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Smútok, ktorý zažívame, keď nám 
umrie milovaný človek, to je daň za 
to, že sme s ním mohli žiť v jednom 
čase, na jednom mieste, spoznať ho, 
milovať a byť milovaný. Pritom mi-
lovaným človekom nemusí byť náš 
partner, partnerka, rodičia, súroden-
ci.                                                     
   

Milovanými sú tí, ktorým odovzdáva-
me našu lásku. Aj bez toho, aby nám 
ju oni vracali.  Často až po smrti si 
naplno uvedomujeme aké sme mali 
šťastie, že sme mohli žiť, byť vedľa 
toho, kto nám už dnes chýba. Smrť 
ukazuje dôležitosť ľudí. Odkrýva až 
do nahoty úprimnosť vzťahov. Smut-
ne sedíme a v hlave sa nám miešajú 
myšlienky, spomienky. Čo všetko sme 
s tým človekom nestihli urobiť, čo 
sme mu nestihli povedať.

A preto milujme ľudí, kým sú živí. 
Dajme im vedieť, že ich máme radi. 
Odpúšťajte im chyby a tešme sa z ich 
šťastia. Buďme oddaní a odovzdávaj-
me im dobrú náladu. Počúvajme ich 
a tešme sa, keď oni počúvajú nás.

Moji milí Handlovčania, v duchu 
týchto myšlienok mi dovoľte, aby som 
Vás v predvečer najkrajších sviatkov v 
roku, vianočných sviatkov pozdravil 
a poprial Vám, aby ste ich prežili v 
kruhu svojich najbližších ľudí, ktorých 
milujete a ktorí milujú Vás. Želám 
Vám, aby vianočné sviečky osvetlili 
Vaše príbytky a aby žiadna stolička 
neostala vo Vašich domovoch prázd-
na. Želám Vám, aby sviatočné dni 
rozžiarili očká Vašich detí.

Želám Vám, aby úsmev Váš a Vašich 
blízkych Vás sprevádzal počas nastá-
vajúcich vianočných sviatkov.
A nezabudnite, že tí, ktorí s nami už 
nemôžu byť počas týchto sviatoč-
ných dní sa na nás s láskou pozerajú 
a preto im venujme tichú modlitbič-
ku.

Milí moji Handlovčania, želám Vám 
krásne vianočné sviatky.

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Handlovské katarínske dni pri-
niesli ocenenie Handlovčanom, 
jarmok  na námestí, koncerty 
Lukáša Adamca, Petra Cmoríka, 
šťavnaté hity Elánu, v nedeľu 
koncert speváckeho súboru 
Adoremus v Kostole sv. Katarí-
ny.

V piatok sa nielen zabávalo, ale vo veľ-
kej zasadačke MsÚ sa odovzdávali  z 
rúk primátora mesta Rudolfa Podobu 
ocenenia tým, ktorí v roku od Kata-
ríny po Katarínu, teda od novembra 
2016 – do novembra 2017 zazname-
nali spoločenský úspech. Oceňova-
né osobnosti a kolektívy si odniesli 
uznanie nielen za šírenie dobrého 
mena mesta, ale aj za významné 
úspechy dosiahnuté v oblasti špor-

tu, hospodárstva, či kultúry. V rokoch 
2006 – 2016 boli udelené v kategórii 
Čestné občianstvo 4 ocenenia, spolu 
41 ocenení v kategórii Cena mesta, 
28 ocenení v kategórii Cena primá-
tora mesta a 59 ocenení pri výročiach 
mesta Handlová.

V piatok 24. novembra 2017 boli ude-
lené tri Ceny mesta a päť Cien primá-
tora mesta. Ocenenie bolo odovzda-
né počas slávnostného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. 

Ocenenie Cena mesta sa udeľuje za 
vynikajúce tvorivé výkony a význam-
né výsledky vo vedeckej, technickej, 
publicistickej a verejno-prospešnej 
činnosti tým, ktorí sa pričinili o hospo-
dársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho 
propagáciu doma i v zahraničí. 

Cenu mesta si odniesli:

Minibasketbali Školského 
basketbalového klubu Handlová 
V apríli tohto roku absolvovali hand-
lovskí minibasketbalisti zo Školského 
basketbalového klubu Handlová me-
dzinárodný turnaj v Prahe. Obrovská 
bojovnosť, siahnutie na dno svojich 
síl a fantastická podpora fanúšikov 
zabezpečila chlapcom postup do 
vysnívaného finále. Vo finálovom zá-
pase, ktorý sa odohral v nedeľu 16.  
apríla porazili české mužstvo BCM Orli 
Prostějov a zdvihli nad hlavu pohár 
víťazov EURO BASKET TURNAMENT 
2017. Cena mesta bola minibasketba-
listom udelená za víťazstvo na tomto 
medzinárodnom turnaji a šírenie dob-
rého mena mesta v zahraničí.  (str.3)

Katarína priniesla ocenenia aj zábavu

Mikuláš 
na Námestí

6.12. o 17.00



Vianočné 
prázdniny v ZŠ 
Prázdniny sa začí-
najú 23. decembra 
2017 a končia sa 
5.januára 2018. Za-
čiatok vyučovania po prázdninách 
je 8.január 2018 (pondelok).

Prevádzka MŠ 
počas vianočných prázdnin
Prevádzka materskej školy počas 
prázdnin bude obmedzená nasle-
dovne:
od 27.12.2017 do 29.12.2017 – pre-
rušená prevádzka vo všetkých pra-
coviskách MŠ (3 pracovné dni);
od 2.1.2018 do 5.1.2018 – v pre-
vádzke len Materská škola SNP 27 
pre deti zo všetkých pracovísk (4 
pracovné dni);
od 8.1.2018 riadna prevádzka vo 
všetkých pracoviskách materskej 
školy.

Všetkým školám a školským zaria-
deniam ďakujeme za spoluprácu a 
prajeme krásne Vianoce v súlade s 
myšlienkou „nie je dôležité, čo je pod 
stromčekom, ale kto je okolo neho“.

Jaroslava Maslíková
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K vianočnému obdobiu neodmys-
liteľne patrí vôňa zeleného ihličia 
šíriaca sa príbytkami. Ako sa via-
nočný stromček stal jedným zo 
symbolov Vianoc? Podľa jednej z 
legiend to bol svätý Bonifác, apoš-
tol germánskych kmeňov, ktorý 
oslobodil strom borovice z rúk 
Thora. 

Podľa iných sa tradícia vianočného 
stromčeka pripisuje Martinovi Lu-
therovi, ktorému vraj pri prechádzke 
lesom učaroval snehom zaviaty ihlič-
natý strom, ktorý si priniesol domov a 
ozdobil. Už v 16. storočí sa v nemecky 
hovoriacich mestečkách rozšírila tra-
dícia voskových figúrok a zapálených 
sviečok, ktorými si rodiny ozdobo-
vali stromčeky. Zapálená sviečka 
na stromčeku symbolizovala svetlo 
– príchod Spasiteľa. Vôňa ihličia a 
ozdoby na stromčeku sa šírili európ-
skymi krajinami. Ozdobené vianočné 
stromčeky sa rýchlo udomácnili aj  
v rodinách na Slovensku. Stromček 
pri štedrovečernom stole nesmel v 
domácnostiach chýbať od druhej 
polovici 19. storočia.  Tak tomu bolo 
aj v nemeckom mestečku Krickerhau. 
Rodiny vyzdobený vianočný strom-
ček zavesili na drevenú hradu v izbe 
nad štedrovečerný stôl. Stromček bol 
zdobený veľmi skromne - slamenými 
ozdobami, ako boli hviezdičky, či sla-

Dvanásť mesiacov pomaly napĺňa 
rok. December je o dobrote, dávaní, 
dobrom slove, domove, dverách do-
korán, dobrej duši, darčekoch, dob-
rodení, dobromyseľnosti, dobroreče-
ní, dobrosrdečnosti a dobročinnosti. 

Varte a kupujte kapustnicu 
v Handlovej v sobotu 
9. decembra 2017!
Tradícia varenia handlovskej kapustnice 
má v Handlovej už hlboké trinásťročné 
vianočné korene na podujatí Handlov-
ská kapustnica. Ak aj vy chcete prispieť 
a stať sa súčasťou malých komunít va-
riacich voňavú a chutnú kapustnicu, 
ktorá chutí a hreje, neváhajte kontak-
tovať Branislava Čukana a dohodnúť 
si podrobnosti najneskôr do stredy 
6.12.2017 na tel. čísle 0918 610 816, píš-
te na cukan77@gmail.com  

Tradičná Handlovská kapustnica zohre-
je pri varení, predaji, jedení aj rozdávaní 
výťažku z predaja. Tento rok primátor 
mesta Handlová po dohovore so sta-
rostami z handlovskej doliny rozhodli 
o tom, kam pôjde výťažok z kapustníc. 
Príslušníci mestskej polície vás ponúknu 

kapustnicou, z ktorej výťažok pôjde na 
útulok pre psíkov.

Všetci, ktorí si kúpia kapustnicu od Far-
nosti Handlová, prispejú na opravu Kos-
tola sv. Kataríny v Handlovej. 

Výťažok zo všetkých ďalších chutných 
kapustníc poputuje pre rodiny z han-
dlovskej doliny, ktorých príjem je na 
hranici životného minima. Je to spolu 
približne 10 rodín, ktorým kapustni-
ce prinesú krásne Vianoce. Za výťažok           
z predaja kapustníc zamestnanci so-
ciálneho oddelenia Mestského úradu              
v Handlovej nakúpia rodinám  potraviny 
na tradičný vianočný stôl a osobne im 
ich doručia. Cena jednej porcie kapust-
nice je 1,5 €. Varenie kapustníc sa začína 
od 8.00 h. Kapustnice sa budú vydávať 
od 11.15 h. Prísť na Námestie baníkov sa 
oplatí aj kvôli hudobnému programu od 
10. 00 h do 13.00 h.

Žiadne dieťa neostane 
na Vianoce bez darčeka, 
žiadny senior sám
Primátor mesta Handlová  Rudolf Po-
doba sa rozhodol prispieť ku krásnym 
Vianociam aj osobne.  Z vlastných pro-
striedkov nakúpi darčeky pod vianočný 
stromček všetkým deťom do 16 rokov, 
ktoré žijú v rodinách v hmotnej núdzi 
alebo nízkopríjmových rodinách.  Ta-
kýchto detí je v Handlovej približne 
stovka. 

V predvečer Vianoc primátor mesta 
pozýva na slávnostný obed všetkých 
seniorov v Handlovej bez rodinného 
zázemia. 
Asi tridsiatka ľudí strávi predvianočný 
čas za stolom plnom nielen dobrého 
jedla, ale aj dobrých slov, nálady, bez 
pocitu osamelosti v sobotu 23. decem-
bra 2017 v handlovskom seniorcentre.  
Pre seniorov, ktorých dôchodok nepre-
sahuje 300 € a pre jednotlivcov, ktorí sa 
nachádzajú v hmotnej núdzi a vykoná-
vajú v prospech mesta aktivačné práce  
pripravil primátor mesta v spolupráci 
s partnermi darčeky v podobe trvanli-
vých potravín. 

mené figúrky. Členovia rodiny naň vešali 
malé jabĺčka, orechy, papierové ozdoby, 
medovníky a sušené ovocie. Takto jed-
noducho vyzdobený stromček šíril v izbe 
opojnú sladkú vôňu Vianoc. Na vianočné 
stromčeky v mestách deti vešali papiero-
vé ozdoby, začiatkom 19. storočia to boli 
aj sklenené guličky, rôznofarebné cínové 
postavičky, snehové vločky. Stromček 
zdobili farebné girlandy zakúpené na 
vianočných mestských trhoch. Dievčatá 
stromček ozdobili aj ručne vyšívanými 
či háčkovanými ozdobami, najčastejšie 
hviezdičkami a zvončekmi, ktoré pri-
pravovali počas roka. Na prelome 19. a 

20.storočia sa na stromčekoch začali ob-
javovať aj prvé sladké čokoládové figúr-
ky a želé salónky. Obľúbené bolo aj baliť 
kockový cukor do farebných papierov. 

Na konci 19.storočia sa príchod najkraj-
ších sviatkov v roku v európskych mes-
tách začal pripomínať zdobením a roz-
svecovaním veľkých vianočných strom-
čekov na námestiach. Jeho rozsvietenie 
sa konalo v predvečer príchodu Miku-
láša, ktorý symbolizoval prichádzajúce 
Vianoce. Ten tohtoročný sa v Handlo-
vej rozsvieti v stredu 6. decembra o 
17.00 h na Námestí baníkov. 

Po Štedrej večeri sa pod vianočným 
stromčekom rozdávali darčeky. Tie boli 
v minulosti symbolické. V dedinskom 
prostredí prevládali až do 19. storočia 
vinše, materiálne dary si rodiny ne-
dávali. Členovia rodiny sa vzájomne 
obdarúvali drobnými predmetmi a po-
zornosťami. Boli to darčeky vyrábané 
ručne, ktoré členovia rodiny pripravo-
vali počas celého roka. Najčastejšie to 
boli vlnené šály, čiapky, pre dievčatá 
handrové bábiky, farebné vyšívané 
šatky na hlavu, pre chlapcov drevené 
koníky, vozíky, figúrky, mladé dievča-
tá dostávali farebné stužky do vlasov, 
látku na nové krojované šaty, vlnenú 
pelerínu, mladí muži opasky či klobúky. 
V meštianskych rodinách to boli aj dar-
čeky drahšie. Rozdiely medzi darčekmi 
v dedinskom a mestskom prostredí sa 
rokmi vyrovnávali. 
Vianoce však nie sú o darčekoch, sú o 
stretnutí rodiny, posedení priateľov a 
pocite domova.

Drevo v peci tíško praská, 
v našich srdciach zavládla láska.
Ihličie krásne vonia, 
zvončeky vánkom tíško zvonia.
Plamienok v srdci blkoce, 
prajeme vám krásne Vianoce.
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, 
ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, 
aby ste v zdraví dlho žili.

JO

Známi – neznámi Handlovčania

Handlová bude voňať  Vianocami a dobrými ľuďmi

Vianočný stromček  -   vôňa Vianoc
Príjemné prežitie Vianočných
sviatkov Vám prajú 

pracovníci mestských organizácii 
a zamestnanci MsÚ



Mária Kotríková
za celoživotnú pedagogickú 
a športovú činnosť
Mária Kotríková zasvätila svoj život 
deťom, od roku 1982 až po súčasnosť 
predsedníčkou Športovej gymnasti-
ky Handlová o.z., je trénerkou II. trie-
dy športovej gymnastiky a rozhodky-
ňou II. triedy Športovej gymnastiky. 
Vďaka nadšeniu Márie Kotríkovej 
a trénerov gymnastického oddielu  
bola Klubu športovej gymnastiky  
Handlová udelená Cena mesta za 
propagáciu mesta v oblasti športu a 
získanie titulu majsterky Slovenska 
v TEAMGYM. Pod tento úspech sa 
podpísal  trénersky tandem  Kotrí-
ková -  Baján. Cena mesta bola Márii 
Kotríkovej udelená pri príležitosti jej 
tohtoročného odchodu do dôchod-
ku, životného jubilea a jej zásluh na 
rozvoji gymnastiky a školstva, v kto-
rom odpracovala spolu 43 rokov. 

Mgr. Jarmila Žišková
za projekt Posolstvo 
Zamestnanci Domu kultúry mesta 
Handlová pod vedením riaditeľky 
domu kultúry zrealizovali v roku 
2017projekt pod názvom Posol-

stvo. Vzali si v ňom za svoje hľadať 
cesty ako predchádzať prerastaniu 
negatívnych prejavov extrémizmu, 
nacionalizmu a xenofóbie do našich 
postojov. Projekt odštartovali žiaci 
handlovských škôl návštevou kon-
centračného táboru Majdanek v Poľ-
skom Lubline  a bol ukončený mul-
timediálnou interaktívnou výstavou 
„Gesto smrti“. Jarmila Žišková získala 
Cenu mesta za vedenie a riadenie ak-
tivít v rámci projektu Posolstvo a zá-
roveň za to, že dokázala v spolupráci 
so zamestnancami domu kultúry a 
ďalšími podporovateľmi obsahovo 
naplniť projekt zameraný na osvetu 
proti intolerancii, nepochopeniu a 
extrémizmu pre viaceré cieľové sku-
piny v meste.  

Cena primátora je morálnym 
ocenením, o ktorom rozhoduje 
primátor mesta. 

Ocenenie si odniesli:
Športový  klub
Achilles Handlová o. z.,  
za významnú spoluprácu s mestom v 
roku 2017 a organizáciu športových 
podujatí „Beh handlovská kapustni-
ca 2016“ a „Beh oslobodenia 2017“. 

ŠK ACHILLES Handlová vznikol v ja-
nuári 2016. Za svoj významný úspech 
považujú zisk 2. miesta na MS v pol-
maratóne, víťazstva mužskej a žen-
skej kategórie Bánoveckej bežeckej 
ligy, v auguste 2017 sa zúčastnili 
najväčšieho štafetového behu na Slo-
vensku dlhého 345 km - behu Od Ta-
tier k Dunaju, kde skončili na 7. mieste 
a v septembri sa ŠK ACHILLES Hand-
lová zúčastnil jedného z najväčších 
bežeckých podujatí v Rakúsku, kde 
si v konkurencii 668 tímov vybehali 
handlovskí bežci 4. miesto. 

Detská organizácia Fénix, o.z., 
Územná organizácia pri ZŠ Morov-
nianska cesta Handlová za repre-
zentáciu mesta v celoslovenskej sú-
ťaži a získanie 2. miesta v etapovej 
hre „Miesto, kde žijem“.

Územná organizácia Detskej organi-
zácie Fénix pri ZŠ Morovnianska cesta 
má v súčasnosti 263 členov, 20 zák-
ladných kolektívov, 25 dobrovoľníkov 
a jej predsedníčkou je Beata Deliová. 
Svoju celoročnú prácu prezentovali 
prostredníctvom krátkeho videa, kto-
ré v celoslovenskom internetovom  
hlasovaní skončilo ako druhé najlep-
ší na Slovensku. Vo štvrtok 9. marca 
2016 si v Novej Dubnici na stretnutí 
celoslovenskej detskej organizácie 
FÉNIX prevzali cenu za druhé miesto 
a ocenenie mestu: Mesto priaznivé 
pre deti. 

Samuel Andrejčák, 
za reprezentáciu mesta na celosve-
tovej chemickej olympiáde v Na-
khon Pathom, Thajsko 2017.
Devätnásťročný mladý Handlov-
čan sa môže pochváliť významnými 

úspechmi v chemických olympiádach 
doma aj vo svete. V roku 2016 získal 
5. miesto na celoštátnom kole che-
mickej olympiády a svoj úspešný rok 
zavŕšil  ziskom bronzovej medaily na 
medzinárodnej chemickej olympiáde 
v gruzínskom Tbilisi. Ocenenie Cena 
primátora mesta mu je udelené za 
2. miesto na celoštátnom kole che-
mickej olympiády v roku 2017 a zisk 
bronzovej medaily na medzinárodnej 
chemickej olympiáde za rok 2017 v 
thajskom Nakhon Pathom. Samuel sa 
nestratil v konkurencii  300 súťažia-
cich zo 70 štátov z celého sveta. 

Daša Ďurčovičová, 
pri príležitosti 5. výročia založenia 
tanečnej skupiny DAZYA DANCE 
GROUP, za reprezentáciu mesta a 
dosiahnuté úspechy v školskom ro-
ku 2016/2017 
Daša Ďurčovičová je zakladateľkou 
tanečnej skupiny Dazya Dance Group, 
trénerkou, choreografkou, tanečníč-
kou a zároveň pomáha vychovávať 
deti k láske k tancu, ale aj k dobrým 
vlastnostiam a priateľstvám.  Vďaka 
nej sú deti úspešné vo viacerých sú-
ťažiach. Tento rok reprezentovali naše 
mesto, ale i Slovensko, na Majstrov-
stvách sveta v  chorvátskom Poreči. V 
svetovej konkurencii si tanečná skupi-
na vytancovala 9. miesto. V školskom 
roku 2016/2017 priniesla so svojou 
skupinou do Handlovej spolu 15 me-
dailí rôznych kovových odleskov a to 
tri v kategórii minideti, 5 medailí v 
kategórii deti, 2 vytancovali juniori a 
5 medailí doniesli do Handlovej do-
spelí.

Martin Ziman, 
za reprezentáciu mesta na medzi-
národnom festivale pop kultúry 
EuroCosplay 2017
Cosplay je zábava, spočívajúca v ob-
liekaní sa do kostýmu postavy z fil-
mov, videohier alebo komixov.
Toto relatívne mladé umenie uča-
rovalo aj Handlovčanovi Martinovi 
Zimanovi, ktorý sa v rokoch 2014 až 
2017 zúčastnil medzinárodného festi-
valu popkultúry Comics Salón&Istro-
con v Bratislave. Do súťaže sa zapojil 
v kategórii kostýmová súťaž Euro-
Cosplay. V roku 2014 získal 1. miesto 
s kostýmom „Iron Patriot“ a v septem-
bri tohto roku opäť získal 1.miesto a 
postúpil na európske finále do Londý-
na s vlastnoručne vyrobeným kostý-
mom „Predátora“. Londýn pre Martina 
znamenal v konkurencii tridsiatky 
kostýmov 9. miesto. Martin Ziman si 
odnáša Cenu primátora mesta za re-
prezentáciu mesta v zahraničí.

Redakcia HN, foto M. GROSS a VH
Informácie a foto z podujatia  
nájdete na www.handlova.sk

Katarína priniesla ocenenia aj zábavu 

Informácie z MsÚHandlovské         noviny 3

Samuel Andrejčák

Dáša Ďurčovičová

Martin Ziman

Fénix, o.z.



Nové kontajnery 
na triedený odpad 
Aby bolo naše mesto krajšie

Mesto Handlová v pondelok      
20.novembra 2017 na sídlisku 
Mostná odovzdalo do užívania ve-
rejnosti polopodzemné kontajne-
ry, ako nový systém vertikálneho 
zberu triedeného komunálneho 
odpadu.  

S realizáciou pilotného projektu, za-
meraného na čistejšie, krajšie a eko-
logickejšie životné prostredie, sa za-
čalo v meste Handlová 11. septembra 
2017. Slávnostné odovzdanie nového 
systému obyvateľom Handlovej bolo 
spojené s prezentáciou vyprázdnenia 
a manipulácie s vakmi polopodzem-

ných kontajnerov za účasti primáto-
ra mesta Handlová Rudolfa Podobu, 
zamestnancov realizátora REDOX – 
ENEX a spoločnosti HATER-HANDLO-
VÁ spol. s.r.o.  

Na sídlisku Mostná sú rozmiestnené 
tri stojiská s devätnástimi kusmi polo-
podzemných kontajnerov s objemom 
od 3000 do 5000 l, ktoré nahradia 
osemdesiatdva kusov 1100 litrových 
kontajnerov na komunálny odpad a 
jeho triedené zložky. 

Od 1. decembra 2017 bude nová služ-
ba zberu polopodzemnými kontaj-
nermi spustená do plnej prevádzky 
a kontajnery na zber separovaného 
odpadu odstránené. Vybudovanie 
novej služby stálo samosprávu mesta 
približne 75 000 Eur. 

Redakcia HN

Handlovčania jazdia 
po nových cestách, majú 
nové parkoviská a chodníky
Od apríla tohto roku dostali mnohé 
handlovské cesty nový šat. Od jarných 
mesiacov sa začalo s opravou komu-
nikácií a cesty dostali nové asfaltové 
koberce. Handlovčania sa môžu prejsť 
po nových chodníkoch a stále môžu 
bezplatne parkovať na 30 opravených  
parkovacích miestach a spevnených 
plochách za domom kultúry.

Novotou vonia aj parkovisko pri mest-
skom cintoríne, kde sa zmenil režim 
dopravy. Parkovisko má nový vjazd a 
výjazd, čím sa parkovanie a vychádza-

nie z parkoviska stalo bezpečnejším.
Oprava komunikácií a chodníkov je 
takmer pred úplným dokončením. 
Do konca mesiaca december 2017 
ostáva dokončiť chodník na Ul. kpt. 
Nálepku. 

Chodník na Ul. 1. mája je opravený od 
Ul. Poštová až po mestskú plaváreň. 
Pohodlne sa prejdete chodníkom na 
Ul. Hurbanova a  Ul. Údernícka. Jediná 
komunikácia a chodník, ktoré sa budú 
robiť v nastávajúcom roku, je komu-
nikácia na Ul. Mostná z dôvodu, že 
na tomto sídlisku sa realizoval aj ďalší 
projekt – inštalácia vertikálneho ulo-
ženia odpadu, tzv. polopodzemných 
kontajnerov.

Z nových ciest sa tešia v tomto roku 
aj v mestských častiach  Handlovej, v 
Morovne a Novej Lehote. Nová Leho-
ta má nový bitumenový koberec od 
hlavnej cesty I/9 a miestna komuni-
kácia v mestskej časti Morovno už po 
mnohých rokoch nie je plná výtlkov. 
Mesto Handlová obnovilo komuniká-
cie  v týchto lokalitách: Ul. Kpt. Nálep-
ku, Ul. Odbojárov, Ul. Hlboká, Ul. Savi-
na, Ul., Športová, Ul. Márie Krššákovej, 
Ul. Márie Vladovej, Ul. Mládežnícka a Ul. 
Sadová, Ul. Kunešovská cesta, Ul. Pio-
nierov, Ul. Jilemnického, Ul. Gagarina, 
Ul. Kremnická, Ul. Ligetská, Ul. Kvetná. 

Celkovo sa v Handlovej opravovalo 19 
ciest v dĺžke takmer 6 km (plocha pri-

bližne 31 tis. m2) a chodníky v dĺžke 
1,1 km (plocha približne 1,8 tis. m2) 
asfaltovou zmesou.  Zámková dlažba 
je položená na chodníkoch v celkovej 
dĺžke viac ako 420 m (plocha približ-
ne 1 tis. m2). Prioritu opráv dostali 
tie komunikácie, ktoré boli v zlom 
technickom stave a zároveň po nich 
jazdí mestská hromadná doprava, a 
kde žije najviac obyvateľov. To všetko 
je výsledkom takmer 1,5 miliónovej 
investície  mesta Handlová do infraš-
truktúry, ktorá si už dlhé roky žiadala 
obnovu. Mesto vyhradilo z aktuálne-
ho rozpočtu na ich opravu vlastné 
zdroje vo výške takmer 400 tis. Eur, 
ďalšie zdroje prefinancuje z úveru vo 
výške 1 mil. Eur.                                  JP
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Zvoz triedeného odpadu
V mesiaci december 2017 sa budú jednotlivé zlož-
ky triedeného odpadu zvážať nasledovne:
Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný koniec: 
 Papier   6., 20., a 28. decembra 2017
 Kovy   12. decembra2017
 Plasty   13. 21. a 27. decembra 2017
Mestská časť Morovno a Dolný koniec:          
 Papier   15. a 29. decembra 2017
 Kovy   8. decembra 2017
    Plasty   1. a 22. decembra 2017

Ocenenie 
Zlatý mravec 

pre HATER–HANDLOVÁ, 
spol. s r.o.

Prívlastkami  mravca sú usilovnosť, 
kreativita, nápaditosť, neúnavnosť, 
kolektívna práca, organizovanosť, 
energia a tvorivosť. Je malý a vý-
sledkami jeho práce sú neuveriteľné 
diela. Tento názov nesie aj ocenenie 
najzaujímavejších riešení, technoló-
gií a nápadov z oblasti odpadového 
hospodárstva. 

Dňa 23. novembra 2017 si na kon-
grese Deň odpadového hospodár-
stva v Bratislave prevzala ocenenie 
Zlatý mravec – Cenu odpadového 
hospodárstva za rok 2017 spoloč-
nosť HATER – HANDLOVÁ, spol. s 
r.o. v kategórii Komunálne odpa-
dové hospodárstvo za rok 2017 za 
vypracovaný projekt - Triedenie ko-
munálneho odpadu. 

Gratulujeme!

Jesenné upratovanie
veľkoobjemný zvoz odpadu a poďakovanie
V mesiaci október sa konalo v meste Handlová, ako 
aj v prímestských častiach Nová Lehota a Morovno, 
jesenné upratovanie „V  Handlovej padajú listy, kon-
tajner čistotu istí“. Kontajnery boli rozmiestnené na 
celom území mesta a slúžili na zber pohrabaného 
lístia a neporiadku z okolí bytových domov. Počas 
jesenného upratovania sa vyzbieralo 41,40 ton od-
padu, čo predstavuje 35 ks veľkokapacitných kon-
tajnerov. Počas následného novembrového veľko-
objemového zberu odpadu vyzbierala spoločnosť 
HATER-HANDLOVÁ, spol. s.r.o. spolu 19,74 ton v 24 
kontajneroch. 
Počas jesenného upratovania sa Handlovčania 
snažili aj o úpravu okolí svojich bytových domov. 
Poďakovanie za skrášlenie verejného priestranstva 
vytvorením skalky patrí Edit Meszárošovej Kňazovi-
čovej a spoločnosti Ján Duchovič-SlovGarten, ktorá 
venovala trvalky.  

Celozávodná dovolenka na MsBP
V dňoch od 27.12.2017 do 29.12.2017 na MsBP Handlová s.r.o. 
svoje bytové záležitosti nevybavíte osobne. Počas čerpania dovo-
leniek sa v prípade potreby môžete obrátiť na našich zamestnan-
cov, ktorí zabezpečujú hotovostnú službu. 
Telefónne čísla:  Kurenár, vodár - 0905 383 527, Výťahár - 0907 
317 381, Dispečer - 0905 723 278                                     

Rudolf Vlk

Zamestnajte sa v Handlovej
Základná škola, Mierové námestie 255/27 v Handlovej prijme do pracovného pomeru od 8. 1. 2018 pedagogického za-
mestnanca pre ŠKD, pracovné miesto na 50% úväzok. Požiadavky v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami, kva-
lifikačné predpoklady a ďalšie informácie na tel. čísle: +421 46 5477 111, resp. www.handlova.sk. Všetky potrebné doklady 
je potrebné doručiť do 15. 12. 2017.



DOBRÁ DUŠA
 

„Dobrá duša“ je projekt, ktorý sa teší 
veľkej obľube – je totiž zameraný na  
možnosť sebarealizácie a to formou  
dobrovoľníctva. Svojho dobrovoľ-
níka, ktorého vek musí byť viac ako 
60 rokov,  môže do súťaže prihlásiť 
každé zariadenie, ktoré je poskytova-
teľom sociálnych služieb. 

Anton Michele st. sa začal dobrovoľ-
níctvu venovať už v začiatkoch exis-
tencie zariadenia. Je známy  širokej 
verejnosti. Dlhé roky pôsobil ako ka-
pelník banskej dychovej hudby. Pod 
jeho taktovkou sa pravidelne každý 
utorok stretávajú speváčky v skupine 
Hviezdičky, aby si pomocou piesní 
zaspomínali na mladé časy. Anton 
Michele sa stal jedným z troch oce-
nených, ktorí sa v roku 2017  môžu 
hrdiť titulom „Dobrá duša”. 

Touto cestou, by sme sa i my oby-
vatelia a zamestnanci zariadenia 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 
chceli  pánovi Antonovi  Michelemu 
st. poďakovať za jeho doterajšiu prá-
cu a popriať mu do ďalších rokov veľa 
zdravia a životného optimizmu. 
 Iveta Ondrušíková, ISR

Vianoce sa blížia 
aj v Senior centre
Aj my v  SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, 
n. o. sa už po štvrtýkrát pripravujeme 
na prichádzajúce sviatky. Predvia-
nočný čas začíname Mikulášskym 
večierkom. Hoci naši obyvatelia už 
dávno nie sú malými deťmi, i tak sa 
radi potešia drobnými sladkými ba-
líčkami. Adventný čas nám už po 
niekoľko rokov spríjemňujú žiaci ZUŠ 
Handlová, ktorí i tento rok pripravujú 
pre našich obyvateľov krásny svia-
točný program. Okrem nich sa nám 
s programom predstavia žiaci zo  ZŠ 
Školská spolu so svojimi pedagógmi. 
Medzi pekné tradície môžeme zara-
diť  i každoročné prinesenie Betle-
hemského  svetla skautmi.

Štedrý deň sa v našom Senior Centre 
nesie v znamení rodinnej pohody.    
Už od rána v rozhlase znejú vianočné 
koledy, ľudia sú pekne vyobliekaní, 
ale hlavne, sú k sebe akýsi milší. Na 
obed sa podáva tradičná kapustnica 
a makové opekance. Večera je v zna-
mení slávnostnej atmosféry. Všetci 
obyvatelia si so sebou odnesú i malé 
darčeky. Vianoce pre mnohých zna-
menajú  hlavne duchovné sviatky, a 
tak sa i tento rok,  dňa 27. 12. 2017  
bude v   jedálni zariadenia konať sláv-
nostná Svätá omša spojené s vystú-
pením koledujúcich detí.

Prajeme Vám pokojné a ničím 
nerušené sviatočné chvíle.

Obyvatelia a zamestnanci  
SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o.
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Senior centrum informuje Jubilanti v mesiaci   
N O V E M B E R    2017

Žofia Martišová (103 rokov)
Anna Lachká
Gizela Matiašková
Katarína Bušová
Jozef Záhorský
Valeria Hanusová
Imrich  Machalik
Justína Kočková
Mária  Izáková
Júlia Čomorová
Imrich Papay
Helena Zderková
Alžbeta Šlechtová
Ján Ulický
Jozef Kmeť
Magdaléna Jarábeková
Anna Slovincová
Katarína Marcikánová
Mária Boboková
Jozef Gogolák
Július Moravčík
Anton Podgorník
Anna Tihanyiová
Jarmila Reháková
Ing. Ondrej   Smitka
Vojtech Bujna
Anna Smolinská
Emília Valeková
Jozef Vivodík
Božena Schniererová
Martin Slovák
Stanislav Tokár
Anna Mlynarčíková
Ernest Mihály
Mária Neuschlová
Milan Grenčík
Ladislav Práznovský
Božena Skovajsová
Ing.Vlasta Székelyová
František Kolesa
Miroslav Matejka
Štefan Zrinyi
Zdenka Kafková

Narodení  
október/november 2017

Matej  Kasarda
Alexander  Halvoň
Branislav  Kotian
Viktor  Kuťka
Michal  Kaniansky
Martin  Polovinčák
Samuel  Lacko
Laura  Bombicová
Barbora  Matejovičová
Lea  Oláhová
Amy  Varínová
Bianka  Magdolenová
Soriana  Cicková
Luciana  Šarköziová
Lorena  Gregor
Tamara  Ondrišová

Zoznamy narodených deti sú zapísa-
né  v poradí, v  akom boli doručené 
oznámenia o narodení  z príslušných 
matrík. 

Ponuky prišli dve
Handlovská krytá plaváreň mala byť 
od septembra zatvorená kvôli jej re-
konštrukcii. Čas plynie, plaváreň je 
stále v prevádzke a Handlovčania už 
neveria, že z nového kúpaliska niečo 
bude. Veci opäť brzdia procesy verej-
ného obstarávania. 

V júli 2017 poslanci rokovali o kon-
cesnej zmluve. Mesto v súťaži hľada-
lo firmu, ktorá na základe koncesnej 
zmluvy privedie do objektu kúpaliska 
termálnu vodu z vrtu Jozef a následne 
zrekonštruuje krytú plaváreň aj letné 
kúpalisko. Všetok majetok zostáva aj 
naďalej mestský, nový objekt bude 
prevádzkovať mestská spoločnosť Pla-
váreň mesta Handová a mesto bude 
náklady, spojené s rekonštrukciou, 
splácať na základe koncesnej zmluvy 
po dobu 15 rokov. V polovici augusta 
sa začalo verejné obstarávanie. Keďže 
sa  prihlásil len jediný záujemca, do-
poručil úrad pre verejné obstarávanie 
mestu súťaž zopakovať. A tak sa obsta-
rávalo druhýkrát.  Tentokrát prišli obál-
ky dve a otvárali sa v pondelok 13.no-
vembra. Mesto z dvoch záujemcom 
vybralo víťaznú ponuku. Do 30.no-
vembra plynula ešte 16-dňová lehota 
na odvolanie neúspešného uchád-
zača. Ak sa tak nestane, mesto bude 
môcť po tomto termíne podpísať 
zmluvu a odovzdať stavenisko.   

RD

Obchodné centrum 
pred procesom EIA
Otázka či tu niekedy bude alebo ne-
bude očakávané obchodné centrum 
je vďačnou témou facebookových 
diskusií.

Mesto pozemky aj so všetkými po-
rastami, rastúcimi na nich, predalo 
spoločnosti Immobilien Management 
zo Žiliny za 300 tisíc Eur, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. Toto sa po-
užíva, ak je predaj vo verejnom záuj-
me. Verejným záujmom podľa zmluvy 
je napríklad vytvorenie pracovných 
miest, zabezpečenie chýbajúcich slu-
žieb či riešenie dopravnej situácie. Od 
predaja už uplynul viac než rok. 

Prečo sa teda ešte nezačalo stavať? 
Primátor mesta požiadal o stanovisko 
zástupcov spoločnosti Immobilien 
Management. Tí , v maily z 26.októbra 
uvádzajú, že sa začala prvá etapa vý-
stavby, spočívajúca v prieskumných 
a geologických prácach. Druhou 
etapou bude takzvaná EIA – čiže po-
súdenie vplyvov na životné prostre-
die. 
Mesto investora v zmluve zaviazalo 
začať  výstavbu do 24 mesiacov od 
vydania územného rozhodnutia.  Oň 
však môže investor požiadať až po 
ukončení procesu EIA. A ako dlho 
bude tento proces trvať si odhadnúť 
netrúfame.                RD

Výsledky volieb 
do VÚC 2017
Vo voľbách do Vyšších územných 
celkov (VÚC), ktoré sa konali v sobo-
tu 4.11.2017 sa objaví v 47 členom 
zbore18 nových tvárí. Vyplýva to z 
konečných výsledkov regionálnych 
volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad. 
Celkom mohlo v TSK voliť 493 851 
ľudí, volebná účasť dosiahla 26,32 %. 
Predsedom VÚC - TSK bol zvolený Ja-
roslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, 
SZ) so 49,98 %. Poslanci a predseda 
TSK sú po prvýkrát zvolení na obdo-
bie 5 rokov.

Novozvolenými poslancami za okres 
Prievidza sa stali: Eleonóra Porubco-
vá (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena 
zdola – DÚ) 5996 hlasov, Jozef Stopka 
(Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ) 5780 hlasov, 
Ladislav Procházka (NEKA) 5744 hlasov, 
Mohamed Hemza (Smer-SD, SNS, Most-Híd, 
SZ) 5626 hlasov, Richard Takáč (Smer-SD, 
SNS, Most-Híd, SZ) 5625 hlasov,  Viera Be-
ňová (NEKA) 5605 hlasov, Mária Šram-
ková (NEKA) 5115 hlasov, Michal Ďureje 
(NEKA) 5803 hlasov, Peter Oulehle 4923 
hlasov, Miroslav Žiak (SaS, OĽaNO, KDH, 
OKS, NOVA, Zmena zdola – DÚ)  4473 hlasov 
a František Tám (Smer-SD, SNS, Most-Híd, 
SZ) 4400 hlasov.                                    

JP

Novootvorené prevádzky
-  potraviny – večierka
 Námestie baníkov 20
-  Second – hand, Coop Jednota
-  Kvetinárstvo, Námestie baníkov 3



Pred 5 rokmi dotĺklo jej srd-
ce, doznel jej hlas, navždy 
opustila nás! Napriek času, 
nezabúdame a chýbaš nám!
Dňa 1.12. by sa dožila naša 
mamina

Terézia Kozárová
80 rokov.

S láskou spomínajú manžel  a deti s rodinami.

Dňa 6.12.2017 si pripo-
míname 12 rokov, čo nás 
opustil náš manžel, otec  

MUDr. Dolník Jaroslav. 

S láskou spomína manžel-
ka Alžbeta, dcéra Jarka a 
syn Stanko s rodinami. 

Kto v srdci žije, ten neumiera!
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13.12.2017 si pripomíname 
7.výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, starký 
a prastarký 

Karol Berényi. 
Osud je občas veľmi krutý, 

nevráti, čo raz vzal, zostanú 
iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. 

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

V decembri 2017 si pripomíname 40 rokov, 
čo nás opustil náš otecko Július Rohrwild 

a v septembri 2017 sme si pripomenuli 

25 rokov, čo nás opustila naša mamička 
Terézia Rohrwildová. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Marta, 
Magda a Nona s rodinami.

Dňa 11.10.2017 uplynulo 21 rokov, 
čo nás opustil otec, starý otec a prastarký 

Viktor Kapsa a dňa 25.12.2017 si 
pripomenieme 39 rokov, čo nás navždy opustila 

naša drahá starká, prastarká a mama 
Anna Kapsová. 

S láskou spomína dcéra Anna, syn Viktor 
s rodinou a vnúčatami a blízka rodina.

Dňa 20.11.2017 je to 
dlhých 5 rokov  od 
náhleho odchodu nášho 
milovaného manžela, ocka, 
dedka 

Štefana Dušičku. 

Hoci odišiel si bez slova, 
na rozlúčku nebol čas, 

spomienky na teba zostanú navždy v nás. 
S láskou spomíname.

Dňa 13.12.2017 uplynie 
6 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, 
otec, svokor, starý otec 
Ladislav Bernát. 
Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú 
spomienku.

Dňa 29.12.2017 uplynie 
20 smutných rokov, čo nás 
opustil môj manžel a otec 

Ing. Ján Škrteľ. 
S láskou spomínajú man-
želka, deti s rodinami a os-
tatná rodina. Chýbaš nám.

Dňa 10.12.2017 si pripo-
menieme 3 roky, čo nás 
opustil brat, strýko, priateľ, 
kamarát 

Štefan Abrahám. 
S úctou spomíname 
a nezabúdame. 

Smútiaca rodina.

Dňa 3.11.2017 by sa dožil 
50 rokov a dňa 29.12.2017 
uplynie 5 rokov, čo nás 
opustil náš otec a manžel 

Igor Babjak. 

Spomínajú manželka a deti 
Katka, Maťko.

Dňa 15.11.2017 uplynul 
rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, starý otec 

Roger Krahulec. 
Chýbaš nám. 
Manželka Helena, dcéry 
Ivetka, Alenka, Katka 
s rodinami.

Osud ti nedovolil s nami 
dlhšie byť, ale v našich 
srdciach budeš stále žiť. 

Dňa 16.12.2017 uplynie rok, 
čo nás náhle opustil vo veku 
76 rokov  náš drahý manžel, 
otec, starký a prastarký 

Vladimír Kral.

Dňa 25.12.2017 uplynie      
10 rokov, čo nás opustila 
naša mamička 

Irena Tomková. 
S láskou budeme spomínať. 
Dcéry Magda, Viera a syn 
Jozef s rodinami.

S bolesťou v srdci si dňa 
17.12.2017 pripomíname 
7. výročie úmrtia milované-
ho syna, otca 

Jozefa Volcza. 
S láskou spomína mama, 
deti a ostatná rodina.

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

Dňa 26.12.2017 uplynú 
2 roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec, dedko 
a priateľ Marián Boďa. 

S láskou a so smútkom v srdci spomínajú 
deti s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa 
dňa 14.11. 2017 naposledy 
rozlúčili s našou milovanou 
mamičkou 

Martou Mádelovou. 

Ďakujeme  za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary, ďakujeme p. Cibulovi za 
ochotu a ľudský prístup pri vybavovaní a zabez-
pečení poslednej rozlúčky s našou zosnulou. 

Smútiaca rodina.

Dňa 4. 12. 2017 si pripomí-
name smutných 6 rokov od 
smrti našej dobrej maminy 
Margity   Henkrichovej 
z Handlovej. 

Spomínajú deti s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym 
a banskému handlovskému spolku, že sa dňa 

22.11.2017 zúčastnili poslednej rozlúčky

s Miroslavom Matejkom. 
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 



Žije medzi nami v Handlovej jedna 
milá, úžasná žena, ktorá keď vás 
stretne, tak vás hneď volá krstným 
menom a vie o vás všetko. A my jej 
hovoríme „naša teta Žofka.“ A táto 
skvelá žena sa 9. novembra 2017 
dožila neuveriteľných 103 rokov! 
Prajeme jej veľa krásnych chvíľ           
v kruhu rodiny a lásku najbližších.

Žofia Martišová, „Naša teta Žofka“, sa 
narodila 9. novembra 1914 v baníckej 
rodine v maďarskej obci Tatabányia. 
Ako 5 ročná prišla s rodičmi a siedmi-
mi súrodencami do Handlovej. Začala 
chodiť do školy a po ukončení meš-
tianky pracovala ako pomocná sila. 
Ako dvadsaťročná sa vydala za Jozefa 
Martiša a mladomaželom sa narodi-
li dve deti, dcéra Žofia a o päť rokov 
neskôr syn Jozef. Kruté roky vojny 
neobišli ani mladú rodinu. Manžel 
Jozef počas SNP zahynul, deti boli 
malé. Žofka zostala na ich výchovu 

sama. Vojnové roky a ťažko skúšaná 
Handlová nenechali Žofku chladnou. 
Intenzívne sa zapojila do obnovy voj-
nou zničeného mesta, jej bohaté skú-
senosti ju postavili do centra zápasov. 
Nedá sa dnes vymenovať všetko, o 
čo sa v Handlovej zaslúžila, na čom 
sú vidieť jej pracovité ruky  a k čomu 
prispela svojou prítomnosťou či skú-
senosťami. Vždy milovala knihy, litera-
túru a umenie. V rokoch 1956 – 1979, 
teda 25 rokov, bola knihovníčkou a 
stala sa srdcom i dušou handlovskej 
mestskej knižnice.  Svoju lásku ku 
knihám a k divadlu vštepovala nielen 
svojim deťom, ale všetkým návštevní-
kom knižnice, bez rozdielu veku celé 
pokolenia. Podieľala sa na tvorbe his-
tórie mesta, rozvoji vlastnej tvorivej 
a umeleckej činnosti handlovských 
ochotníkov, aktívna bola pri organi-
zovaní všetkých kultúrno-spoločen-
ských podujatí, pracovala s deťmi a 
mládežou. Dlhé roky svoje skúsenosti 

odovzdávala v práci v Červenom kríži, 
Matici slovenskej, Slovenskom zväze 
žien, v Živene, vo výboroch pri MsNV 
aj ako poslankyňa MsNV. Slovensko a 
Handlová jej učarovali. Handlovú, ako 
hovorí, miluje. A my Handlovčania, 

musíme len povedať, že na „našu tetu 
Žofku“ nedáme dopustiť. Pri príleži-
tosti životného jubilea 100 rokov bol 
Žofke Martišovej udelený titul Čestná 
občianka mesta Handlová. 

JO
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DECEMBER V SLOVENSKOM 
BANSKOM MÚZEU
Keďže sa takmer celý svet pripravuje 
na sviatky pokoja, nie je ani Slovenské 
banské múzeum výnimkou. Začiatok 
mesiaca sa nesie v znamení svätej Bar-
bory.  „Týždeň so svätou Barborou“ 
je akcia hlavne pre školopovinné deti. 
Od 4. 12. do 8. 12. sa môžu učiteľky 
so svojimi triedami zúčastniť čítania 
rozprávok a legiend o svätej Barbore 
a banských škriatkoch. Deti sa do-
zvedia, prečo je svätá Barbora práve 

patrónkou baníkov a detí. Ak máte 
záujem o činnosti v eko dielni, decem-
ber je ideálny. Naučíme sa, ako vyrobiť 
bylinkové sviečky, domáce mydielka, 
vytvoríme milé škoricové ozdoby na 
vianočný stromček. Spoločne upečie-
me voňavé medovníčky alebo vyro-
bíme rozkošné vianočné pohľadnice. 
Prosím objednajte sa vopred.  
SBM bude v dňoch medzi sviatkami 
od 27. 12. 2017 do 1. 1. 2018 zatvo-
rené. 
Otvárame 2. januára 2018. Do eko 
dielne sa prosím objednajte vopred 

na telefónnych číslach 046/5423 973, 
0903 411 011, alebo e-mailom sbm.
handlova@muzeum.bs.sk.  Ďakujeme 
všetkým návštevníkom a prajeme
pokojné prežitie krásnych Vianoc so 
svojimi blízkymi a k novému roku 
2018 slová básnika Janka Jesenského: 

„ ... píšem ja tento lístok malý, 
Cítim nového roku krok.
Kým obraz váš mi v duši tanie,
Prijmite moje blahoprianie:
Nech Boh dá šťastný nový rok!“

Kolektív SBM

Mestská polícia 
informuje
Mestská polícia zaznamenala za me-
siac október 2017 – november 2017 (od 
20.10.2017 do 19.11.2017) celkom 461 
udalostí. 
•  Zaevidovaných bolo 78 priestupkov,    
z ktorých bolo 37 zistených vlastnou čin-
nosťou a 34 oznámených občanmi mes-
ta. Kamerovým systémom bolo zistených 
7 priestupkov. 
• Z celkového počtu bolo 40 doprav-
ných priestupkov. V 8 prípadoch bol po-
užitý TPNZOMV /tzv. papuča/. 
• VZN č. 6/2010 – o dodržiavaní ve-
rejného poriadku a verejnej čistoty – 1 
priestupok.
• Proti alkoholizmu – 1 priestupok.
• Proti verejnému poriadku bolo rie-
šených 16 priestupkov. Z toho bol 1 
priestupok neuposlúchnutie výzvy ve-
rejného činiteľa, 7 priestupkov na úseku 
rušenia nočného pokoja, 1 priestupok na 
úseku verejného pohoršenia, 6 priestup-
kov na úseku znečistenia verejného 
priestranstva a 1 priestupok na úseku 
nosenie chladných zbraní na miestach 
prístupných verejnosti.
• Proti majetku 5 priestupkov.
• V 14 prípadoch bol porušený Zákon 

282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do evi-
dencie; neoznámenie zmeny skutočnosti 
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, 
neodstránenie výkalov).
• Zákon č. 725/2004 o podmienkach 
prevádzky vozidiel na pozemných komu-
nikáciách – 1 priestupok.
• Príslušníci mestskej polície odchytili 
8 túlavých psov, ktorí boli umiestnení v 
útulku (3 odchytených psov si z útulku 
zobrali ich majitelia a 1 psovi bol nájdený 
nový domov).
• Donucovacie prostriedky (hmaty, 
chvaty) boli použité v 2 prípadoch.
• Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 104 zákrokov a 24 výjazdov k 
narušeným monitorovaným objektom. 
Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP 
vykonaných 17 zákrokov. 
Niektoré udalosti MsP za obdobie od 
20.10.2017 do 19.11.2017 nájdete v šta-
tistikách na www.handlova.sk. 
MsP Handlová – volajte 24 hodín den-
ne 046/168 00, 046/ 5475 007alebo 
0905 499 384 a nezabudnite, ak ste 
svedkom protiprávnej činnosti, na-
hláste ju ihneď.
ww.handlova.sk/Mestský útulok 

Opustili nás
Peter Nemčok 61 rokov
Miroslav Matejka   69 rokov
Jindřiška Šimečková, 
rod. Fruhautová  82 rokov
Ing. Oskar Schwarz  90 rokov
Marta Mádelová, 
rod. Nemcová 69 rokov
Emil Vrška  77 rokov 
Marta Madajová, 
rod. Beňová  80 rokov
Oľga Oboňová, 
rod. Holinová 74 rokov
Jozef Kmeť 80 rokov
Irena Čaklošová, 
rod. Ozorovská 72 rokov
Emília Žabenská, 
rod. Kotrlová 95 rokov

Zoznam v rubrike je vytvorený na zá-
klade súhlasu pozostalých so zverej-
nením informácie. Z dôvodu uzávier-
ky novín je zoznam zverejnený vždy 
od 25. do 25. dňa v mesiaci. 

OZ Žiar získalo štatút 
Miestna akčná skupina
Občianske združenie Žiar po desia-
tich rokoch pôsobenia získalo šta-
tút MAS (miestna akčná skupina) s 
finančnou alokáciou 1 330 098,11€ 
na rozvoj územia s prihliadnutím 
na tvorbu pracovných miest, rozvoj 
podnikania, cestovného ruchu, ale aj 
rozvoj verejnej infraštruktúry malých 
rozmerov za presne stanovených 
podmienok v zmysle spracovanej 
Stratégie rozvoja územia.
Čo to vlastne MAS je?  Je to vytvore-
né partnerstvo na princípe spoluprá-
ce samosprávy, podnikateľskej sféry 
a občianskeho sektora daného úze-
mia. V našom prípade zahŕňa územie 
mesta Handlová a obcí Ráztočno,-
Jalovec,Chrenovec-Brusno, Lipník, 
Malá Čausa, Veľká Čausa, Cigeľ, Po-
luvsie, Pravenec, Nedožery-Brezany, 
Poruba, Chvojnica, Malinová, Nitrian-
ske Pravno, Tužina a Kľačno.
Kto bude mať tieto aktivity na 
starosti? MAS zriadi kanceláriu s 
manažmentom, ktorý bude zabez-
pečovať vyhlasovanie výziev, pripra-
vovať proces hodnotenia na miestnej 
úrovni, ale aj zabezpečovať školenia 
či informačné workshopy pre poten-
ciálnych konečných prijímateľov – 
samosprávy, podnikateľské subjekty 
a združenia.
Kde nás nájdete? V priebehu de-
cembra bude zriadená kancelária 
MAS  v Miestnom kultúrnom stre-
disku v Chrenovci-Brusne. Kde sa o 
aktivitách dozviete viac? Občian-
ske združenie má zriadenú webovú 
stránku www.masziar.sk, ale bude 
zabezpečovať aj rôzne animačné ak-
tivity v území. Taktiež využije dostup-
né informačné zdroje v jednotlivých 
územiach.    Erika Jonasová

Prvá dáma mestskej knižnice má krásnych 103 rokov
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Pozvanie od prezidenta 
Slovenskej republiky

23.10. 2017 dostala Beáta Havranová, 
učiteľka zo ZŠ Školská v Handlovej 
pozvanie od ministerky školstva ako 
najobľúbenejšia učiteľka, ktorá bola ro-
dičmi a bývalými žiakmi navrhnutá na 
ocenenie Zlatý Amos. Pani ministerka 
si všetkých finalistov a semifinalistov 
pozvala na rokovanie do Bratislavy.

7.novembra 2017 dostala ďalšie pozva-
nie, tentokrát do Primaciálneho paláca 
od prezidenta Slovenskej republiky. 
Pán prezident pozval aj jedno dieťa, 
ktoré dosiahlo úspechy v svojej škole. 
Stala sa ňou Natália Miklánková, ktorá 
získala titul „Super žiačka“. Pani učiteľ-
ka Beáta Havranová a aj Natália Miklán-
ková dostali pochvalný list za reprezen-
táciu  svojej školy. na Slovensku.   

 Za rodičov Jana Miklánková

Správy z regionálnej televízie

Prečo už nie je mestský rozhlas aj v televízii
Obyvatelia Handlovej boli roky zvyknutí, že ak počuli vysie-
lať mestský rozhlas, mohli si zapnúť doma v obývačke regio-
nálnu televíziu a vypočuť si vysielanie mestského rozhlasu aj 
tam. Časy sa zmenili, technológie napredujú a dnes už nikto 
nechce sledovať menej kvalitné analógové vysielanie. A tak 
sa aj RTV Prievidza zdigitalizovala. Vysielať analógový signál 
mestského rozhlasu v televízii už  nie je možné.

Získali Cenu Literárneho fondu
11.11. 2017 sa v Handlovej stretli zástupcovia lokálnych a 
regionálnych televízií z celého Slovenska na XIX.ročníku pre-
hliadky tvorby WORKSHOP 2017. V niekoľkých kategóriách 
súťažilo o ceny Literárneho fondu a ceny LOTOS (spolok lo-
kálnych a regionálnych televizií) takmer 60 televíznych diel. 
V kategórii Publicistika získala Cenu Literárneho fondu RTV 
Prievidza za príspevok Obvinili ho zo šikany, za otvorenie zá-
važného problému pracovných vzťahov.

RTV Prievidza

Najlepší študenti sa stretli vo 
štvrtok 16. novembra 2017 v 
obradnej sieni MsÚ a prevzali si 
ocenenie primátora mesta za vy-
nikajúce vzdelávacie výsledky, 
úspechy v rôznych oblastiach zá-
ujmovej činnosti, v riešení pred-
metových olympiád, v súťažiach 
a za vzornú reprezentáciu školy a 
mesta v školskom roku 2016/17. 

Srdečne blahoželáme a sme hrdí na 
týchto našich študentov: 

Gymnázium Ivana Bellu, Handlová 
- Martina Molnárová, Jaroslava 
Longauerová, Dominik Fullajtár 
a Matej Hliva

SOŠ, Lipová 8, Handlová 
- Andrej Fľak, Peter Kuric, Ema Be-
ňová, Monika Balážiková,  
Dušan Rus a Róbert Belanec

ZUŠ, Poštová 58, Handlová 
- Nina Koštialová, Slavomír Dob-
rotka a Martin Kollár

SZUŠ Volcano - Laura Ivaničová

Týždeň vzdelávania 
2017 – to naj z našich škôl

Akadémia škôl
V stredu 15. novembra 2017 sme sa 
stretli v Dome kultúry mesta Handlová 
na 14. ročníku Akadémie škôl. Podujatie 
bolo spojené s odovzdávaním ocenenia 
„Dobrý nápad 2017“ a vyhodnotením 
mikroregionálnej súťaže „Handlovská 
zelená dolina“. V bohatom kultúrnom 

programe predviedli svoj talent a zruč-
nosti deti a žiaci našich škôl. 

Naše dobré nápady
Ocenenie „Dobrý nápad 2017“ 
získali štyri projekty:
- Láska je tu s nami 
 (organizátor ZŠ Mierové námestie)
- Zdravie nekúpiš, len vypestuješ! 
 (organizátor ZŠ Školská)
- Poznávame Slovensko  
 (organizátor ZŠ Mor. cesta)

- Spolu proti násiliu (organizátor DO 
Fenix, Námestie baníkov)

Víťazi súťaže „Handlovská zelená 
dolina“, alebo foť, píš a zvíťazíš!

Fotosúťaž:
 Františka Rumpliová, Tatiana 
 a Diana Rosivalové, Matuš 
 Palásthy a Marek Marcel Fontány

Čitateľská súťaž:
 1. kategória 6 – 10 roční žiaci: 

 Veronika Pernišová, Rebeka Pádejová 
a Šárka Štupáková 
 2. kategória 11 – 15 roční žiaci: 
 Lea Kolesárová 

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všet-
kým – žiakom a pedagógom, ktorí sa 
zapojili do súťaží a pripravili  kultúrny 
program na tohtoročnú akadémiu. 
Všetkým prajeme veľa ďalších dobrých 
nápadov a tešíme sa na ďalšiu spolu-
prácu.

ŠKOLY VYBRALI NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Pripravujeme v decembri:  
V poslednom mesiaci roka 2017 všet-
kých návštevníkov knižnice čakajú 
príjemné stretnutia v predvianočnom 
duchu.
4.12. Zdobenie medovníkov 
a stromčeka. 
Vianočné tvorivé dielne.  
V spol. s MOMS
5.12. Vyhodnotenie literárnej 
súťaže 

Prebudená pieseň.  V spol. s MOMS
12.12. Vianočné tradície. Komorné 
posedenie s najčitateľmi knižnice. 
V spol. s Úniou  žien
13.12. Vianočná knihovnícka 
kapustnica. 
Komorné posedenie s bývalými kni-
hovníčkami

Vianočné podujatia pre školy:
- Vianočné tradície u nás 
 a vo svete. 
- Anjelik Striebrovlások. 
- O snehuliakovi s horúcim 
 srdcom. 

- Ako orechová škrupinka 
 plávala na Vianočný ostrov.
- Deti z Bullerbynu. 
- Ako sa vianočka dala poistiť  
 proti pripáleniu. 

Niečo zaujímavé:
Handlová v knihách a publikáciách. 
(výstavka publikácií vydaných o mes-
te a v meste Handlová)
Handlovská zelená dolina. (výstavka 
literárnych prác žiakov ZŠ z čitateľskej 
súťaže) 

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

Mestská knižnica bude v čase Vianoc, 
počas všetkých pracovných dní otvo-
rená od 8.00 – 18.00 hod.
Krásne a pokojné vianočné a no-
voročné sviatky, úspešný nový rok 
2018 Vám všetkým prajú pracovníč-
ky mestskej knižnice.

Haloween v škôlke
31.10.2017 sa konala na Elokovanom pracovis-
ku Morovnianska cesta v spolupráci s DIGI Slo-
vakia výstava a súťaž pod názvom „Moja tekvič-
ka“. Deti zažili príjemný, tekvičkami vysvietený 
strašidelný večer, popíjali zdravý s jablkovo- po-
marančový punč a nechali si  maľovať na tvár 
strašidelné výjavy. Rodičia, ktorí sa zúčastnili, 
mali chvíľku na príjemnú konverzáciu medzi se-
bou, s učiteľmi aj so zamestnancami materskej 
školy. Deťom svietili očká od radosti pri rozdá-
vaní odmien, ktoré zabezpečila zástupkyňa 
Digi Slovakia Ingridka Janáková. Príjemný večer 
sme zavŕšili vyhodnotením najkrajšej tekvičky. 
V mene materskej školy ďakujem všetkým za-
mestnancom materskej školy aj školskej jedálne 
za pomoc pri organizácii a Ingrid Janákovej za 
dobrý nápad zrealizovať dlhoročnú akciu v no-
vom šate.

Jana Gurinová, 
zástupkyňa elokovaného pracoviska Morovnianska cesta 



Konferenčný stolík   33 € Kreslo ASTRID s taburetom  233 €      PC stolík rohový  106 €   Pohovka TONI 339 €

Kreslo rozkladacie RENO  169 €     Komoda JACHIM 183 €  Nemý sluha  16 €       Skriňa ELIZA 116 €       BALI NEW  44 €

SS MONA  575 €    Botník ELA 48 €      Jedálenská stolička 32 €

Pozývame 
v decembri
Handlovčan z Tomska
 Výstava diel maliara a grafika 
 Róberta Tomského 
 Do 15. decembra 2017 v Karpaty Art 

Vianočná predajná výstava diel
 v Karpaty Art Gallery v súvislosti 
 s rušením galérie - december 2017 

Vianočná prechádzka a trhy v Krakowe
 Jednodňový autobus.výlet do Krakowa
 2. december 2017, cena 18 €
 CVČ Handlová, kontakt:  0908 405 710 

Imatrikulácia prvákov 
 6.december 2017 o 9.00 h, telocvičňa  
 školy na ZŠ Mierové nám. Handlová

Mikuláš v Centre voľného času
 6. december 2017 od 15.00 h.  
 priestory DKMH, 1.poschodie
 CVČ Handlová, DaMP 

Mikuláš na Námestí
a Monografia mesta Handlová
 6. december o 17.00 h, Nám. baníkov
 Mesto Handlová, DKMH
 Monografiu mesta Handlová 1zakúpite  
 za 25 Eur od 6.12.2017 v TIK na Ul. SNP, 
 v Eltop-e na Námestí baníkov, 
 v Mestskej knižnici Handlová

Extraliga v basketbale
6. december 2017, 18.00 h  
 MBK Baník Handlová 
 vs. MBK Rieker Komárno

9. december 2017, 18.00 h 
 MBK Baník Handlová 
  vs VŠEM Karlovka Bratislava

27. december 2017, 18.00 h
 MBK Baník Handlová 
 vs.  BK 04 Spišská Nová Ves
 Športová hala Handlová

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová 
 7. december 2017 o 14.00 h
 eľká zasadacia miestnosť MsÚ Handlová
 Zvoláva primátor mesta Handlová 
 Rudolf Podoba

Handlovská kapustnica 2017
 9.decemer 2017, Námestie baníkov
 8. 00 h začiatok varenia kapustníc, 
 11.15 h vydávanie kapustníc, porcia 1,50 €
 Mesto Handlová, starostovia 
 handlovskej doliny, DKMH  

Beh Handlovská kapustnica 2017
 9.december 2017, Námestie baníkov
 Prezentácia: 9.30 h, štart: 11.00 h, 
 Dĺžka tratí: 2,10 km, 4,2 km, 8,5 km 
 Prihlasovanie online a propozície: 
 www.casomierapt.sk
 Mesto Handlová, ŠK Achilles Handlová
 Viac info tel. 0907 263 467, 0905 426 592 

Koncerty ZUŠ Handlová 
pre verejnosť
12. a 20. december 2017, 17.00 h v DKMH

Vianočný streetball 
 - turnaj žiakov základných škôl
 11. december 2017, ZŠ M. námestie
 Informácie na www.sbkhandlova.sk

Vianočná akadémia a Vianočné trhy 
 14. december 2017, ZŠ Mierové nám,
 Od 14.00 do 16.00 h Vianočné trhy 
 16.30 h Vianočná akadémia

Kolkoviny IV 
 16. december, 19.00 h, DKMH
 Divadlo pri kolkárni 

Živý betlehem na námestí 
 18.december 2017 o 17.00 h
 Námestie baníkov
 DKMH, LDO a ZUŠ Handlová

Strávte sviatky s dobrou 
knihou z knižnice 
 Mestská knižnica Handlová je otvorená  
 medzi sviatkami od 8.00 h. do 18.00 h. 
 Prečítajte si pri vianočnom stromčeku  
 zaujímavú knižku vypožičanú z knižnice.

Prechod chodníčkom Jožka Martinku  
 (Sklené – Handlová), turistický pochod
 27. december 2017, zraz na Železničnej  
 stanici Handlová o 9.15 h 
 Informácie v CVČ telefón 0910 985 979
 CVČ Handlová, ZO SZOPK A. Kmeťa 
 Handlová, TJ Plameň Handlová,
  KST Handlová

Silvester na námestí
 31. december 2017 od 22.00 h, 
 Námestie baníkov
 Mesto Handlová a DKMH

Digitálne Kino Baník pozýva 
na svetové premiéry filmov
Na základe zvýšenia cien dvomi distribuč-
nými spoločnosťami je cena vstupného od 
1.novembra 5 €.  www.kino.handlova.sk
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00

Vianočné zľavy s darčekom
na predajni

0917 539 165

ZAUJÍMAVOSTI

Karpaty Art Gallery končí

Súkromná galéria Karpaty Art Gal-
lery na Námestí baníkov oznamuje 
všetkým milovníkom umenia, že 
ku dňu 31.12.2017 ukončí po viac 
ako piatich rokoch svoju činnosť.

Chcem poďakovať pani Márii Šau-
šovej, Manželovi F. Galbavému, 
synovi Michalovi a všetkým, ktorí 
nám pomáhali, za tisícky hodín 
pri organizovaní desiatok vernisá-
ži, výstav, prednášok, výtvarných 
súťaží pre deti, tvorivých dielní 
nielen za pomoc, ale hlavne za po-
hodu, ktorú svojou prítomnosťou 
vytvárali.

Priatelia, všetko som to robila z lásky 
k umeniu a hlavne k Vám. Vďaka...

Helena Galbavá

Fotosalón
Fotosalón pripravila Základná 
organizácia slovenského zväzu 
ochrancov prírody Andreja Kmeťa 
v Handlovej.  Medzi tridsiatimi vy-
stavovateľmi boli amatéri a špecia-
listi z Handlovej a okolia, študenti 
Strednej odbornej školy a mladí 
fotografi  z Centra voľného času 
Spektrum v Prievidzi. Krásne zábe-
ry okolitých kopcov, detaily kvetov 
či zvierat nenechali nikoho na po-
chybách, že prírodu máme naozaj 
krásnu.                               Ič

www.sedosanabytok.sk
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Nechajme tomu čas
alebo príbeh ekologických toaliet

Tento rok si Handlová užila. V tom dob-
rom slova zmysle. Takmer 20 kilometrov 
opravených ciest a chodníkov, opravené 
parkoviská v meste a pri cintoríne, takmer 
300 vymenených okien na handlovských 
základných školách a škôlkach, úspešný 
projekt, ktorý opraví aj ďalšiu škôlku a vy-
tvorí nové miesta pre deti zamestnaných 
mamičiek. Seniori majú krajšie okolie 
denného centra (Klubu dôchodcov), SE-
NIOR CENTRUM v Handlovej nový park, na 
sídlisku Mostná je nový, vertikálny  systém 
zberu komunálneho a separovaného zbe-
ru odpadu, na tom istom sídlisku okrem 

Žihadielka, ktoré si Handlovčania  a všetci 
nadšenci vysúťažili, pribudli od mesta ešte 
ďalšie dve ihriská. V Handlovej sa v roku 
2017 investovalo. Konzervatívny prístup 
mesta k tvorbe rozpočtu sa oplatil a tak 
bolo z čoho. Je to vidieť aj na kultúre. Re-
gionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej 
a Handlovské katarínske dni vrátili ľuďom 
dobrý program, ktorý zaplnil námestie. 
Ku koncu roka ešte prišla ďalšia investí-
cia, niečo pre majiteľov psíkov. Vlastne 
pre všetkých, aby majitelia psíkov ale aj tí, 
ktorí sa prechádzajú po Handlovej spolu 
dobre žili. Posunula sa kvalita poskytova-
ných služieb a mesto investovalo do ECO 
DOG TOILET. Ako pilotný projekt. O tom, či 
v meste ostane sa začalo veľa diskutovať.     

A to je dobre. Ak vás budú presviedčať o 
tom, že je to zlý nápad, vypočujte si to, 
takisto ako aj druhú stranu. Opýtajte sa 
alebo si prečítate pár informácií.  

Handlová sa z dôvodu skvalitnenia služieb 
poskytovaných svojim občanom, ako aj z 
dôvodu ochrany životného prostredia a 
verejnej zelene, rozhodla riešiť problém so 
psími výkalmi inštaláciou ECO DOG TO-
ILET STANÍC.  Princíp je, že zvyšky výkalov 
a vylúčený moč prechádzajú absorpčnou 
hmotou a následne filtračnou zložkou, 
čím sú zbavené choroboplodných zárod-
kov, zápachu, pH kyslosti a sú neutrali-
zované. Filtračný systém je pravidelne 
monitorovaný a servisovaný. Spolupráca 
majiteľa psa je pri tomto ekologickom rie-

šení veľmi dôležitá. Psa je potrebné pod-
porovať na vykonávanie potreby v ECO 
DOG TOILET stanici, obzvlášť pri ranných 
prechádzkach.

V Handlovej  bolo v dňoch 14. a 15.11.2017 
nainštalovaných 20 ks staníc v lokalitách 
na Ul. ČSA, Prievidzská, Námestie baníkov, 
Okružná a Partizánska. Mesto investovalo 
do služby, t.j. zmluvne si zabezpečilo pravi-
delný vývoz psích výkalov a ich ekologické 
spracovanie, výmenu sáčkov, údržbu eko-
logických zariadení, pravidelné dopĺňanie 
piesku a feromónov. Viac si prečítajte v le-
tákoch, ktoré sú dostupné v mestskej kniž-
nici, na mestskom úrade alebo na www.
handlova.sk.  JP

Deň otvorených dverí 
s novinkami
Trinásty ročník Dňa otvorených dverí 
(DOD) pod názvom „972 Handlová“ 
bol trochu netradičný nielen svojim 
názvom. 

Slávnostné otvorenie sa konalo vo veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ a sprevádzala 
ho diskusia stovky žiakov základných 
škôl s primátorom mesta a poslanec-
kým zborom. Kultúrnym programom 
obohatili diskusiu talentovaní žiaci zo 
Základnej umeleckej školy v Handlovej. 
Spoločnosť HATER -HANDLOVÁ spol. s 
r.o. a mesto Handlová sa stali partnermi  
festivalu zameraného na environmen-
tálne témy EKOTOPFILM -  ENVIROFILM. 
Spolu devätsto handlovských detí vide-
lo a zažilo, ako sa správať k našej príro-
de, čo môžeme urobiť sami, aby sme si 

prírodu a jej krásy zachovali čo najdlhšie. 
Do projektu DOD sa zapojili mestské 
organizácie, ktoré si pre malých aj veľ-
kých návštevníkov pripravili zaujíma-
vý program. Vo foyeri domu kultúry si 
návštevníci prezreli prezentácie Slo-
venského banského múzea, SENIOR 
CENTRA HANDLOVÁ, n.o., handlovských 
projektov zameraných na environmen-
tálne témy z dielne handlovských škôl, 
sociálne oddelenie si pripravilo pre naj-
menších hravou formou cez rozprávko-
vé bytosti prezentáciu svojej činnosti.  
Mestská polícia Handlová prezentovala 
deťom ZŠ a MŠ ukážky kamerového sys-
tému, Centrum voľného času  Handlová 
pripravilo opäť tvorivé dielne, Asterion, 
n.o. učil návštevníkov správne fotiť, 
Mestská knižnica Handlová ponúkala 
zápis do knižnice zdarma, súťaže pre 
deti a panelovú výstavu o „naj“ miestach 
v Handlovej. Na námestí baníkov ste si 

mohli pozrieť kúsok handlovskej prírody 
na veľkoplošných banneroch s vyobra-
zením Veľkého Griča, ktorého nadmor-
ská výška bola aj v názve 13. ročníka Dňa 
otvorených dverí.

Za organizáciu tohtoročného DOD 
„972Handlová“ patrí poďakovanie hand-
lovským školám za prezentácie, Plavárni 
mesta Handlová za plávanie zadarmo v 
handlovskej plavárni, Automotoklubu 
Baník Handlová za dopravné ihrisko 
na Námestí baníkov, spoločnosti HA-
TER-HANDLOVÁ spol. s r.o. za EKOTOP-
FILM – ENVIROFILM 2017, Regionálne-
mu úradu verejného zdravotníctva v 
Prievidzi za meranie tlaku, cholesterolu 
a prednášky pre stredoškolákov a žiakov 
2. stupňa základných škôl na tému boja 
proti AIDS a cukrovke a Domu kultúry 
mesta Handlová za prednášku Zdravá 
spoločnosť.                                            JP

 - pracovný pomer na neurčitý čas, pracovné miesto  
  vhodné aj pre absolventa
 - pomocné práce pri vrtnej súprave, pomocné práce  
  pri injektáži,
 - hrubá mzda dohodou
 - nástup ihneď
 - požadované vzdelanie základné, dĺžka praxe 
  aspoň 1 rok

Geostatik,a.s., je slovenská firma pôsobiaca 
na našom trhu od roku 1993

www.geostatik.sk

GEOstatik a.s.
Kragujevská 11, 010 01 Žilina
tel. 041/7342 169
trepacova@geostatik.sk

Pracovné ponuky v stavebníctve 

Možnosť profesijného rastu, zázemie stabilnej spoločnosti, firemný sociálny program
pracovný čas od 7.00 do 19.00h, turnusová práca

 - úplné stredné odborné vzdelanie
 - pracovný pomer na neurčitý čas
 - práce na vrtnej súprave, injektáže mikropilotov,   
 - nástup ihneď
 - hrubá mzda dohodou
 - dĺžka praxe aspoň 2 roky, vodičské oprávnenie T
  potvrdenie obsluhy stavebných strojov aspoň 8E
 - samostanosť, manuálna zručnosť, praktické 
  myslenie, technická gramotnosť, spoľahlivosť

Pomocný vrtný a injektážny robotník Strojník, vrtmajster



Úspešná jesenná časť 
v MFK Baník Handlová

Novozaložený klub MFK Baník Handlová 
má za sebou prvé mesiace činnosti . O jej 
zhodnotenie sme požiadali prezidenta 
klubu Martina Uríčeka.

„Som veľmi rád, že máme za sebou úspeš-
ne zvládnutú jesennú časť všetkých našich 
kategórii. Vzhľadom k tomu, že sme úplne 
nový klub, mali sme veľa práce nielen okolo súťaží ale aj s nastavením a 
fungovaním klubu. Preto by som sa hneď na úvod chcel poďakovať vice-
prezidentovi klubu J. Kečkešovi, tajomníkovi klubu I. Belákovi, ISSF ma-
nažérovi J. Izákovi za ich odvedenú prácu v klube. Poďakovať sa chcem 
aj mestu Handlová za podporu, všetkým sponzorom, trénerom, hráčom, 
divákom a samozrejme vďaka patrí aj rodičom, ktorí podporujú svoje deti 
počas zápasov a tréningov.  Ak sa pozriem spätne na naše stanovené cie-
le, tak musím povedať, že s niektorými umiestneniami v tabuľkách som 
spokojný a s niektorými nie. Teší ma umiestnenie našej mladšej a staršej 
prípravky a hlavne chuť detí neustále na sebe pracovať a zdokonaľovať sa. 
Najlepšie zo všetkých mužstiev sa umiestnili žiaci. 

Tí budú zimovať na prvom mieste, za čo im patrí gratulácia. Menej sa však 
darilo našim chlapcom z dorastu. Verím však, že počas zimnej prípravy 
na sebe popracujú a posunú sa do stredu tabuľky. Najhoršie, na treťom 
mieste skončia jesennú časť muži, čo je výborný výsledok. Družstvo mužov 
reprezentuje 22 handlovských srdciarov, ktorí sa futbalu venujú popri svo-
jej práci. Preto im patrí moje ďakujem za snahu a úsilie, ktoré klubu počas 
sezóny odovzdávajú.

 Do nového roka si prajem, aby všetky naše kategórie bojovali o popredné 
priečky v tabuľke.Všetkým športovým priaznivcom prajeme príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

Martin Uríček
prezident MFK BANÍK HANDLOVÁ

Základná škola Mierové námestie 
Handlová o svojich úspechoch

Tohtoročný týždeň vzdelávania sa do histórie našej 
školy zapíše určite ako veľmi úspešný. Oba školské 
časopisy získali ocenenie v súťaži školských časopisov 
PRO SLAVIS. Časopis ŠKD získal 2. miesto, ÚSMEV 3. 
miesto. Družstvo žiakov a žiačok z 1. stupňa sa „prevy-
bíjalo“ v okrese na druhé miesto. Ocenenie Dobrý ná-
pad sme si odniesli za podujatia so súhrnným názvom 
„Láska je tu s nami“. V rámci vyhodnotenia súťaže 
Handlovská zelená dolina sme si odniesli hneď 3 ceny. 
Ukončením vzornej reprezentácie školy bolo vystúpe-
nie žiakov v kultúrnom programe Akadémie škôl. 

Žiaci z krúžkov športovej gymnastiky, aerobiku, bas-
ketbalisti zo 7.A a speváci z 3.C sa predstavili v zábav-
nom programe „SPADLA Z OBLAKOV NA SEVER“ Že 
máme naozaj šikovné a talentované deti, potvrdila aj 
samotná „vesmírna inšpektorka“ Majka z Gurunu. 

Katarína Štupáková

DAZYA DANCE GROUP GALASHOW
10. december, 17.00 h, DKMH

Z rozprávky do rozprávky
19. december 2017, 17.00 h, DKMH, Volcano

Handlovské gymnastky 
úspešné v Topoľčanoch 
i  v Prievidzi

V sobotu 21. októbra 2017 sa ko-
nalo už tretie oblastné kolo v špor-
tovej gymnastike žien, ktorého sa 
zúčastnil aj Klub športovej gym-
nastiky Handlová. 

V Topoľčanoch sa spolu predstavilo 
71 pretekárok zo 6 gymnastických 
klubov. Pre pretekárky to bola mož-
nosť kvalifikovať sa na Slovenský 
pohár, odkiaľ tie najlepšie postúpia 
na Majstrovstvá Slovenska. V silnej 
konkurencii naše dievčatá vybojovali 
pekné umiestnenia. Na stupne víťa-
zov sa postavili Amálka Štupáková                            
(1. miesto – Slniečka), Viktória Ma-
tiašková (1.miesto - Juniorky).

Dievčatá splnili podmienky na postup 
na Slovenský pohár, ktorý sa konal 
11.novembra v Prievidzi.  Štart našich 
dievčat na Slovenskom pohári kat. „C“ 
v Prievidzi nebol práve najúspešnejší, 
ale i tak šesť gymnastiek postúpilo 
na Majstrovstvá Slovenska kat. „C“ do 
Liptovského Mikuláša, ktoré sa konali 
koncom novembra. V Prievidzi štarto-
vali všetky kategórie okrem Slniečok, 
ktoré končia v oblastných kolách. Naj-
lepšie sa darilo Viktórii Matiaškovej 
(4.miesto - Juniorky).  (krátené)

Handlovskí basketbaloví juniori v slovenskej lige 
potrápili doma silné Košice a zaznamenali prvé víťazstvo

MBK Handlová – KB Košice  74 : 108  (26:27, 23:25, 16:31, 9:25)
Body: Adam Stehlík 25b., Jozef Kubovič 15b., Filip Bartuš 10b., Dávid 
Novosádek 7b., Dominik Urban 6b., Tomáš Barniak 5b., Adrián Santa 
4b., Noel Mikič 2b.,
Hrali: Adrián Ondriš, Marek Dvořák, Pavel Šauša, Kevin Miletič 
MBK Handlová – 1.BK Michalovce  62 : 61  (18:12, 17:14, 14:17, 13:18)
Body: Filip Bartuš 14b., Jozef Kubovič 13b., Dominik Urban 13b., Adam 
Stehlík 11b.,Tomáš Barniak 5b., Dávid Novosádek 4b., Adrián Santa 2b., 

Karol Kučera, tréner

Handlovskí plavci 
sa vrátili domov s desiatkami 
medailí
11. – 12.11.2017 sa v Rimavskej Sobo-
te konali Jesenné majstrovstvá stredo-

slovenskej oblasti v plávaní v kategó-
riách „C“ a „D“, na ktorých  Plavecký 
klub Handlová reprezentovalo deväť 
plavcov. V silnej konkurencii 14 klu-
bov sme obsadili 3. miesto a vyplávali 
sme spolu 27 medailí. Najúspešnejším 

plavcom klubu bol Filip Juríček, ktorý 
v každej zaplávanej disciplíne bodo-
val. Vybojoval 6 zlatých, 2 strieborné 
a 3 bronzové medaily a svojimi výbor-
nými zaplávanými časmi  potvrdil, že 
v tomto roku právom patrí vo svojej 
kategórii do TOP skupiny plavcov na 
Slovensku. V kategórii „C“ výborné vý-
sledky dosiahli : Kiara Mikušová 2-0-0, 
Robert Suja 0-0-2, Adrián Peprík 0-1-0 
a Marek Šteták 0-0-1. V kategórii „D“ 
cenné kovy vybojovali : Kristián Kú-
dela 2-2-0, Mathias Šemetas 2-3-0 a 
Tobias Štálnik 0-1-0. Všetky deti si vý-
razne zlepšili svoje osobné rekordy, čo 
je dobrým signálom pre nastávajúcu 
plaveckú sezónu. 

Všetkým plavcom ďakujeme za výbor-
nú reprezentáciu Handlovej, rodičom 
ďakujeme za úžasnú atmosféru, ktorú 
počas dvoch dní vytvárali v Rimavskej 
Sobote.
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- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania, zameranie adresného bodu
- Vecné bremená, kontrolné merania
Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz

Geodetické práce - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová

Veronika Závadská

Pekné vianoce,
veľa šťastia, 

zdravia v roku 2018 

praje
Vladimír Petráš

Nocľaháreň  v Handlovej 
je v Dorke (Jazmín, n.o.)
Záchranný systém pre ľudí bez 
prístrešia. 
Pre záchranu ľudí volajte: 
MsP Handlová, 0905 499 384, 
046/5475007, soc. odd. MsÚ 
0917616391

Mesto Handlová v rámci 
Národného projektu Podpora 
vybraných sociálnych služieb 

krízovej intervencie na komunitnej 
úrovni vyhlasuje 

výberové konanie na 
pracovné miesto pracovníka 

komunitného centra 
počas čerpania materskej 

dovolenky v trvaní 3 mesiace. 
Termín predkladania žiadostí  je 
do 7. decembra 2017. Podrobné 

podmienky na  www.handlova.sk

Špaldové vianočné 
oblátky
V miske zmiešame hladkú špaldovú 
múku so škoricou a klinčekom. Na 
sporáku zohrejeme mlieko, keď je teplé, 
stiahneme ho zo sporáka a pridáme 
doň maslo, trstinový a vanilkový cukor. 
Premiešame, aby sa nám maslo a cukor 
dobre rozpustili. Ak vám cukor zostáva 
na spodku hrnca, dajte hrniec opäť na 
sporák a trošku mlieko ohrejte, aby 
sa cukor rozpustil. Do misky s múkou 
zatiaľ pridáme vodu, vajíčko (to si dáme 
do pohárika, vyšľaháme vidličkou             
a časť, teda 12 g pridáme do misky)           
a sladké mlieko (nie úplne horúce, ale 
skôr takmer vlažné). Cesto na vianočné 
oblátky zmiešame dohladka mixérom, 
aby sa nám všetky ingrediencie dobre 
prepojili. Na záver pridáme do cesta 
mandľovú múku a opäť mixérom 
premiešame. Stierkou prejdeme boky 
aj spodok misky, zvyknú sa tam usadiť 
kúsky múky, takže by sme v ceste potom 
mali hrudky. Následne poslednýkrát 
premiešame mixérom, nech je cesto 
tip-top. :) A môžeme sa pustiť do 
oblátkovania! Oblátkovač zapneme, 

aby sa nám zohrial na požadovanú 
teplotu. Keď je oblátkovač zohriaty, 
otvoríme ho, lyžicou alebo vareškou 
nalejeme trochu cesta do stredu 
pečiacej plochy a pomaly zaklopíme. 
Správny čas na vybratie oblátky je vtedy, 
keď oblátkovač prestane syčať. Vtedy 
ho otvoríme a paličkou alebo lopatkou 

oblátku vyberieme. Ak oblátka ešte nie 
je, zatvorte oblátkovač a počkajte pár 
sekúnd. Jedna oblátka sa pečie cca. 30 
sekúnd. A takto pokračujeme až kým 
neminieme všetko cesto a neprejde nás 
chuť objavovať skryté čaro domácich 
oblátok. :) Nech vám chutí! 

www.lenivakucharka.sk

Ingrediencie
na 30 vianočných oblátok

200 g hladkej špaldovej múky
1/3 ČL škorice
1/3 ČL klinčeka
100 ml mlieka
10 g masla
10 g trstinového cukru
10 g vanilkového cukru (nie 
vanilínového, ale cukru s obsahom 
vanilkového struku)
300 ml vlažnej vody
12 g vajíčka
2 PL mandľovej múky
1 oblátkovač




