
Vážení občania, moji milí 
Handlovčania!

Niekto múdry povedal: ,,Nestačí 
vedieť, je potrebné to aj použiť, 
nestačí chcieť, je potrebné aj konať“.                           
V  kontexte tohto výroku platí i  to, že 
budúcnosť závisí na tom, čo robíme 
v  súčasnosti.   Je to symbolické, že 
tesne pred najkrajšími sviatkami 
v  roku, Vianocami, ktoré sa všetci 
snažíme prežiť v  porozumení, obklo-
pení tými, ktorých milujeme a  ktorí 
sú pre nás tí najdôležitejší.

Práve ku koncu roka, v  predviano-
čom období, by sme si mali nájsť 
čas, na chvíľu sa zastaviť, zabudnúť 
na všetko to okolité konzumné 
šialenstvo a  vo všetkej skromnosti 
si premyslieť, čo môžeme v  sebe i  
okolo seba v  najbližšom čase zlepšiť. 
Nemyslím tým tradičné novoročné 
záväzky, myslím tým pohľad do 
vlastného vnútra, ktorému sa nie 
vždy v  každodennom zhone dosta-
točne venujeme. Adventné obdobie 
a  nádej - to všetko nás obohacuje, 
ale podstatné je, že o  dobro a  pokoj 
vo vlastnom súkromí i  v  živote celej 
spoločnosti sa svojím dielom musí 
pričiniť každý z  nás. 

Máme za sebou veľmi turbulentný 
rok, ktorý priniesol mnohé prekva-
penia. Zvolili sme si nové samo-
správne orgány v  meste. Výsledok 
volieb z  15. novembra 2014 pre mňa 
znamená najmä dve veci: na jednej 
strane ho vnímam ako ocenenie 
nášho úsilia slúžiť obyvateľom tohto 
mesta, nezištne, slušne, ľudsky. Na 
druhej strane je to pre mňa, pre celý 
poslanecký zbor a pracovníkov mes-
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ta obrovský záväzok, aby sme dôveru 
obyvateľov nestratili a  aby sme ich 
nesklamali. Aby sme spravovali mesto 
nielen v  zmysle zákonov tohto štátu, 
ale i  v  zmysle nepísaných zákonov 
slušnosti, morálky, ľudskosti a  vzá-
jomného pochopenia. Verím tomu, že 
spolu s  novými poslancami nájdeme 
zhodu pre nové projekty, ktoré budú 
slúžiť našim občanom.

Keď sa obzriem za týmto skončeným 
rokom som presvedčený, že bol 
mimoriadne úspešný. Prelína sa mi 
tento rok s  mojím osobným životom. 
Ako hrdý otec sa teším z  úspechov 
mojich detí. Rodičovská láska sa 
naplnila vydajom mojej dcéry a  prí-
chodom prvorodeného vnuka, prišla 
prvá úspešná štátnica druhej dcéry. 
Toto všetko sa mi prelína s  prácou. 
Rozpracované a  dokončné investičné 

projekty, o ktorých som nielen ja, ale 
aj mnohí občnia, sníval dlhé roky.  

V  roku 2015 sa nám podarilo: 

- príchod nového investora vybu-
dovaním jedinečnej Rybej farmy a  
skleníkového hospodárstva, novej 
modernej fabriky, ktorá znesie prísne 
celoeurópske kritériá, 
- generálna oprava štátnej cesty I/50, 
ktorá priniesla novú kultúru motoces-
tovania a  hlavne nové bezpečnostné 
prvky, 
- spustená prevádzka novej muze-
álnej expozície v  Handlovej ,,Cesta 
uhlia“ ako symbol nášho mesta a  
obohatenie spoločenskej a  kultúrnej 
ponuky, 
- zrekonštruovaná budova mater-
skej škôlky na Ul. SNP. Verím, že táto 
investícia priniesla nielen úspory v  

energiách, ale aj architektonicky zapa-
dla do útvaru v  strede mesta, 
- vybudovanie nového multifunkčné-
ho ihriska s  umelou trávou a  osvetle-
ním v  areáli ZŠ Morovnianska cesta, 
čím sme zavŕšili úsilie, aby všetky naše 
základné školy mali takýto typ športo-
vísk, 
- koncom leta sme rozbehli komplex-
nú rekonštrukciu mestskej knižnice, 
ktorá sídli od r. 1991 v  priestoroch 
nášho domu kultúry. Dochádza tu k  
celkovej zmene celého bloku B domu 
kultúry. Stavebná časť projektu, ktorá 
zahŕňa búracie práce, opravu elektro-
inštalácie a  výmenu okien, či opravu 
strechy, je už hotová. Pokračujú práce 
na zmene dispozičného riešenia 
knižnice, na novej zdravotechnike, 
vzduchotechnike, klimatizácii, 

(pokračovanie na str.5)

Pekný nový rok 
všetkým 

čitateľom 

praje
 redakcia HN

Novoročný príhovor primátora mesta Handlová

Veľa šťastia, zdravia a radosti 
 praje v novom roku 
  všetkým Handlovčanom
     
     Asterion, n.o.
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Z rozprávky 
do rozprávky

Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. 
V tejto uponáhľanej dobe sa ale 
mnohokrát stane, že počas vianoč-
ných sviatkov zažívame zhon, stres, 
naháňame sa za darčekmi, beháme 
bezhlavo po nákupných centrách 
s plnými taškami. Takýto predvianoč-
ný chaos zahodili za hlavu všetci tí, 
ktorí sa chceli ponoriť do čarovného 
sveta rozprávok. 

Súkromná základná umelecká škola 
Volcano pripravila pred Vianoca-
mi jedinečný program nielen pre 
deti, ale i pre dospelých. Nazvali 

ho „Z rozprávky do rozprávky“. Už 
samotný názov hovorí za všetko. 
Keďže sa Vianoce rok čo rok spájajú 
s rozprávkami, vznikol nápad taneč-
ného programu s touto tematikou. 
V sále Domu kultúry v Handlovej tak 
v predposlednú decembrovú sobotu 
pôsobili zázračné a čarovné sily rôz-
nych príbehov. 

Rodičov a deti chceli tanečníci aspoň 
na okamih vytiahnuť z reality. Umož-
nili im vychutnať si spoločné predvia-
nočné chvíle jedinečným spôsobom. 
Spôsobom, kedy sa dospelí vrátili 
späť v čase do svojich detských čias. 
V tej chvíli ich však prežívali so svo-
jimi ratolesťami. Tie mali iskierky 
v očiach, radosť na tvári a široké 
úsmevy. Potom im už nič nebránilo 

v tom, aby sa zahĺbili do ríše našich 
obľúbených rozprávok. V tanečnom 
prevedení sme si tak pozreli Červenú 
čiapočku, Pippi Dlhú Pančuchu, Alicu 
v krajine zázrakov, Flinstonovcov či 
Petra Pana. Nechýbala ani typicky 
vianočná rozprávka Perinbaba.  

Na okamih sme mali možnosť ocit-
núť sa spoločne s tanečníkmi v sa-
motných príbehoch, ktoré nás rad 
za radom chytali za srdce. Aj vďaka 
tomuto pohladeniu odmenili diváci  
usilovnú prácu úprimným potleskom 
a pri odchode bol z každej strany 
počuť detský džavot. V závere roka 
2015 tak ukázali Volcaňáci opäť svoju 
jedinečnosť a tanečné umenie.

        Soryana Hádenová

O AKTIVITÁCH 
V ŠPECIÁLNEJ  ZÁKLAD-
NEJ  ŠKOLE   HANDLOVÁ

V Špeciálnej základnej škole v 
Handlovej uskutočňujú žiaci a 
učitelia okrem vzdelávacieho 
programu množstvo rôznych 
aktivít. Od septembra ich už 
bolo naozaj veľa. Po úspešnom 
rozbehnutí školského roka už v 
októbri usporiadali turnaj v mi-
nifutbale pre žiakov špeciálnych 
základných škôl TSK, tiež ich žiaci 
reprezentovali v krajskej súťaži 
Svetlušky. V škole prebehla vy-
darená týždenná akcia „Hovorme 
o jedle“, zúčastnili sa Dňa otvore-
ných dverí v samospráve mesta 
a v Karpatskonemeckom spolku.    
V novembri usporiadali pre žia-
kov Noc v škole, zúčastnili sa tvo-
rivých aktivít v Banskom múzeu 
Handlová, súťaží v aranžovaní v 
Senior centre Handlová a v Prie-
vidzi – Vianočný svietnik. Senior 
centrum Handlová navštívili aj 
so svojím kultúrnym programom, 
ktorým sa reprezentovali aj na 
Akadémii škôl v DK. V škole zas 
mali možnosť pozrieť si pekný 
vianočný program predvedený 
folklórnym súborom Sielnica 
Lazany.

Každý rok usporiadajú Deň tvo-
rivých dielní pre učiteľov z via-
cerých špeciálnych základných 
škôl TSK, kde si zdokonaľujú, 
rozvíjajú svoje pracovné zruč-
nosti a tvorivé aktivity, ktoré pri 
svojom povolaní učiteľa nevy-
hnutne potrebujú. Hlavnú úlohu 
samozrejme mali pani učiteľky 
z domácej špeciálnej základnej 
školy, ktoré sa prezentovali pred 
ostatnými zhotovovaním rôz-
nych netradičných výrobkov.
Pani učiteľky sa vo vzdelávacom 
procese intenzívne venujú svojim 
žiakom v pracovných oblastiach. 
Počas roka vytvoria spoločne veľ-
ké množstvo rôznych výrobkov,  
ktoré sa snažia príležitostne pre-
zentovať aj verejnosti. Tento rok 
to bolo na Katarínskom handlov-
skom jarmoku, kde si ich mohla 
pozrieť široká verejnosť.
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3. december - 11. zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva mesta 
Handlová.

V úvode mestského zastupiteľstva 
poslanci schválili Doplnok č. 2 k VZN 
č. 5/2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a 
školských zariadení na území mesta 
Handlová v predloženom rozsahu.

Súčasťou štvrtkového zastupiteľstva 
bolo i schvaľovanie rozpočtu. Návrhy 
rozpočtu mestských príspevkových 
organizácií na roky 2016,2017,2018 
ako i návrh rozpočtu mesta Handlo-
vá, škôl a školských zariadení boli 
mestským zastupiteľstvom schválené 
v predloženom rozsahu. Mestské 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
návrh rozpočtu mestských nezisko-
vých organizácií.

V bode „Rôzne“ bola predložená sprá-
va týkajúca sa výsledkov anketového 
prieskumu o informačných zdrojoch 
mesta „Chceme byť v obraze“ primá-
torom mesta Rudolfom Podobom. 
Zároveň bola zobratá na vedomie 

informatívna správa o Voľbách do NR 
SR v roku 2016 predložená prednos-
tom MsÚ,  Jozefom Tonhauserom.

10. december - 12. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva  mesta 
Handlová.

V úvode rokovania schválili dva 
odpredaje mestských  pozemkov a 
súhlasili s vyhlásením verejnej súťaže 
na prenájom mobilnej bunky na Mo-
rovnianskom sídlisku pri potravinách 
SAMA. 

Rokovanie pokračovalo návrhom 
doplnku k VZN o poplatku za odpad. 
Zmenu mestskej normy si vyžiadala 
zmena legislatívy. Kým doteraz mo-
hol každý občan vyviezť ročne 500 
kg drobného stavebného odpadu 
na skládku zdarma,  od nového roka 
zaplatí za jednu tonu 33 Eur, čo je 
3,30 Eur za 100 kg.

V ďalšom bode poslanci zrušili staré 
a prijali nové VZN o určení miesta a 
času zápisu dieťaťa na  plnenie po-
vinnej školskej dochádzky v základnej 

škole.  1. septembra sa totiž menil 
školský zákon. Po novom nebude 
zápis počas polročných prázdnin ako 
doteraz, ale školy ho musia zorgani-
zovať v  termíne od 1. do 30. apríla.             
V Handlovej prídu predškoláci na 
zápis 6. apríla, v deň keď bude na ce-
lom Slovensku prebiehať testovanie 
deviatakov Monitor 9. 

Poslanci schválili aj Program rozvoja 
mesta na roky 2015 až 2020.  Tento 
dokument je otvorený, môže sa 
podľa potreby meniť a aktualizovať. 
Poslanci by sa k nemu mali vracať 
každý štvrťrok. 

Prednosta mestského úradu Jozef 
Tonhauser podal poslancom aktuálne 
informácie o parlamentných voľbách, 
ktoré budú v marci budúceho roka. 
Samospráve už bola doručená prvá 
žiadosť o zaslanie voličských listov od 
Handlovčanky, ktorá má trvalý pobyt 
na území mesta, ale žije v Belgicku. Aj  
hlasy Slovákov, žijúcich v zahraničí sa 
totiž  budú počítať.  

Soryana Hádenová, IS

Informácie z mestského zastupiteľstva - nové poplatky za odpad

Nemocnica oficiálne stanovisko mestu doručila 
3.decembra. Pritom ešte v júni nový riaditeľ in-
formoval mesto (aj na stránkach našich novín) 
o plánovaných rozvojových zámeroch nemocni-
ce. Vedenie mesta na situáciu zareagovalo zvo-
laním mimoriadneho rokovania mestskej rady 
za účasti riaditeľa nemocnice 26.novembra.

Zo stanoviska vedenia nemocnice, v ktorom svoje 
rozhodnutie odôvodnili, vyberáme:
- napriek personálnej pomoci majiteľa nemocnice sa 
nepodarilo naplniť požiadavky na lekársky personál a 
prevádzkovanie oddelenia bez potrebných lekárov by 
bolo porušením platných predpisov
- vnímame neustále sa zvyšujúce požiadavky na 
ústavnú starostlivosť pre dlhodobo chorých pacien-
tov, pre ktorých nepostačuje lôžková kapacita
- o pacientov, ktorí si vyžadujú neodkladnú alebo 
plánovanú lôžkovú zdravotnú starostlivosť, ju bude 
zabezpečovať nemocnica v Bojniciach.

Takmer 25 tisíc obyvateľov Handlovej a handlov-
skej doliny to tak jednoducho nevidí. Z Handlovej 
do Bojníc je 20 kilometrov. Určite to nie je nepreko-
nateľná vzdialenosť. Ak by ste však mali 75 rokov a 
boli kardiologickým pacientom, určite by to pre vás 
bola pomerne veľká záťaž. Primátor mesta si vypo-
čul nielen vedenie nemocnice ale aj nespokojných 
obyvateľov Handlovej.

Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová: 
„Vyviniem úsilie v troch krokoch. Oslovím vlastníkov 
nemocnice a budeme hľadať riešenia, pretože podľa 
mňa nevyčerpali všetky možnosti situáciu zvrátiť. 

Interné oddelenie končí

Handlovská nemocnica od 1.januára 2016 
ruší interné oddelenie, jednotku intenzív-
nej starostlivosti a pozastavuje činnosť 
kardiologickej ambulancie.

Listom oslovím ministra zdravotníctva a budem 
žiadať o rýchlu lekársku pomoc, ktorá bola 1.apríla 
2013 nahradená rýchlou zdravotnou pomocou, čiže 
posádkou sanitky bez lekára. Oslovím aj župana 
Trenčianskeho kraja”.

Kraj má totiž vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
najbližšiu nemocnicu, ktorá je v Bojniciach. Primá-
tor chce s vedením nemocnice hovoriť o možnosti 
zriadenia detašovaného pracoviska ich kardiologic-
kej ambulancie v Handlovej. Ak sa to nepodarí, chce 
mesto svojim sociálnym taxíkom kardiologických 
pacientov do Bojníc voziť. Kraj nemá kompetenciu 
zriaďovať nové ambulancie, ale pomoc neodmieta.

Jana Paulínyová, hovorkyňa TSK: 
“Trenčiansky samosprávny kraj v súčasnosti v spo-
lupráci s NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyvíja, 
nad rámec svojich zákonných povinností, maximálne 

úsilie, aby bola nemocnica pripravená od 1.1.2016 za-
bezpečiť zdravotnú starostlivosť pacientom z okresu 
Prievidza, po ukončení činnosti interného oddelenia 
a JIS v NsP Handlová, ktorá nie je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK.”

Oveľa viac v tejto chvíli mesto a kraj urobiť nemôžu. 
Nemocnica v Handlovej je totiž súkromná a tak 
môže o svojom smerovaní slobodne rozhodovať. 
Mesto nemocnicu predalo v roku 2004 spoločnos-
ti FINHOSP PLUS. Tá sa zaviazala, že bude desať 
rokov prevádzkovať zariadenie aj so všetkými jeho 
oddeleniami. Ako prvé bolo zrušené chirurgické 
oddelenie, potom aj gynekologicko-pôrodnícke, 
ktoré malo na Slovensku výborné meno. Po uply-
nutí desiatich rokov pôvodný vlastník nemocnicu 
predal najväčšiemu poskytovateľovi zdravotnej 
starostlivosti - firme AGEL.

Rd, foto VH archív

Problém s odvozom 
odpadu
V poslednom čase zaznamenáva fir-
ma Hater s.r.o. problémy pri odvoze 
komunálneho odpadu. Ide najmä 
o sídlisko Morovnianska cesta, bloky 
F1 až F4, kde parkujú osobné moto-
rové 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 chodníku. Mesto 
Handlová preto apeluje na obyva-
teľov, aby na parkovanie využívali 
iba parkovacie plochy a nebránili 
parkovaním pri chodníku bezprob-
lémovému odvozu komunálneho 
odpadu. Služba sa vykonáva pre nás 
všetkých.                                         VMT

Fotoslužba
5444013



Pozvánka 
na mestské zastupiteľstvo

Primátor mesta Handlová, Rudolf 
Podoba, pozýva na mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová 
vo štvrtok, 28. januára 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 sobotu, 12. decembra 2015 
sa z kotlov na handlovskom 
námestí od skorého rána roz-
liehala vôňa čerstvej kapust-
nice. Prepletala sa sychravým 
počasím, ktoré sprevádzalo 11. 
ročník predvianočného podu-
jatia. Tradičná benefičná akcia 
je aj spomienkou na bývalého 
starostu obce Lipník, Ľudovíta 
Vojtka, ktorý stál pri jej zrode.

Do varenia sa pustilo 15 tímov. 
Kapustnice boli rôzne, varili sa 
v nich mäsové guľky, celé i nakrá-
jané klobásy a jedna bola dokonca 
vegetariánska. Všetci si prišli na 
svoje. Do tanca hrali a spievali sú-
bory Grűnwald z Handlovej, Hájiček 
z Chrenovca-Brusna  a Dúbravka 
z Veľkej Čause. 

Tohtoročná kapustnica sa varila 
pre Miška. Pod stromček si želal 
iba zmiernenie svojho neľahkého 
údelu v podobe polohovateľného 
invalidného vozíka. Miško má detskú 
mozgovú obrnu, je ťažko mentálne 
i telesne postihnutý. Navyše trpí epi-
lepsiou, nevie sám chodiť ani sedieť. 
Stravu prijíma pomocou vopero-
vanej žalúdočnej sondy. Miškovi sa 
časom objavili i problémy v podobe 
ťažkého ochorenia dýchacích ciest 
a infekcie obličiek.

V súčasnosti má 11 rokov a náročnú 
sedemdňovú a dvadsaťštyri hodinovú 
starostlivosť mu poskytuje jeho ma-
mička Katka. Vo svojom profesijnom 
živote bola zdravotnou sestrou, celý 
život pomáhala ľuďom a oduševnene 
sa o nich starala.

Výťažok z kapustnice bude použitý na 
polohovateľný invalidný vozík, ktorý 
nie je hradený zdravotnou poisťov-
ňou. Jeho cena je 3500 EUR. Na tomto 
vozíku bude možné poskytnúť Miš-
kovi zaslúžené pohodlie a komfort. 
Dobrá vec sa podarila, handlovskou 
kapustnicou sa uvarilo 3836 EUR. Táto 
suma je však zložená i z dobrovoľných 
príspevkov – primátor mesta Handlo-

vá Rudolf Podoba prispel sumou 1000 
EUR, rodák z Handlovej Laci Strike 
prispel sumou 100 EUR. Dobrovoľné 
príspevky išli i z vreciek zamestnan-
cov Mestského úradu v Handlovej, 
Materského centra Lienka, bývalých 
kolegýň Miškovej babky i obyvateľov, 
ktorí síce prišli na kapustnicu, ale há-
dzali do kasičiek peniaze navyše.

Handlovčania si počas dňa mohli na II. 
vianočných handlovských handmade 
trhoch kúpiť i ručne robené vianoč-
né medovníky, ozdoby na stromček 
a rôzne suveníry.

Popri jedení, pití a zábave sa i špor-
tovalo. Na námestí odštartoval nultý 

ročník behu Handlovská kapustnica. 
Zúčastnilo sa ho 89 bežcov. V kate-
górii Juniori a žiaci, s dĺžkou trate 
2130 m vyhral s časom 8 min.19,5 s. 
Roman Lacika z Klátovej Novej Vsi. 
Trať dlhú 4260 m a kategóriu Hobby 
vyhrala Silvia Valová z klubu Trian ŠK 
UMB. Trať zvládla za 15 min. 38,5 s. 
Hlavnú kategóriu s dĺžkou trate 8500 
m si vybežal Peter Kováč z klubu STU 
Bratislava s časom 27 min. a 49,9 s. 
Bežci sa po dobehnutí presunuli ku 
kotlom a okrem kapustnice vychutná-
vali aj predvianočnú atmosféru, ktorá 
všetkým isto vydržala až do Vianoc.

red

Kapustnica sa varila pre Miška

Zvoz druhotných surovín
  4. 1. – papier
  5.1. – sklo
13.1. – plasty
20.1. – papier
26.1. – kovové obaly
27.1. – plasty

POMÁHAME 
DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

Help, n.o. v januári 2016 plánuje otvo-
riť tieto kurzy:
OPATROVANIE, otvorenie 11. 1.2016
ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ SBS
OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV
NEMECKÝ JAZYK

Help, n.o. ponúka bezplatné poraden-
stvo 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

Kontakt: 
Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 
8 (nad MsP, 2. posch.)  0905 884 813; 
e-mail: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk
V Help, n.o. sme pre vás v pracovné 
dni: pondelok až piatok od 8,00 do 
12,00 hod.

Novootvorené 
prevádzkarne

N o v e m b e r   2015:
-  realitná kancelária , SNP 2
-  predaj mlieka, mliečnych 
 a cukrárenských výrobkov,
   alko a nealko nápojov, Potočná 66

Parkuj auto vo dvore ...
Si vlastníkom motorového
automobilu ?

Ak si vlastníkom osobného auto-
mobilu parkuj ho vo dvore svojho 
rodinného domu počas zimných 
mesiacov. Urobíš tak miesto, aby 
po vašej ulici prešiel mechanizmus 
vykonávajúci  údržbu bez časovej 
straty a ulica tak bude slúžiť  aj auto-
busovej preprave, zdravotnej službe 
a všetkým občanom mesta.

Poznáte skvelého 
športovca? 
Nominujte ho!

Mesto Handlová každoročne oceňu-
je svojich najlepších športovcov. Ten-
to rok sa môžete pridať a nominovať 
športovca roku 2015.

Návrhy zašlite najneskôr 
do 8.1.2016 na adresu:
Mgr. Lucia Pukačová, CVČ, 
Námestie baníkov 3, 972 51 
Handlová. Email – luciapukacova-
cvc@gmail.com. Tel. číslo -  0917 
848 650. 
Zásady oceňovania a formulár na 
nomináciu nájdete na www.han-
dlova.sk.
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POĎAKOVANIE SOCIÁLNEHO ODDE-
LENIA MsÚ Handlová HANDLOVČA-
NOM ZA PREJAVENÚ SPOLUPATRIČ-
NOSŤ A SOLIDARITU

Jednou z vianočných tradícii v našom 
meste sa stáva snaha sociálneho 
oddelenia Mestského úradu v Han-
dlovej  o vytvorenie krajších Vianoc 
v rodinách v núdzi a s viac deťmi 
a vianočné spomenutie si na osame-
lých seniorov žijúcich v Handlovej.

Je pre nás veľkou cťou, že niektorí 
občania, spoločnosti a organizácie 
s nami spolupracujú a podporujú nás 
každý rok a veľkým potešením, že sa 
ozývajú a pridávajú sa k nám nové 
spolky a podporovatelia.

Sociálne oddelenie počas HANDLOV-
SKEJ KAPUSTNICE dňa 12.12.2015 
organizovalo súťaže pre deti, v ko-
munitnom centre dobrovoľníkmi 
pripravené hviezdy šťastia a detský 
punč boli súčasťou charitatívnych ak-
tivít, kde výťažok putoval na podporu 
rodín a seniorov (zakúpené potraviny 
do vianočnej potravinovej pomoci).

Dňa 18.12.2015 pracovníčky soci-
álneho oddelenia osobne navštívili 
niektoré rodiny a seniorov a odovzda-
li im vianočné balíky, balíčky kozme-
tiky a potravinovú pomoc zozbieranú 
v rámci organizovanej vianočnej 
zbierky a podporenú spoločnosťou 
COOP JEDNOTA PRIEVIDZA, spotreb-
né družstvo.

V dňoch 21.-23.12. 2015 si ostatní 
oslovení seniori a rodiny osobne 
prevzali vyššie uvedenú pomoc na 

sociálnom oddelení MsÚ. Hračkami 
sme potešili 51 detí. Celkovo bolo 
obdarovaných 27 rodín a 12 seniorov.

Veľkú pomoc pri realizácii charitatív-
nych aktivít nachádzame v odevnej 
a nábytkovej banke, za čo patrí vďaka 
všetkým Handlovčanom, ktorí počas 
roka prinášajú pre nich už nepotreb-
né veci a my podľa potrieb jednot-
livých rodín každý rok pripravíme 
vianočné balíky a taktiež obdarujeme 
deti, ktoré sa zúčastnia súťaží v rámci 
Handlovskej kapustnice. ĎAKUJEM 
patrí aj dobrovoľníkom, ktorí pomá-
hajú sociálnemu oddeleniu MsÚ pri 
príprave vianočných balíkov a priamo 
na podujatí pri organizácií súťaží pre 
deti.

NAŠE VEĽKÉ POĎAKOVANIE a po-
ďakovanie všetkých obdarovaných 
patrí: Ing. Vladimírovi Buzalkovi, JUDr. 
Ing. Jozefovi Stopkovi, PhD.,  p. Da- 
niele Lilekovej, p. Marošovi Adámiko-
vi, rodine Uríčekovej a Štepaníkovej, 
spoločnostiam a organizáciám: Hu-
tira Slovakia s.r.o. (podujatiu Krajšie 
Vianoce vďaka Zóne bez peňazí), 
COOP JEDNOTA PRIEVIDZA, spotreb-
né družstvo, TIK ZOHD HANDLOVÁ 
a Územný spolok Slovenského červe-
ného kríža Prievidza.

Spolok kresťanskej lásky pri Vincen-
tínskej rodine v Handlovej zorgani-
zoval v predvianočnom čase vlastnú 
zbierku a pripojil sa k nám pri rozdá-
vaní pomoci. Ďakujeme. 

Mgr. Veronika Cagáňová, 
vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová

Spomienka na vianočný čas

Vo štvrtok  17.12.2015 sa v Materskej 
škole na Ul. SNP 27 v Handlovej usku-
točnilo milé predvianočné podujatie 
„Deti deťom“. 

Pani učiteľky v každej triede spoločne 
s deťmi pripravili vlastnoručne vyro-
bené darčeky s vianočnou tematikou 
pre svojich kamarátov z ostatných 
tried. Svoje výrobky vystavili vo 
vestibule materskej školy na spôsob 
vianočného jarmoku. Každé dieťa, 

ktoré odchádzalo popoludní z ma-
terskej školy si vyžrebovalo, ktoré 
dva darčeky si zoberie na pamiatku 
od svojich kamarátov a spríjemní si 
nimi domácu vianočnú atmosféru. 
O občerstvenie sa postarali naše tety 
kuchárky, ktoré pripravili ochutnávku 
zdravých nátierok  a postarali sa „jar-
močníkom“ aj o pitný režim. 

Daniela Hudáková
Materská škola Ul. SNP 27, Handlová

Deti 
deťom

ako aj na oprave existujúcich rozvo-
dov vody, kanalizácie, či elektrickej 
energie. Všetky navrhované riešenia 
sú v  súlade s  bezbariérovou architek-
túrou. Pre imobilných bude vystavaná 
i  schodisková plošina. 

Okrem stavebných prác sa robí aj 
na súvisiacich projektoch - nová 
moderná audiovizuálna, projekčná a  
počítačová technika, ako i  vybavenie 
interiéru,
- v  meste prebehla rekonštrukcia 
vodovodu a  kanalizácie na námestí, 
ktorá odstránila havarijný stav na 
týchto vodovodných technológiách, 
- na začiatku tohto roka sme Han-
dlovčanov informovali, že rok 2015 
sa bude niesť v  prestavbe centrálnej 
mestskej zóny a  prestavbe Námestia 
baníkov. Dlho sme tento projekt sú-
ťažili, až do tej miery, že sme museli 
žiadať o  predĺženie doby na ukonče-
nie projektu. Kdekto pochyboval, či to 
myslíme vážne, kdekto pochyboval, 
či to realizátor stihne. Aj sme si za-
hromžili na obmedzenia, meniace 
sa dopravné značenia, na prach zo 
stavebnej jamy, na obchádzky, na 
hluk. Dnes som ale nesmierne rád, 
že to, čo sme naplánovali ešte v  roku 
2008, sa stalo skutočnosťou. Chcem 
sa v  túto chvíľu poďakovať všetkým:  
autorovi projektu,  projektantom, 
realizátorom, stavebnému dozoru 
a  všetkým, ktorí sa na tomto diele 
podieľali. V  neposlednom rade sa 
chcem poďakovať našim občanom 
za súčinnosť a trpezlivosť. Verím, že 
toto dielo sme stavali hlavne pre nich. 
Historicky vzniká v  Handlovej pešia 
zóna. Našou snahou bolo, aby každý, 
či mladý či starší, našiel na námestí 
svoje miesto. Teraz je to len na nás, 
jedna veľká úloha a  to vdýchnuť no-
vému námestiu život. Toto už za nás 
nespraví nik – toto je už len o  nás.
Všetci občania bez rozdielu túžime žiť 
v  úcte a  v  zhode. Za to od druhých 
očakávame úprimnosť, pochopenie, 

úctu a  rešpekt. Želanie v  tomto 
duchu vyslovil aj spisovateľ Martin 
Kukučín : 
,,Nezanedbávajme mosty, ktoré sú 
medzi nami, stavajme ich nové, pev-
né a  úhľadné. Myslime jedni na dru-
hých stále, nielen v  čase potreby“.      
 

Budovanie a  rozvoj mesta je ako 
stavanie priehrady, je to nekončiaci 
proces. Keď ste presvedčení, že ste 
hotoví, zrazu sa vám vytvorí trhlina 
a  začne presakovať voda. Vrhnete sa 
na túto trhlinu a  zaplátate ju, ale na 
druhom konci sa objaví nová a  opäť 
sa ju snažíte zaplátať. A  takto je to 
donekonečna. Mňa však mrzí, že tie 
trhliny si mnohokrát nespôsobujeme 
sami. Spôsobuje nám ich nefungujúci 
systém v  štáte, chaos v  zdravotníc-
tve, v  školstve. Stávame sa vazalmi 
rozhodnutí, o  ktorých mnohokrát 
pochybujeme, či majú niečo spoloč-
né so zdravým rozumom. Ale aj o  
tomto je život a  zvládneme ho vtedy, 
keď sa budeme vzájomne počúvať a  
spolupracovať. 

Vážení Handlovčania!
Čo najúprimnejšie ďakujem Vám 
všetkým za doterajšiu spoluprácu, 
pomoc a  dobre mienené rady a  
prostredníctvom Vás prajem i  vašim 
rodinným príslušníkom, vašim spo-
lupracovníkom, všetkým našim oby-
vateľom, ale aj tým Handlovčanom, 
ktorí žijú v  iných mestách a  srdcom 
sú stále s  nami, pevné zdravie, šťastie, 
spokojnosť a tú najlepšiu pohodu. 

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

Želám Vám predovšetkým zdravie, 
krásny a  úspešný rok 2016.  

 Ing. Rudolf Podoba, v. r. 
 primátor mesta Handlová 

Novoročný príhovor primátora mesta

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 
Bojnice, niekedy prázdnom a postrádajúcom 
ľud, pre nás a k osohu nášho veličenstva, svojou 
pracovitosťou a starosťou dedinu založil...“

8. marca 2016 si pripomíname už 640 rokov od 
týchto slov. Sú uvedené na listine kráľa Ľudovíta 
I. Veľkého. Vtedy sa začala písať história Handlo-
vej...

Mesto Handlová dalo pri tejto príležitosti vyrobiť pečiatku s podobizňou 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 bude od januára voľne dostupná verejnosti na mestskom úrade. 
Príďte si dať opečiatkovať odchádzajúci list, alebo pohľadnicu.                                  

        VMT
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Pocit z tanca je pre nich 
najväčším úspechom
Handlovčan, Jaroslav Oboňa sa so svojou tanečnou 
partnerkou pretancoval do „šampusového“ klipu 
Majka Spirita. Pohltí Vás tanečným príbehom a ukáže 
ako chutí víťazstvo. 

Jeho cesta k tancu bola veľmi krátka, no o to zaujíma-
vejšia. Celý príbeh pochádza z čias dávno minulých. 
Nenechal si ujsť ani jednu besiedku, ani jedno tanečné 
číslo. Ako tanečník so srdcom „showmana“ sa javil už 
v materskej škole. Otvorene sa priznáva, že je strašný 
blázon a miluje zábavu. Neprestáva baviť ľudí a ľudia to 
na ňom jednoducho milujú. V dobrom svetle sa ukázal 
aj v iných športoch. Srdcu sa však rozkázať nedá, a tak 
zostal pri tanci. 

Zaujímavosťou z jeho detských čias bola jeho svedomi-
tosť. Ako vzorný študent sa chodil každý rok pochváliť 
s koncoročným vysvedčením do svojej bývalej materskej 
školy. Jedného dňa ho učiteľka oslovila, či nechce tanco-
vať.  Keďže v tom čase bola v Handlovej taká možnosť, 
rozhodol sa aj s partiou spolužiakov prijať výzvu. Čas 
ukázal, komu tanec prirástol k srdcu. Pomaly ich ubúdalo, 
až nakoniec zostal sám. A tak úspešný tanečník, Jaroslav 
Oboňa z Handlovej, prestúpil do Žiaru nad Hronom,  kde 
bolo sídlo klubu a aj jeho sála. 

Už piaty rok buduje svoju kariéru s tanečnou partnerkou 
Dominikou Roškovou. Začiatok novovzniknutého páru 
bol zložitý. Dvaja skúsení tanečníci sa dlho  hľadali, každý 
mal iný štýl, ale výdrž a spoločné ciele im po dvoch rokoch 
tvrdého tréningu začali prinášať vytúžené ovocie. Nakoľ-
ko sú obaja veľmi výrazné osobnosti, majú to spolu ťažké. 
Poznajú sa už vyše deväť rokov.  „Sme ako súrodenci, tak-
že vzťah mimo tanca je viac ako jasný“. A čo podľa ich slov 
znamená tanec? „Tanec ľudí vychováva a učí ich slušné-

mu správaniu a morálnej výchove. Taktiež sa podieľa na 
estetickom cítení a vytvára vzťah k opačnému pohlaviu. 
Na druhej strane je to veľmi náročné na psychiku člove-
ka. Tráviť tak veľa času s tým istým človekom a dokonca 
opačného pohlavia, riešiť s ním tanečné problémy, nie je 
jednoduché“.

Potlesk divákov im chutí najviac
Od septembra do júna, kedy prebieha hlavná tanečná 
sezóna, budú cestovať po svete. Zúčastnia sa domácich 
i zahraničných súťaží. Tanečný pár najvyššej výkon-
nostnej triedy musel prejsť náročnou cestou a dlhým 
procesom súťaženia i získavania cenných bodov. Drina, 

odopieranie, motivácia a spoločné ciele ich priviedli do 
reprezentačného tímu SR. Reprezentujú našu krajinu na 
štatutárnych súťažiach v zahraničí. Stávali sa čoraz čas-
tejšie semifinalistami a finalistami súťaží International 
Open a štvrťfinalistami a semifinalistami World Open 
(najvyššie hodnotená celosvetová súťaž). „Pocit z tanca 
je pre nás najväčším úspechom. Nič a nikto nenahradí ten 
úžasný pocit z toho, že sa všetko podarilo tak ako malo. 
Stáť na stupni víťazov je jedna vec, ale tá sladká odmena 
v podobe potlesku divákov nám chutí najviac. Rovnako 
ako to, čo vychádza z latinsko-amerických tancov, na 
ktoré sa výlučne špecializujeme“. 

Podieľali sa na tvorbe klipu známeho umelca
Do „šampusového“ klipu Majka Spirita sa tanečný pár 
nedostal vďaka náhode. Po odporučení stačilo už len 
ukázať svoje kvality. Úlohu zohrali aj sympatie a cha-
rizma. Nebola to ich prvá skúsenosť pred kamerami. 
Počas krátkeho pobytu v Chorvátsku sa zapáčili mace-
dónskemu spevákovi. Prijali pozvanie, a tak sa podieľali 
na tvorbe videoklipu. Natáčanie na Slovensku bolo pre 
profesionálnych tanečníkov  predsa len zaujímavejšie. 
„Tancovať na tak malom priestore a na hudbu je samo 
o sebe dosť náročné, obzvlášť keď na Vás spoza kamery 
kričia dvaja kameramani a režisér, v ktorej časti parketu 
sa máte pohybovať. Dominika nevedela aké figúry bude-
me tancovať, takže to bola obrovská skúsenosť, “ podelil 
sa o svoje zážitky Jaro.

Trénovať bude tých najmenších
Svoj život chce zasvätiť trénerstvu a svoje skúsenosti 
odovzdať deťom. „Práve u detí sa buduje generácia, 
treba začať od skorého veku a správne,“ vysvetľuje Jaro. 
V prvom rade sa bude sústrediť na svoju tanečnú kariéru 
a čo to v živote ešte dosiahnuť. „ S Dominikou chceme po 
sebe zanechať akýsi náš osobný tanečný podpis v tejto 
veľkej tanečnej knihe, aby si nás ľudia pamätali len v dob-
rom svetle“. Kam vietor zaveje tak skvelého človeka je vo 
hviezdach. My mu budeme v každom prípade držať palce.   

Soryana Hádenová

Nebo a peklo 
z roku 1622

Zozbierané a uchované sakrálne de-
dičstvo - to je názov výstavy obrazov 
a plastík v Karpaty Art Gallery, ktorej 
vernisáž bola v utorok 15.decembra. 
Hosťom výstavy sa slovom poézie 
prihovorila pani Veronika Weissová 
a predvianočnú atmosféru umocnilo 
nádherné hudobné vystúpenie pána 
kaplána Radovana Hasíka (klavír) 
slečny Kataríny  (flauta). Oficiálnu 
časť vernisáže ukončila prednáška o 
advente od pána katechéta Romana 
Hagaru a potom sa už mohli všetci 
prítomní pohostiť na občerstvení a 
porozprávať o výstave.

Výstava obsahuje sakrálne historické 
plastiky a obrazy a tiež informuje o 
živote a diele Gašpara Drozda - uči-
teľa a organistu z Chrenovca, ktorý 
okolo roku 1835 spísal zbierku Písňe 
pastorálne, ktorá obsahuje aj notový 
záznam a podáva jedinečné sve-
dectvo o koledách v dedinskom 
prostredí z polovice 19.storočia. 
Medzi najstaršie exponáty patrí 
ručne kolorovaná grafika s motívom 
neba a pekla z roku 1622, baroková 
kalvária z Banskej Štiavnice, Pieta z 
roku 1886, ktorá bola umiestnená v 

nike Handlovského kamenného ľu-
dového domu či krásna olejomaľba 
Sedembolestnej Panny Márie.

Väčšina vystavených diel pochádza 
zo zbierky Jána Procnera, ktorý na 
výstave prezentuje aj svoje jedi-
nečné banícke betlehemy, ktoré sú 
nepochybne svetovým unikátom. 
Prepožičaním svojho dedičstva pre 
výstavu ďalej prispeli: rod. Galbavá, 
rod. Klenková, rod. Ondrišová, rod. 
Benková.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
pomohli pri organizácii výstavy, 
či už zapožičaním diel, pomocou 
pri organizácii alebo navštívením 
vernisáže.  Výstava potrvá do 
26.1.2016.                                             

 Karpaty Art Gallery

Štuple pre Martinku

Martinka je 18-ročné dievča, ktoré 
si bez pomoci rodičov nemôže ani 
sadnúť. Má Rettov syndróm a jej 
rodičia museli prísť na spôsob, ako 
jej zabezpečiť nevyhnutné zdra-
votnícke pomôcky.

Jedna česká firma vykupuje ume-
lohmotné štuple z PET fliaš. Na dý-
chací prístroj pre Martinku by bolo 
potrebné vyzbierať asi 12 ton štup-
ľov, čo je zrejme nadľudská úloha, 
pre rodičov úplne nevykonateľná. Ale 
každá jedna tona znamená pre túto 
rodinu pomoc. 
Umelohmotné štuple nevyhadzujte, 
odkladajte ich a odneste na jedno 

zo zberných miest: všetky základné 
školy, Materské centrum Lienka, prvý 
kontakt na mestskom úrade, dom 
kultúry, kvetinárstvo Jana (pri Jedno-
te), rehabilitácie v nemocnici, S-pub 
a Detský svet na sídlisku MC, butik 
Petra v budove bývalého nábytku. 

Zbierať môžete nielen uzávery z PET 
fliaš, ale napríklad aj zo sprejovej šľa-
hačky alebo kinder vajíčka. Zbierané 
umelé uzávery musia mať označenie 
PP, PP – LD alebo PP-HD.
V prípade otázok, alebo ak chcete 
Martinke pomôcť aj iným spôsobom 
(napr. 2% z vašich daní), zavolajte 
Martinkinej mamičke na telefónne 
číslo 0905 689 067.
Ďakujeme vám

IS, VMT

Prvé uhorky už v januári
Agro rybia farma v Handlovej je európskym unikátom. Zatiaľ totiž nikto 
nevyužil na chov rýb banskú vodu.

V uplynulých týždňoch vo firme pribudlo ďalšie naj -  dva skleníky s rozlohou 
približne 6000 metrov štvorcových. Sú najvyššie položenými sklenníkmi na 
Slovensku (nadmorská výška 480 m). V sklenníkoch už rastie 3600 koreňov uho-
riek odrody Venice a tiež rajčiny odrody Marola. Ide o menšie oválne rajčinky. 
Rajčiny na svoj rast potrebujú približne osem týždňov a tak prvé ochutnáme až 
v marci. Do handlovskej uhorky sa budeme môcť zahryznúť už v januári. Dobre 
sa darí aj sumčekom. 
Prvé už narástli do predajnej veľkosti.  Ak chcete sumčeka afrického ochutnať, kú-
piť si ich môžete v bufete na bani Handlová.                                                             Rd
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S hlbokým zármutkom 
v srdci oznamujeme, že dňa 
4.11.2015 nás opustil milý, 
dobrý starký 

Jozef Barta. 
Touto cestou ďakujeme  ce-
lému zdravotnému kolektívu 
pod vedením p. primárky 
Kvostkovej. 

Rod. Švecová a Bartová

Dňa 11.01.2016 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec 

Ján Schwartz.

Spomína celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

17.12.2015 uplynulo 
20 rokov, čo nás opustila naša 
milovaná mamička, babička 
a prababička 

Sabina Bizoňová. 
S láskou spomínajú dcéry 
Emília, Eva a nevesta Mária 
s rodinami. 

Mami, chýbaš nám.

Dňa 3.januára uplynul  1rok, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, ocko 
a starký 

Ladislav Májový. 

Odišiel si od nás, my ostali sme 
v žiali, navždy budeš v srdciach 
nás, čo sme ťa milovali. 

Starký, veľmi nám chýbaš. Smútiaca rodina

Dňa 1.1.2016 uplynul 1rok, 
čo nás navždy opustila naša 
mama 

Klára Kelleriková. 
Úsmev mala na perách, dobro-
tu v srdci a lásku  v duši.

Spomíname a nikdy na vás 
nezabudneme. 

Smútiaca rodina. 

Dňa 11.12.2015 sme sa rozlú-
čili s našim milovaným man-
želom, otcom, starým otcom 

Miloslavom Bučkom. 

Touto cestou sa chceme po-
ďakovať p.riaditeľke a celému 
kolektívu zdravotných sestier, 
opatrovateliek Senior centra 
za starostlivosť a opateru. 

Smútiaca rodina

Dňa 30.1.2016 si pripomenieme 
nedožitých 60 rokov 

Štefana Dolnického. 

Najbližšia smútiaca rodina. 

Chýbaš nám.

Dňa 14.12.2015 sme si pripome-
nuli nedožitých 90 rokov nášho 
otecka a starého otecka 

Ignáca Longavera. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

Deti s rodinami.

Už desať rokov nám veľmi chýba 
náš drahý manžel, otec a starý 
otec

Dušan Jakubec.

Ďakujeme všetkým priateľom, 
susedom a známym, ktorí mu 
4.januára venujú krátku 
spomienku.

S láskou spomínajú a nikdy nezabudnú manželka Má-
ria, dcéry Mária a Eva s rodinami.

Dňa 2.1.2016 uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustila naša drahá man-
želka, mamička a starká 

Mgr. Tatiana Lekárová. 

S láskou spomína manžel 
s celou rodinou.

Ďakujeme všetkým, čo sa prišli 
rozlúčiť s našim drahým 

Jozefom Maruniakom, 

ktorý nás dňa 20.11.2015 opustil. 

Manželka a synovia s rodinami.

Jubilanti
Mária  Gajdošová
Mária  Holicová
Ján  Šagát
Alžbeta  Ďurinová
Mária  Halašková
Mária  Bednárová
Helena  Bubelínyová
Cecília  Botková
Emília  Jamborová
Júlia  Komárová
Valéria  Heleczová
Ľudmila  Kalvastrová
Margita  Karová
Oľga  Frívaldská
Jozef  Neuschl
Anton  Ertl
Jozef  Habdák
Božena  Kováčiková
Štefan  Kecera
Mária  Bizubová
Štefánia  Nováková
Anna  Majerová
Jozef  Gavlík
Alžbeta  Nemcová
Mária  Lakatošová
Bernardína Mečiarová
Jozef  Vician
Mikuláš  Pukač
Silvester  Bilčík
František  Rigo
Jozef  Chrenko
Ivana  Farkašová
Božena  Sirotňáková

Narodené detičky 
november/december 2015

Dávid  Marko
Marko  Krajčík
Martin  Mačák
Denis  Kvostka
Igor  Galbavý
Eneko  Peru Rolinec
Dalibor  Ján Štencel
Veronika  Findrová
Scarlet  Cicková
Zuzana  Čápová
Jasmin  Ištoková
Abigail  Kušnerik
Alexandra Mária Hagarová
Liana  Kurinová
Lucy  Gooblar

Opustili nás   
november/december 2015

Jozef Maruniak  64
Stanislav Jankech  85
Branislav Chrappa  42
Milan Svočák  35
Martin Baczigál  37
Jozef Krchňák  80
Miloslav Bučko  89
Ladislav Šulák  77
Ján Švec   83
Jaroslav Maslík  84
Mária Huliaková  60
Irena Hrivňáková  89
Emília Jakubíková  82
Mária Šuriová  94
Ema Bošiaková  77
Mária Nagyová  71
Juliana Arendášová  66
Irena Robyneková  80
Jozefína Šarlejová  90  

Dňa 18. 1. 2016 uplynie 19 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a 
dedko

Ján Kováčik.

Kto v srdci žije, neumiera.
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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 €

Možnosť využiť do 23. 1. 2016!
Pri predložení v predajni zľava 
na sedacie súpravy a pohovky 

Jedálenský set MINI

 249€

Komoda REA

69€

Obývacia stena CANES

243€

Kreslo TC3-973M

 69€

Novoročný kupón

5%

Veľa šťastia v novom roku praje Art nábytok

Živý betlehem 
na námestí
V dňoch 21. a 22. decembra 2015 
žiaci z literárno-dramatického od-
boru ZUŠ v spolupráci s Domom 
kultúry pripravili divadelné pred-
stavenie. Hra pod názvom Živý bet-
lehem sa hrala vonku na Námestí 
baníkov.

Diváci, hlavne tí malí  so záujmom 
sledovali ako sa narodil Ježiško.         
V maštali, medzi ovečkami. Ako ho 
prišli  najskôr pozdraviť pastieri, po-
tom mudrci, ktorých k nemu privie-
dla Betlehemská hviezda. Baltazár 
dal novorodeniatku voňavé kadidlo, 
aby sa jeho dym vznášal k nebu 
tak, ako by sa mali naše modlitby 

mali vznášať k Nebeskému Otcovi. 
Melichar obdaroval malého Spasi-
teľa zlatom, najcennejším kovom 
na svete, takisto ako je on pre svet 
najvzácnejším darom. Gašpar mu 
dal do kolísky myrhu, cennú tak ako 
Spasiteľ a trpkú tak ako to, čo bude 
musieť od ľudí znášať.

Deti hru sledovali a spozorneli, keď 
sa na javisku objavil kráľ Herodes, 
ktorý dal popraviť všetkých novo-
rodených chlapcov a to len preto, 
aby sa ľudia nemohli nikomu inému 
klaňať. 

To, čo herci priniesli priamo na 
námestie, to si po skončení predsta-
venia Živý Betlehem diváci odniesli 
do svojich domovov. Čaro Vianoc. 
Lásku, pokoj a šťastie.                   red

Kapriáda 2015
Plavecký klub Handlová organizoval už 25-krát 
tradičnú vianočnú Kapriádu – výlov kaprov.  
Podujatie otvorila 17. decembra  prezidentka 
klubu Mária Májová a zástupca primátora mesta 
Dušan Klas. A v plnej kráse sa ukázal aj vládca 
všetkých morí a vôd, Neptún.

Deti vo veku 5 až 12 rokov, rozdelené do skupín, 
ukázali svoje plavecké schopnosti na malej Kapriá-
de a aj v netradičnom súťažení jednotlivých štafiet. 

Z bazéna si každé dieťa vylovilo svoju malú rybku 
v podobe fľašky s nápojom. Obdarené boli vianoč-
ným balíčkom a v závere si mali možnosť vyloviť 
aj svojho kapríka. Vecnú cenu si odniesla šikovná 
plavkyňa Bianka Šedíková, ktorá okrem plávania aj 
maľuje. Medzi ocenenými pretekármi nechýbal ani 
medailista z veľkonočných pretekov Filip Juríček 
z kategórie najmladších plavcov.

Veľká Kapriáda bola i tento rok zameraná na vy-
hodnocovanie najúspešnejších plavcov. Nechýbali 
ukážky plaveckých štýlov, techniky plávania a šta-
fetové súťaže. Medzi desať najúspešnejších pla-

veckých pretekárov sa dostali Eva Vojtková, Patrícia 
Škultétyová, Marek Mikuš, Zlatica Litwiaková, Denis 
Krištof, Natália Maruniaková, Lucia Knapeková, Kiara 
Mikušová, Samuel Cibula, Jakub Svitok. Oceneným 
pretekárom boli odovzdané trofeje, medaily, diplo-
my a vecné ceny z rúk prezidentky Plaveckého klu-
bu. V závere už tradične lovili rovnako ako chlapci 
i dievčatá svojho kapra.

Veríme, že tradícia Kapriády bude pokračovať a zú-
ročí sa úsilie i snaha jednotlivých trénerov, ktorí sa 
po celý rok venujú plávajúcej mládeži. 

red
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Ďakujem svojím cteným zákazníkom 
za prejavenú dôveru v roku 2015 

a želáme Vám a Vaším blízkym 
veľa zdravia, šťastia 

v Novom roku. PF 2016.

Mestská knižnica informuje...

Mestská knižnica Handlová oznamu-
je širokej verejnosti, že v aktuálnom 
období zatvorenia hlavnej knižnice 
je čitateľom k dispozícii pobočka 
knižnice v ZŠ MC  (vchod z parkovis-
ka školy). 
Na základe platného čitateľského 
preukazu tu môžete využívať všetky 
základné, špeciálne a doplnkové
knižnično - informačné služby.
Bližšie informácie získate na telefón-
nom čísle: 0907 991 605.

Zároveň upozorňujeme, že pevná 
linka je dočasne mimo prevádzky. 
Príďte nás navštíviť v pracovných 
dňoch od 9.00 do 17.00 h. 
 

Tešíme sa na Vás.

Mikuláš mal šichtu
Predvojom najkrajších sviatkov v ro-
ku je vždy leštenie čižmičiek a čakanie 
na sladkú odmenu. Tento rok sa mal 
dobrý ujo v červenom, ktorého vždy 
sprevádza anjelik a čertík, čo obracať, 
aby si splnil svoje povinnosti.

Mikuláš začal svoju púť v piatok ráno,    
4. decembra 2015, fandením na bas-
ketbalovom 3on3 turnaji v telocvični 
základnej školy Mierové námestie. 
Turnaj otvoril primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba. Zúčastnilo sa ho celkom 
64 detí (31 dievčat). Turnaj bol opäť na 
veľmi vysokej úrovni, k čomu prispeli aj 
partneri podujatia a to spoločnosť SPAL-
DING (najpopulárnejšia basketbalová 
spoločnosť vo svete). O pitný režim sa 
postarala spoločnosť McDonalds. Vecné 
ceny boli od basketbalového obchodu 
SHOPBALLERS.SK . Reklama a propa-
gácia od spoločnosti BASKET-LIVE  a 
DETINABASKETBAL. Nechýbali skvelé 
odmeny pre hráčov a to 8 ks nových 
basketbalových lôpt značky SPALDING a 
MOLTEN , 20 ks KALENDÁROV NBA, prí-
vesky, tričká, dresy  a ďalšie drobnosti. 
Celkom sa rozdali deťom veci v hodnote 
897 Eur.
V neposlednom rade patrí obrovské 
ďakujeme aj vedeniu školy ZŠ Mierové 
námestie za skvelé mikulášske balíčky.  
Poradie SKUPINA A : 
1. 30%-GRATIS (ZŠ Mierové námestie)
2. Podľa Paulíny (ZŠ Mierové námestie) 
3. JUH 1  (ZŠ Školská , Handlová)  

Poradie SKUPINA B :                    
1. Pacienti (ZŠ G. Drozda Chrenovec 
– Brusno ) 
2. Chlapci z morovnianskej školy  (ZŠ 
Morovnianska cesta, Handlová)
3. Dievčatá z morovnianskej školy (ZŠ 
Morovnianska cesta, Handlová)

Mgr. Ján Beránek
V piatok, 4. decembra 2015 v Mater-
skom centre Lienka deti s očakávaním, 
radosťou i napätím v očkách čakali 
a volali svorne na Mikuláša. Vo dverách 
sa ale objavil čert. Ten hľadal neposlušné 
deti. Anjel sa porozprával s tými dobrý-
mi. Po tomto predvoji sa zjavil samotný 
Mikuláš. S pomocou anjelikov rozdal 
všetkým detičkám sladké odmeny.Ma-
mičky Monča a Zuzka, ktoré stoja pri 
organizácii podujatí v MC Lienka, chcú 
opäť poďakovať Kataríne Dupkalovej 
a jej skvelým žiakom za nacvičenie scén-
ky pre deti. Žiaci ZUŠ si vyskúšali i úlohu 
Mikuláša, keď deťom rozdali balíčky 
plné ovocia, sladkostí a  sponzorského 
darčeka z DM drogérie. Nebolo to však 
zadarmo, ako to už býva, detičky museli 
zaspievať, alebo zarecitovať.  M. Galbavá
 

Mikuláš si však našiel čas potešiť i našich 
najstarších. V piatok, 4 decembra 2015 
sa zastavil i v našom Senior centre.Roz-
svietili sa vianočné svetielka a vôňa 
ihličia  nám zvestovala, že prichádza 
vianočný čas . A ten začína tradične  prí-
chodom Mikuláša, ktorý  k nám prišiel 
obdariť a potešiť nielen našich seniorov, 

ale aj deti našich zamestnancov. Role 
Mikuláša sa skvele zhostil Peter Pavlík, 
zamestnanec  Domu kultúry Handlová 
a spoločnosť mu robili dobrý anjel 
s veselým čertom.  Predvianočnú at-
mosféru umocnilo aj vystúpenie nášho 
speváckeho zboru Hviezdičky pod 
taktovkou  Antona Micheleho a milým 
prekvapením bolo aj  vystúpenie  taneč-
nej skupiny VOLCANO – Latino Ladies , 
ktoré bolo hlavným spestrením nášho 
mikulášskeho posedenia . Súčasťou na-
šich podujatí je pravidelné žrebovanie 
tomboly a tak viacerým našim klientom 
pribudol k mikulášskemu balíčku ešte 
jeden malý darček. Jeho majiteľ mal za 
úlohu potešiť publikum spevom, bás-
ňou, vtipom, skrátka čímkoľvek, čím by 
zabavil všetkých prítomných.

E. Nyitrayová, riaditeľka  n. o.
 

V sobotu, 5. decembra 2015, sa naplnilo 
nové Námestie baníkov deťmi. Dom 
kultúry si pre ne pripravil malé predsta-
venie o poštárovi, ktorému zlý medveď 
zobral tašku s listami od detí. Našťastie, 
všetko dobre dopadlo a priania pod via-
nočný stromček našli svojho adresáta. 
Potom už patrilo pódium Mikulášovi. 

Zhostil sa úlohy veľmi významnej, pod 
jeho čarovnou bakuľou sa rozsvietilo 
celé námestie a velikánsky vianočný 
stromček v jeho strede. Potom nasle-
doval ohňostroj a všetci jasali. Mikuláš 
rozdal deťom cukríky a potom sa už 
len všetci radovali a fotili pri veľkých 
vianočných guliach a našom svietiacom 
medveďovi Macovi.                                                   
 

V nedeľu, 6. decembra 2015, sa Mikuláš 
i poriadne zapotil. Deväťdesiatdeväť 
tanečníkov (škôlkári, prváci, druháci) 
z Handlovej, Ráztočna a Chrenovca si od 
Mikuláša vytancovalo na divadelných 
doskách Domu kultúry sladké odmeny. 
V programe vystúpili i niektoré z Vol-
cano Junioriek a Stars. Volcano ďakuje 
všetkým, ktorí naplnili sálu a dali detič-
kám skvelú energiu.                  A. Ličková
 

V pondelok, 7. decembra 2015, privítali 
škriatkovia a deti Mikuláša s čertom 
a anjelikom v priestoroch Hutiry. Deti 
mali na Mikuláša pripravených milión 
zvedavých otázok. Dozvedeli sa naprí-
klad, že svoj kostým perie zásadne iba 
v automatickej práčke a má ho už od na-
rodenia. Sladké odmeny sa nerozdávali 
len tak. Deti si ich museli zaslúžiť – za-
tancovať, zaspievať, povedať básničku 
alebo si ich vysúťažiť. Rodičia balili svoje 
deti ako vianočné darčeky, oceňovala sa 
najkrajšia „socha“, tancovalo sa popod 
šnúru, hádzalo sa na kôš a rátali sa na 
tvárach nakreslené vianočné vločky. 
Zatancovali i malí Dazyáci. Na záver 
všetci spolu napísali svoje vianočné 
priania na obrovský list Ježiškovi. Miku-
láš ho prevzal a sľúbil, že ho Ježiškovi 
odovzdá. Pred odchodom si všetci spolu 
zaspievali Rolničky v sprievode gitary. 
Centrum voľného času ďakuje svojim 
spoluorganizátorom, HRC, tanečnej 
skupine Dayza, ZUŠ a DaMP za pomoc 
pri príprave krásneho podujatia pre deti.    
G. Grigerova.                        Spracovala VMT

Posvätili pamätné  tabule
Ako mikulášsky dar obyvateľom handlovskej 
mestskej časti Nová Lehota možno označiť 
zrenovovanú márnicu na tamojšom cintoríne 
a v nej inštalované pamätné tabule. Tie druhú 
adventnú nedeľu posvätil farár handlovskej far-
nosti Peter Repa. Sú spomienkou na obyvateľov 
nemeckej národnosti vysídlených v roku 1945.

Novú Lehotu založili nemeckí prisťahovali v polovici 
14. storočia.  Nemecky hovoriace obyvateľstvo tu 
žilo až do druhej polovice 20. storočia. Benešove 
dekréty a tzv. kolektívna vina sa podpísali pod ich 
nedobrovoľné vysťahovanie. Okolo 1500 mien vy-
sťahovalcov je zvečnených na pamätných tabuliach 
v kamennej márnici.
Helena Galbavá, predsedníčka o.z. Karpaty Art Gal-

lery (Handlová moje mesto): „Je tam 250 domov , je 
tam pri každom dome napísaná celá rodina, čiže otec, 
matka, deti aj z ktorého domu pochádzajú po rode. 
Dopracovali sme sa k tomu z knižky, ktorú vlastní pani 
Šimková, je v nemeckom origináli a napísal ju pán 
Láslop . Je to spísané. podľa matrík a kroník“. 
Posvätenie pamätných tabúľ bolo súčasne i znovu-
oživením kamennej márnice na cintoríne v Novej 
Lehote. Pochádza z roku 1869 a je zrejme jedinou 
zachovanou kamennou márnicou na Slovensku. 
Samotný cintorín, založený v roku 1776, patrí k naj-
starším zachovaným cintorínom na Hornonitrí.  
Helena Galbavá, predsedníčka o.z. Karpaty Art Gal-
lery (Handlová moje mesto): „ Tento cintorín nie je 
taký celkom obyčajný, dedinský. Je to typ mestského 
cintorína, vidieť to aj podľa tejto brány, ktorú urobili 
v Štiavnici v najznámejších Kobulgových zlievarňach.“

Kamennú  márnicu  ešte začiatkom tohto roka ne-
bolo na cintoríne ani poriadne vidieť. Bola ukrytá 
v kríkoch a v nánosoch zeminy.  O jej súčasnú podo-
bu sa postaralo predovšetkým občianske združenie 
Karpaty Art Gallery (Handlová moje mesto). 
Pomáhal historik Jozef Lenhart, Lehoťania a dob-
rovoľníci.

Miroslav Hutka, dobrovoľník: „ Ľudia zabúdajú a pre-
to sa tie pamätníky robia , aby si ľudia pamätali“.
A ešte jedna udalosť na Mikuláša roku 2015 sa 
zapíše do histórie Novej Lehoty. Po troch rokoch 
sa v Kostole svätého Mikuláša znovu konala svätá 
omša. Umožnila to rekonštrukcia zničenej strechy 
kostola a úprava interiéru, čo je tiež dielom snaženia 
občianskeho združenia Karpaty Art Gallery (Handlo-
vá moje mesto) a dobrovoľníkov.    

Gabriela Milová
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Nočný výhľad z Bralovky
“Ponáhľajte sa, aby vás v lese neza-
stihla tma”, radí mamička Jankovi a 
Marienke v rozprávke O perníkovej 
chalúpke. V tom našom príbehu na-
opak deti do lesa po tme posielame. 
A je to už desať rokov  celkom dobrá 
zábava.
Šuchot lístia pod nohami bol v 
sobotu 28. novembra  2015 asi naj-
častejším zvukom pri výstupe na Bra-
lovu skalu.  Povinnou výbavou tohto 
turistického výletu bola baterka a 
teplé oblečenie. Na Bralovu skalu sa 
totiž vyráža zásadne po tme. Nočný 
výstup na skalu vysokú 825 metrov, 
v západnej časti Karpatských vrchov 
nad obcami Sklené a Ráztočno, si za 
desať rokov už našiel svojich stálych 
fanúšikov a pribúdajú ďalší. Prečo? 
Vraj pohľad z Bralovej skaly na nočnú 
Handlovú, posiatu tisíckami svetie-
lok, za to naozaj stojí.

IS

BLAHOŽELANIE

Dňa 15.12. 2015 oslávila 

Miriam Granačková 
krásne dva rôčky.

Miriamke a jej otcovi 
Ing. Vladimírovi Čápovi 

zo srdca blahoželá rodina.

V novom roku 
veľa zdravia 
dvojnohým 

aj štvornohým 
priateľom praje

Vladimír Petráš
veterinár

Mestská polícia 
informuje...
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac  november 2015 – december 
2015 (od 20.11.2015 do 20.12.2015) 
celkom 408 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 91 priestupkov, 
z ktorých bolo 58 zistených vlastnou 
činnosťou a 22 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 11 priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 60 doprav-
ných priestupkov. V jednom prípade 
použili príslušníci  TPNZOMV, tzv. 
papuču. Proti majetku 6 priestupkov. 
Proti verejnému poriadku príslušníci 
MsP riešili 15 priestupkov, z ktorých 
bol 1 priestupok na úseku rušenia 
nočného kľudu a 14 priestupkov 
na úseku znečistenia verejného 
priestranstva. V 10 prípadoch bol po-
rušený Zákon 282/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov (nezabrá-
nenie voľnému pohybu psa; neprihlá-
senie psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov). Príslušníci mestskej polície 
odchytili 8 túlavých psov, ktorí boli 
umiestnení v útulku (3 psov si z útul-
ku zobrali ich pôvodní majitelia).  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 114 zákrokov a 11 výjazdov 
k narušeným monitorovaným ob-
jektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných12 
zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od  20.11.2015 
do 20.12.2015:

21.11.2015 o 14:00 hod. - telefonicky 
oznámené, že na lavičkách pri bývalom 
CVČ Relax sa nachádza hlučná partia. Po 

príchode na miesto sa tam nachádzalo 7 
osôb. Všetci boli pod vplyvom alkoholu 
a jeden z nich pravdepodobne pod vply-
vom inej omamnej látky. Od muža, ktorý 
mal poranenú ľavú ruku bolo zistené, že sa 
na mieste pohádal s priateľkou, po ktorej 
kričal a od nervov buchol päsťou do stro-
mu. Lekárske ošetrenie odmietol. Hliadka 
mu na mieste poskytla obväz. Protiprávne 
konanie na mieste zistené nebolo. Všetci 
boli upozornení, aby sa správali slušne. 
Jeden z nich vyčistil verejné priestranstvo 
od plastových fliaš.
23.11.2015 o 09:45 hod. - telefonicky 
oznámené, že na Mostnej ulici sa pohy-
buje dezorientovaná žena. Na mieste 
zistené, že ide o obyvateľku Mostnej ulice. 
Od susedov bolo zistené, že pani trpí psy-
chickou chorobou. Von vybehla v pyžame 
a zabuchla si dvere. Po chvíli sa na miesto 
dostavil jej syn, ktorý sa o ňu stará a bol 
práve na nákupe. Hliadke poskytol na 
seba kontakt v prípade, ak by sa situácia 
opakovala.
6.12.2015 o 11:22 hod. - telefonicky 
oznámil muž, že prišiel navštíviť svoju 
starú mamu na Ul. 29. augusta č. 3 a z bytu 
oproti je cítiť podozrivý zápach a okolo 
dverí je veľa múch. Hliadka sa po príchode 
na miesto stretla s oznamovateľom, ktorý 
uviedol, že v uvedenom byte by mal podľa 
jeho vedomostí bývať asi 37 ročný muž, 
ktorého susedia údajne nevideli už pribl. 
3 týždne. Hliadka sa skontaktovala s jeho 
susedom, ktorý hliadke uviedol, že má 
vedomosť o tom, že mal pred mesiacom 
odcestovať za prácou do Nemecka. Na-
koľko hliadka nevedela, či sa muž v byte 
nachádza alebo nie, tak sa telefonicky 
skontaktovala s jeho sestrou, ktorá sa do 
telefónu vyjadrila, že na brata nemá žiadny 
kontakt. Hliadka privolala na miesto hasi-
čov, ktorí otvorili dvere a zistili, že v byte 
sa nachádza mŕtvola v značnom štádiu 
rozkladu. Na chodbe, v izbe aj v kuchyni 
bola na zemi krv a mŕtvola bola v kuchyni 
pri kuchynskej linke. 
14.12.2015 o 01:55 hod. - stála služba 

oznámila, že na Námestí baníkov pri 
svetelnom medveďovi sa nachádzajú 
tri dospelé osoby, ktoré po ňom lozia. 
Hliadka pri presune na námestie spozoro-
vala pri SLSP troch mužov, u ktorých zistila 
totožnosť. Pri kontrole medveďa bolo zis-
tené, že mal poškodenú (preliačenú) pravú 
nohu. Všetci traja podozriví pred hliadkou 
popreli, že by poškodenie zapríčinili oni. 
Pri kontrole v centre o 22:30 hod. však 
toto poškodenie na medveďovi nebolo. 
Menovaní boli upozornení na to, že budú 
predvolaní a vypočutí k priestupku proti 
majetku ako podozriví. Menovaní násled-
ne odišli smerom do Non-stopu. O 05:30 
hod. počas presunu hliadky do centra na 
pochôdzku hliadka spozorovala trojicu 
podozrivých z udalosti o 01:55 hod., ako 
sa opäť presúvajú k medveďovi, pričom 
jeden z nich vyskočil a do medveďa kopol. 
Trojica podozrivých bola z miesta rázne 
vykázaná a boli znovu upozornení, že 
budú riešení za poškodzovanie majetku 
mesta. Hliadka ich odsledovala až na 
Lipovú ulicu. Priestupky proti majetku sú 
v riešení MsP. 
17.12.2015 o 12:35 hod. - na útvar MsP 
sa dostavila obyvateľka mesta, ktorá sa 
prišla informovať na postup a to ohľadne 
obťažovania formou sms správ, ktoré ne-
ustále odosiela jej dcére jej bývalý priateľ. 
Uviedla, že jej dcéra je v zlom psychickom 
stave, je na liečení, nakoľko chcela spáchať 
samovraždu a tieto sms-ky od neho jej len 
priťažujú. Sms správy väčšinou obsahujú 
urážky. S oznamovateľkou sa hliadka 
dohodla, že najskôr navštívi dcérinho 
bývalého priateľa a celú vec ohľadne ob-
ťažovania mu vysvetlí, pokúsi sa mu doho-
voriť a zároveň mu vysvetlí, že ak s vecou 
neprestane, bude oznamovateľka vec 
riešiť cez políciu.Hliadka sa na adrese trva-
lého pobytu skontaktovala s mužom a na 
mieste s ním vykonala pohovor. Prisľúbil, 
že už úplne skončí s kontaktom medzi ním 
a priateľkou, nakoľko nechce mať problé-
my. O veci bola telefonicky vyrozumená aj 
oznamovateľka.  (krátené)                MSP

Vianočné sviatky ukončilo 
zábavné predstavenie

V nedeľu, 27. decembra 2015 malo 
premiéru divadelné predstavenie 
Kolkoviny II. Hlavnými protagonista-
mi boli obľúbení a známi herci z Diva-
dla pri Kolkárni.
Podľa slov Igora a Braňa pracovali na sce-
nári hry už od januára. Ostatní členovia 
Divadla pri Kolkárni, Maťo a Baška spolu-
pracovali „na diaľku“, keďže sú pracovne 
zaneprázdnení v iných mestách.
Na otázku, prečo sa rozhodli práve pre ta-
kýto termín predstavenia, nám povedali, 
že Vianoce sú časom, kedy by mala byť 
každá rodina spolu. Členovia Divadla pri 
Kolkárni sú tiež taká  malá rodina a roz-
hodli sa, že práve vianočný čas je ten 
správny, aby mohli byť pokope. Okrem 
toho dali všetkým Handlovčanom ne-
skorý vianočný darček v podobe divadel-
ného predstavenia.Lístky boli rozobrané už pred sviatkami. 
Divadlo pri Kolkárni sa jednoducho teší veľkej obľube a vždy 
zaplní celú sálu Domu kultúry.
Predstavenie divákov zaviedlo do temného stredoveku. 
Hlavnými postavami boli kráľ, ktorému dala sudička do 
vienka vzťahovačnosť a umrnčanosť. Jeho šašo mu pomá-
hal prekonať tieto vlastnosti, ale moc sa mu nedarilo. Kráľ sa 
potom rozhodol, že sudičku vyhľadá, aby ho zbavila kliatby. 
Nakoniec kráľ zistil, že to nie je prekliatie, ale je jednoducho 
pod papučou. V medzivstupoch sa viedla diskusia o hre 

s ľuďmi so zaujíma-
vým povolaním. 

Videli sme cínové-
ho kohúta, permo-
nika – sprievodcu 
v štôlni a bývalého 
gymnastu s gu-
menou priateľkou 
Aničkou. Na javisko 
bol prizvaný i jeden 
divák z obecenstva. 
Život na javisku 
i v hľadisku zneprí-
jemňoval velikán-
sky komár s veli-
kánskou slamkou 
na vyciciavanie.
Predstavenie bolo 
pretkané charakte-
ristickým humorom 
a improvizáciou. 
Nemohol chýbať 

ani Braňo v tangáčoch a podprsenke. 

Ku koncu sa Igor zhostil role režiséra. V jeho divadelnej hre 
sa predstavil Darth Vader so svetelným mečom z neóniek, 
bojovnica Xena s umelým mečom a nemohol chýbať ani 
precitlivený Batman. S divákmi sa rozlúčil Robocop.
Všetci, ktorí prišli na predstavenie zažili príjemný večer plný 
humoru a smiechu. Divadlo pri Kolkárni si za svoj výkon 
vyslúžilo standing ovation.                                                       

VMT
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Všetko najlepšie v novom roku všetkým handlovčanom,
hlavne veľa zdravia,šťastia,lásky a porozumenia,osobných 
i pracovných úspechov úprimne a zo srdca praje

JUDr.Ing.Jozef Stopka,PhD.
prednosta Okresného úradu Prievidza a poslanec TSK“

Veselo do roku 2016
Rok 2016 je pre naše mesto veľmi zaujímavým. 
Už samotné číslo 2016 je magické. Keď ho 
rozdelíte a číslo 16 prehodíte dopredu a za 20 
doložíte číslo 3, čo je tretie volebné obdobie 
nášho primátora, dostanete číslo 16203. A to je 

presne počet obyvateľov nášho mesta.  Tajom-
nosť a magickosť  roku 2016 budú potvrdzovať 
aj naše binárne hodiny. Keď spočítate hodnoty 
prvého stĺpca 1+2+4+8+16, to je presne počet 
zubov, ktoré chýbajú bývalej hovorkyni potom, 
čo spadla z bicykla. Kto vydrží dva dni sledovať 
na binárnych hodinách sekundy a nepapať,  
okrem toho, že bude hladný, bude mať aj dve 
záhaľky. 

Na prvom zasadnutí v roku 2016 poslanci 
schvália projekt Veselá Handlová. V Jazmíne 
počas  roka zriadia mestskú pálenicu a na jar 
na halde vysejú mak siaty.  Každý vysmiaty 
handlovčan bude oslobodený od platenia po-
platkov za smeti. Naopak, zlostní a nahnevaní 
občania si musia svoj hnev vybiť prácou na 
makovom poli.

V januári naše mesto zasiahnu silné mrazy, 
teplota klesne pod – 21 stupňov. Radnica vydá 
príkaz na povinnú konzumáciu liehovín v pra-
covnej dobe - 2dcl/osoba/deň. Na dodržiavanie 
nariadenia bude dozerať  hliadka s názvom 
Námraza. Zatiaľ, čo mrazy pominú začiatkom 
februára, Námraza tu bude pobehovať až do 
júna. Januárové mrazy vystrieda februárový 
sneh, ktorého napadne po „vrchné šrouby“.  Na 
čas to spomalí prílev “refrugees” zo Žiaru nad 
Hronom. 

Marec vypočuje priania handlovčanov,  keď z 
piatich mušketierov sa jednému podarí prebiť 
vo voľbách do NRSR za poslanca. Ešte predtým 
na slávnostnom MsZ pri príležitosti 640. výročia 
založenia mesta poslanci odmietnu návrh kole-
gu, aby sa do erbu mesta primaľoval Kataríne 
sumček a uhorkový list. 

V apríli sa uvoľní štupeľ na termálnom vrte 
a Handlová sa na chvíľu stane kúpeľným mes-
tom. Na základe tejto udalosti mesto začne 
v máji realizovať projekt letného kúpaliska. 
Keďže sa finančné skupiny v zdravotníctve ne-

dohodnú na prevádzke handlovskej nemocnici, 
radnica začne organizovať zdravotné kurzy pre 
občanov. Ako prvý bude kurz Babka bylinkárka, 
najväčší záujem však bude o kurz Gynekológ 
amatér.

Aj napriek tomu, že sa všetci na všetko sťažujú, 
detí sa bude rodiť  stále viac, čo potvrdí mesiac 
júl, v ktorom sa narodí 45 nových handlovča-
nov, väčšina z nich dostane meno Polemic, po 
koncerte kapely,  ktorá v novembri 2015 roztan-
covala handlovské námestie.

V auguste sa vráti späť do mesta dôchodkyňa 
H.H., ktorá v Nemecku požiada ako sýrska ute-
čenkyňa o azyl  a tri mesiace bude dostávať po 
625 euro. “Neboli by na mňa prišli, keby som pri 
náhodnej kontrole namiesto dokladov nevytiahla 
z kabelky bravčový rezeň”, prezradí pre septem-
brové vydanie Handlovských novín.

V septembrovom sprievode Pálfyho larva sa        
s choreografiou “Žblnk” po prvýkrát predstavia 
aj sumčeky americké. 

V októbri sa po roku rozbehne v zrekonštruo-
vanej hale basketbalová extraliga. Pod novým 
názvom “Biely kohúti” nastúpia handlovčania 
proti bôbarom a naši kohúti ich roztrhajú o 20 
bodov. 

Projekt Veselá Handlová sa vymkne z pod kon-
troly v závere roka, keď namiesto Martina na 
bielom koni, príde najskôr z Jazmínu Jožo Ďu-
rina na plyšovom sobovi  a namiesto Mikuláša 
dovezú soby z makového poľa Makuláša, ktorý 
bude deťom rozdávať makovičky, čím sa veselie 
v Handlovej vystupňuje. 

Záver roka prebehne v pokojnej atmosfére, Je-
žiško opäť príde všade a binárne hodiny nám v 
skromnosti odbijú Nový rok. 

Veľa šťastia v roku 2016 priatelia!

1. zrohovatená vrstva kože, napr. u korytnačky
2. posudzovanie, hodnotenie, recenzia
3. pohorie nachádzajúce sa v severnej časti Spiša
4. stála rastlina
5. roztierateľná mäsová pochúťka
6. škatuľa
7. umelá hmota tvorená syntetickou živicou
8. nohavice z trikotovej látky
9. úspešný postup v práci
10. postup, náplň podujatia, harmonogram
11. stupňovitý vodopád
12. vlastenec
13. slovenské mesto pomenované 
       po najväčšom jazykovedcovi
14. tkaná pokrývka podlahy
15. odborník v práve
16. oslava sľubu manželstva
17. otvor v oku obklopený dúhovkou
18.parfum
19. bielkovina
20. technický objav
21. dve šestiny celku
22. zrúcanina hradu blízko Stupavy

 „Kto nemiloval, môže napísať veľký román  
   o láske,...“ 
...nie však prostú báseň o nej.



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
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Šťastný a zdravý Nový rok

Veľa šťastia, zdravia, radosti, veľa lásky 
a veľa pekných chvíľ s priateľmi Vám
 

  v novom roku praje

  Dušan Klas
  zástupca primátora
   mesta Handlová

Šampión z Jánošíkovej
Vyhrať trikrát putovný pohár nie je vôbec jednodu-
ché ani pre nás, ktorí si hovoríme “páni tvorstva”, 
nieto pre našich štvornohých priateľov. 

Astor je slovenský kopov, ktorý so svojim kamarátom 
Fionom a  dvoma krkavcami, bývajú na konci Jánošíko-
vej ulice. Nie sú tam sami, stará sa o nich Vladimír Peťko, 
ktorý je právom na svojho šampióna, Astora hrdý. 
O jeho úspechoch by nemusel ani veľa rozprávať, množ-
stvo vystavených pohárov  a cien hovorí samo. Ja som 
však tvor zvedavý, preto som sa pýtal.

Astor zo Šútovskej doliny je oficiálne meno tvojho 
psa. Je to naozaj krásny šesťročný pes, bolo ťažké 
vycvičiť ho?

Základným predpokladom úspešného výcviku je potreba 
dokonale spoznať svojho psa po všetkých stránkach, 
preto hlavný dôraz sa kladie na jeho vrodené povahové 
a charakterové vlastnosti. Len vtedy mu dôkladne po-
rozumieme. Spolu spoznávame revír, zastúpenie zveri, 
spôsob lovu. Kopov je durič diviačej zveri, aj preto sa 
cvičí na diviačiu stopu. Tento náročný výcvik je spojený s nekonečnými spoločnými 
prechádzkami,  na ktorých sa vzájomné priateľstvo prehlbuje, čo len napomáha 
samotnému výcviku.

Slovenský kopov sa na území Slovenska choval niekoľko storočí, avšak až 
v roku 1963 ho uznala FCI ako duriča. Samostatný klub chovateľov sloven-

ských kopovov bol založený v roku 1988. Akých dôležitých súťaží sa Astor 
zúčastňuje a aké sú jeho najväčšie ocenenia?

Na súťažiach sa hodnotia disciplíny napr.  posiedka s odložením, dohľadávka, nájde-
né znaky, správanie sa psa pri zastrelenej zveri, durenie, hlasitosť, čuch, chuť do prá-
ce.  Astor je vytrvalý pes a svoje ocenenia získal hlavne na klubových súťažiach ako 
sú Putovný pohár, ktorý Astor vyhral trikrát, uspel na Ipeľskom pohári, na Memoriáli 
Andreja Renča či  na Memoriáli  Františka  Sigeta. Pekné umiestnenia dosahuje aj  na 
Tatranskom pohári.  Je to pes v najlepších  rokoch, ktorý mi robí radosť, je to priateľ,  
pomocník a je aj dobrým učiteľom pre svojho mladšieho kamaráta Fiona . 
Ďakujem za rozhovor a prajem Tebe, Astorovi aj Fionovi ešte veľa úspechov.           

VH


