupne však pribúdali ďalší, 
aj vďaka pomoci pána učiteľa Jozefa Jurí-
čeka, ktorý do mužstva priviedol svojich 
chlapcov zo ZŠ Školská v Handlovej. Aj 
vďaka nemu máme dnes v mužstve 18 
detí. Mužstvo je registrované v IV. lige 
- III. trieda PD Sever, kde zimuje na 4. 
priečke. Chlapcov futbal baví a majú 
záujem na sebe pracovať, čo je veľmi po-
zitívne. Potvrdilo sa to aj halovom turnaji 
27.decembra 2015 v Prievidzi. 

V konkurencii 8.družstiev naši chlapci 
zvíťazili a Dávid Riška sa stal najlepším 
brankárom turnaja. Veríme, že dariť sa nám bude aj v lige. Na prvé mužstvo zatiaľ strácame 6 bodov, ale máme veľkú snahu súťaž vyhrať.  MU



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

Partizánska 2, 972 51 Handlová, 046 542 01 09
lekaren.svkatariny@gmail.com

Prevádzkový čas: 
PO-PI: 8.00 - 16.30 h       
SO:  8.00 - 11.30 h 
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Šťastný a zdravý rok

Mrazivé januárové dni nám pripomenuli, aké zimy sme kedysi prežívali. 
Na každom dvore sa robilo klzisko, kradli sa stavebné dielce na 
mantinely, do noci sme s vareným vínkom polievali, aby sme mohli 
vyzvať „Vežičku“ na hokejový súboj. A večer sme cibrili na starých 
kvintačkách krasokorčuliarske umenie, držiac za ruku tie dievčatá, 
ktorých otcovia mali poobednú. 
Aby sme si neužívali ruskú zimu ako dnešné deti len na internete, 
vyrazili sme v sobotu na ľad. Požičali korčule, hokejky, spravili bránky, 
do batôžkov desiatu a niečo na zohriatie. Takto odhodlaní sme vstúpili 
na ľad, aby sme sa zabavili.  A veru pri pohľade na nás sa rehotali z kríkov 
aj líšky. Nové prvky, ktoré sme po dvadsiatich rokoch predvádzali na 
korčuliach by ohúrili divákov aj na majstrovstvách, ktoré sú v Bratislave. 
A hoci sme mali aj porotu, ktorá mala vybrať víťaza krasokorčuliarskej 
súťaže, vyhrali všetci, ktorí sa v mrazivú sobotu 23. januára vybrali 
zabaviť na rybník „U Švecov“.  

Aťo Horváth

Sobota na ľade

Hugova voľná jazda


