
Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia Maj 2017
Ďakujeme, chlapci

     Tak nám to ukázali. Presne podľa 
slov Winstona Churchilla. Bývalý 
britský premiér Churchill mal totiž päť 
životných zásad. Jednou z nich je: “ 
Vždy mierte vysoko. Nikdy si nedávajte 
nízke ciele”. 

Handlovskí minibasketbalisti sú dobrí. 
Vieme to, lebo ich tréner si dá tú náma-
hu a o každom ich úspechu „dá vedieť 
svetu“. Inak by sme to nevedeli. Ani by 
sme netušili, že nám tu rastie nová 
basketbalová generácia, ktorá má 
talent, vôľu a výsledky.

Keď na Veľkonočnú nedeľu rachotil 
na námestí ohňostroj, mnohí sme 
len pokrútili hlavou, že má asi zase 
nejaký „čávenko“ narodeniny. Ne-
mal. To sa domov z Prahy vrátili naši 
basketbaloví frajeri. Na turnaji  EURO 
BASKET TURNAMENT 2017 v Prahe 
sa počas veľkonočných sviatkov zišlo 
130 basketbalových tímov. V kategórii 
našich chlapcov  ich bolo jedenásť. Ani 
jednému z nich sa nepodarilo zlomiť 
vôľu Handlovčanov. Bránili ako draci, 
pomáhali si ako priatelia a zúročili 
drinu z tréningov. S trofejou nad hla-
vou si možno po prvýkrát povedali, že 
trénovať aj cez prázdniny stálo za to. 
Aj keď majú iba dvanásť, mnohé sa už 
vďaka basketbalu naučili. Napríklad, 
že nič nepríde len tak a o to, čo chceme 
treba tvrdo zabojovať, že sila je v tíme 
a že ak veľmi chceme, môžeme dosiah-
nuť aj nedosiahnuteľné. Celkom dobrá 
výbava pre život, čo poviete? A ich cie-
le? Raz hrať v NBA. A prečo nie? Nikdy 
si nedávajte nízke ciele a vždy mierne 
vysoko, pravda, pán Churchill?

Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

Koncom minulého roka handlovskí 
poslanci odsúhlasili zámer opravy 
mestských komunikácií, schválili 
model financovania na tri roky 
v celkovej predpokladanej  výške 
2,8 mil. €. 

Verejné obstarávanie bolo úspeš-
ne ukončené v apríli 2017, oproti 
plánovanému rozpočtu verejným 
obstarávaním mesto ušetrilo 1,5 
mil. €. V pondelok 10.apríla 2017 
podpísal primátor Handlovej zmluvu 
o dielo so zhotoviteľom STRABAG, 
s.r.o., ktorej predmetom je oprava 
mestských komunikácií v Handlovej. 
Celková investícia viac ako 1,3 mil. € 
bude použitá na opravu takmer 6 km 
mestských komunikácií a viac ako 1,5 
km chodníkov v meste. S opravami sa 
začne už budúci mesiac. Ide o prvú 
etapu väčšej investičnej akcie.

Celkom sa bude v Handlovej opravo-
vať 19 ciest v dĺžke takmer 6 km (plo-
cha približne 31 tis. m2) a chodníky 
v dĺžke 1,1 km (plocha približne 1,8 
tis. m2) asfaltovou zmesou. Zámková 
dlažba bude položená na chodníkoch 
v celkovej dĺžke viac ako 420 m (plo-
cha približne 1 tis. m2).   

Zoznam ulíc a lokalít:  
Ul. Kpt. Nálepku, Ul. Odbojárov,           
Ul. Hlboká, Ul. Savina, Ul., Športová, 
Ul. Márie Krššákovej, Ul. Márie Vla-
dovej, Ul. Mládežnícka a Ul. Sadová, 
Ul. Kunešovská cesta, Ul. Pionierov, 
Ul. Jilemnického, Ul. Gagarina,                         
Ul. Kremnická, Ul. 1 mája – chodník, 
Ul. Hurbanova – chodník, Ul. Mostná 
– chodník, asfaltovanie, Ul. Ligetská, 
Nová Lehota – od hlavnej cesty pri 
kultúrnom dome a miestna komuni-
kácia v mestskej časti Morovno.

Prioritu opráv dostali tie komunikácie, 
ktoré boli v zlom technickom stave a 
zároveň po nich jazdí mestská hro-
madná doprava, a kde žije najviac 
obyvateľov. Samospráva mesta žiada 
obyvateľov o súčinnosť a trpezlivosť 
pri realizácii opráv komunikácií 
a chodníkov. 

Mesto vyhodnotilo aj akciu Jarný 
výtlkozber, v rámci ktorej mohli oby-
vatelia upozorniť na konkrétne výtlky 
na mestských komunikáciách. Štrnásť 
občanov prišlo priamo na mestský 
úrad, 21 podnetov prišlo e-mailom, 
5 na Odkaz pre starostu a zopár na 
facebookový profil mesta Handlová. 
Šesť lokalít s výtlkmi, ktoré obyvatelia 
mesta nahlásili, sú na miestach, ktoré 
sú zaradené do práve prebiehajúcej 
veľkorozpočtovej akcie na opravu 
miestnych komunikácií a chodníkov.

(Pokračovanie na str. 3)

Skôr a za menej peňazí
Deň matiek, 14. máj
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Tradícia sláviť prichádzajúci roz-
kvitnutý mesiac máj a s ním spoje-
né zvyky bola známa už v antike. 
Oslavovalo sa všetko živé, príroda 
na vôkol sa prebudila, všetko žiarilo 
pestrými farbami. 

V priebehu tohto mesiaca sa v ľudo-
vom zvykosloví stretávame s úkonmi, 
ktoré sa viažu už k letnému obdobiu. 
Nastalo „májenie“. Májová zeleň 
najlepšie priala poľnohospodárskym 
prácam, pretože dávala základ novej 
úrode. Hlavnú úlohu mali rozkvitnuté 
čerešne, napučané stromy či  všade 
prítomné zelené rastlinky. Prvomájovú 
rosu považovali naši predkovia na ce-
lom Slovensku za účinný liek a za pre-
ventívny prostriedok proti bolestiam. 
Ak v prvý májový týždeň pršalo, tento 
dážď bol predzvesťou dobrej a boha-
tej úrody. Májový dážď a chladnejšie 
počasie vítali všetci poľnohospodári 
známym porekadlom “Studený máj - v 
stodole raj”. 
Stavanie májov bolo známe už v an-
tike. Staroveké národy dávali pred 1. 
májom na domy a hospodárske budo-
vy rozkvitnuté stromčeky na ochranu 
pred zlými duchmi a chorobami. V stre-
dovekej Európe sa máje stavali najprv 
pred kostoly a radnice, od 15. storočia 
aj pred domy dievčat. Máj mal podľa 
obyčajového práva istý právny význam 
- bol prísľubom manželstva. Postavený 
máj pred domom už v staroveku ozna-
čoval, že v ňom býva dievča súce na 
vydaj. Máj sa stal symbolom vážneho 
záujmu o dievča. V minulosti ľudia ve-
rili, že týmto si rodina budúcej nevesty 
zabezpečí zdravie, čistotu a nevesta 
krásu. Máj staval mládenec dievčaťu, o 
ktoré mal vážny záujem. Alebo sa máje 
stavali všetkým dievčatám v dedine. Ak 
však mala dievčina svojho mládenca, 
jej máj sa odlišoval od ostatných 
ozdobou. Postavením mája, týmto ve-
rejným „vyznaním lásky“, sa mládenec 
uchádzal o priazeň dievčaťa alebo 
potvrdzoval už existujúci vzťah. Preto 
boli dievčatá týmto pekným ocenením 
priam posadnuté. Celú noc „za firhan-
gom“ čakali, či im ich milovaný postaví 
máj. Príde? Nepríde? Veď nech len skúsi 
neprísť a nepostaviť máj! A tak mlá-
denci okolo polnoci viazali k plotom 
tie najkrajšie, jarou voňajúce máje. 
Máj, ako symbol lásky, bol vystavený 
celý mesiac. Aby nebolo ľútosti, stavali 
slobodní mládenci ako spoločný dar 
dedine pre všetky slobodné dievčatá 
máj uprostred dediny. Všade, kde bol 
postavený máj, pripravili dievčatá 
mládencom pohostenie. Muzikanti 
zahrali do tanca a mládenci vykrútili 
všetky dievčatá a ženy, ktoré v dome 
našli. Keď obišli všetky domy, pobrali 
sa aj s dievčatami na dedinskú tanečnú 
zábavu. Stavanie májov patrí azda me-
dzi najromantickejšie tradície, ktoré sa 
u nás viažu k ročným obdobiam.
Dnes sa sadí tento symbol života sym-
bolicky uprostred námestia v obci, aby 
nám pripomenul dávne tradície pred-
kov a oznámil príchod jari a prebúdza-
júcej sa prírody.                                     J.O.

Prichádza máj
„Vždy som bol za dodržiavanie 
tradícií, tak sa snažte dodržať aj 
túto.” 
Akoby sme počuli hovoriť Doda 
Suchého. Vždy ho hnevalo, že počas 
sviatkov len sedí doma a napcháva 
sa šalátom a údeným. A tak, ako 
mu bolo vlastné, neuspokojil sa len 
so šomraním. Výsledkom bola super 
akcia - Veľkonočný výstup na Veľký 
Grič. Po jeho predčasnom odchode 
sa z akcie stala spomienka. Memoriál 
na jeho počesť si pripísal túto Veľko-
nočnú nedeľu už číslo 14. 

Účastníkov  Memoriálu Doda Suché-
ho na vrchole 972 metrov vysokého 
kopca už tradične vítal Dodov syn 
Igor s verným kamarátom Braňom 
Čukanom. Rozdali takmer 200 
účastníckych odznakov a ešte viac 
úsmevov a priateľských slov. A keď-
že sú obidvaja “očkovaní od Doda”, 
každý výstup je iný. Vždy treba mať 
nejakú “povinnú výbavu”, ktorá sa v 
našich spomienkach s Dodom spája. 
Tentoraz bol na Griči zraz klobúkov, 
lebo s klobúkom na hlave sa na Doda 
spomína akosi ľahšie.
A ešte pár viet pre tých, ktorí ne-
mali také šťastie ako ja, že som ho 
poznala.

Klobúky na Veľkom Griči

Kto bol Jozef - Dodo Suchý?
Dlhé roky viedol v Handlovej, v budo-
ve dnešného banského múzea,  klub 
mládeže. Aj za najtvrdšieho socia-
lizmu to bolo miesto veľkej slobody 
pre mladých. Hralo sa tam divadlo , 
sídlili dídžeji, modelári, rádioamatéri, 
bývali tam diskotéky ... Rozumel nám, 
veril nám a posúval nás dopredu. Aj 
po viac než tridsiatich rokoch sme my 
“Dodove deti” stále jedna rodina. Ne-
skôr bol riaditeľom domu kultúry. Vy-

mýšľal netradičné podujatia - preteky 
fúrikov, zraz detských kočíkov ...
Bol najobľúbenejším starejším, ale 
aj nadšeným muzikantom. V prvom 
rade to však bol skvelý, skvelý, skvelý 
človek, so zmyslom pre humor ale 
aj s veľkou mierou pochopenia pre 
iných. 
Dodo, stále nám chýbaš. Ďakujeme 
za všetko a dávame “klobúk dolu”.

Dana Reindlová



Informácie z MsÚ Handlovské         noviny 3

Skôr a za menej peňazí
V Handlovej sa už začalo 
s opravami ciest

V rámci celkových opráv miestnych 
komunikácií sa budú realizovať 
opravy v nasledovných termínoch 
a lokalitách:

· Ul. Kpt. Nálepku a Ul. Odbojárov 
od 19.4.2017 s predpokladanou dĺž-
kou realizácie dva týždne za čiastko-
vej uzávierky ulíc striedavo v  jednom 
jazdnom pruhu. Počas pracovných dní 
od 6:30 h do 18:30 h nebude možné 
parkovať motorové vozidla na týchto 
uliciach. 

· Ul. Hlboká v termíne od 24. apríla 
2017 do 23. júna 2017 (dva mesia-

ce) práce sa budú realizovať za úplnej 
uzávierky komunikácie. 

· Ul. Ligetská v termíne od 9. mája 
2017 do 31. júla 2017 (tri mesia-
ce).  Oprava bude realizovaná na eta-
py za úplnej uzávierky jednotlivých 
častí komunikácie. 

Počas celej doby opráv bude na 
komunikáciách osadené prenosné 
dopravné značenie. Mesto Handlová 
vopred ďakuje za spoluprácu obyva-
teľom dotknutej lokality a rešpektova-
nie dočasného dopravného značenia, 
čím sa urýchli priebeh opráv. 

Aktuálne informácie aj o nasledu-
júcich opravách vždy nájdete na 
www.handlova.sk.Informačné letáky 
o opravách nájdu obyvatelia danej 
lokality vo svojich schránkach.

ZMENA v MHD súvisiaca 
s opravou komunikácie 
Ul. Ligetská
Mesto Handlová a zmluvný doprav-
ca SAD Prievidza, a.s. oznamujú, že 
z dôvodu opravy komunikácie Ul. 
Ligetská, ktorá je plánovaná v termíne 
od 2. mája 2017 do 31. júla 2017 (tri 
mesiace) nebude možné v čase jej 
opravy nastupovať a vystupovať na 
zastávkach linky MHD 307202:
Handlová Chemika, Handlová Che-
mika, bytovky, Handlová VII. rad.
Zastávky budú dočasne zrušené.

Najbližšie je možné využiť zastávky 
Handlová nemocnica, Handlová 
baňa. 

Mesto Handlová a SAD Prievidza, a.s. 
ďakujú za pochopenie.                

 Rd, JP

Investor pripravuje 
pozemok
Ak ste dávnejšie nemali cestu na Mo-
rovnianske sídlisko a vyberiete sa tam 
teraz, určite vás prekvapí zmena mies-
ta bývalej jabĺčkárne. V máji minulého 
roka poslanci schválili odpredaj mest-
ského pozemku investorovi, ktorý tam 
plánuje postaviť obchodné centrum. 
Pozemok nie je ideálny. Je to svah 
pod železnicou, ktorý bol výdatne 
zarastený stromami a náletovými dre-

vinami. Ich výrub sa začal už koncom 
minulého roka.

Jana Palínyová, Oddelenie komu-
nikácie MsÚ Handlová:  “Nakoľko 
Handlová sa nachádza v zložitom 
geologickom prostredí, stavebník 
ešte bude musieť dať urobiť aj inži-
niersko geologický prieskum, aby 
vedel, ako túto stavbu pripraviť.          
A od toho sa vlastne budú odvíjať aj 
celkové náklady a termín výstavby”. 

Celková investícia je odhadnutá na 
8 až 10 miliónov Eur. V obchodnom 

centre by sa malo zamestnať  približ-
ne 150 ľudí. Okrem potravín by sme 
tu mohli nakúpiť aj iný sortiment. 
Súčasťou zámeru je aj riešenie prí-
stupových komunikácií a dopravného 
napojenia samotného obchodného 
centra. Úvodné rokovania k tejto 
téme investor  absolvoval zatiaľ len so 
samosprávou. Dohodnúť sa ešte musí 
so správcom štátnej cesty, správcami 
jednotlivých sietí a s ďalšími vlastník-
mi nehnuteľností, ktorých sa to týka. 

Rd, Is

Zamestnajte sa v Handlovej

Mesto Handlová dňom 2.mája 2017 
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa
/riaditeľky Základnej školy, Školská 
526/53, Handlová s predpoklada-
ným termínom nástupu 1. august 
2017.

Kvalifikačné predpoklady, osobitné 
kvalifikačné požiadavky, iné kritéria 
a požiadavky na uchádzačov v sú-
vislosti s obsadzovanou funkciou 
a zoznam požadovaných dokladov 
sú zverejnené na webovej stránke 
mesta Handlová.

Žiadosti o účasť na výberovom ko-
naní s požadovanými dokladmi je 
potrebné doručiť najneskôr do 26. 
mája 2017 do 13,00 hod. na adresu 
Mestský úrad – Školský úrad,  Ná-
mestie baníkov 7, 972 51 Handlová. 

Ihrisko Žihadlo
Mesto Handlová informuje, že po 
dohovore so spoločnosťou LIDL 
Slovensko v rámci súťaže o ihrisko 
Žihadielko, ktoré sa bude realizovať 
na sídlisku Mostná, je predpoklada-
ný termín odovzdania ihriska oby-
vateľom naplánovaný na sobotu 15. 
júla 2017. Bližšie informácie budú 
zverejnené včas.

Môžu vás navštíviť štatisti
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
oznamuje, že v termíne od 10. apríla 
2017 do 29. mája 2017 budú v rámci  
európskych štatistických zisťovaní 
pod názvom „Zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach“ navšte-
vovať  náhodne vybrané domác-
nosti v meste Handlová pracovníci 
štatistického úradu. Pracovníci sú 
povinní preukázať sa osobitným po-
verením a všetky zistené informácie 
sú chránené pred zneužitím.

Zoznam dlžníkov mesta
V súlade so zákonom o správe daní 
č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov mesto Handlová zve-
rejnilo na svojom webovom sídle 
www.handlova.sk zoznam daňo-
vých dlžníkov k 31. decembru 2016, 
u ktorých: úhrnná výška daňových 
nedoplatkov presiahla u fyzickej 
osoby 160 € a u právnickej osoby 
1600 €. Mesto Handlová využíva 
na vymáhanie nedoplatkov všetky 
právne normy (v súlade s daňovým 
poriadkom), vlastnú exekučnú čin-
nosť a služby súdnych exekútorov. 
Ak máte problém s platením svojich 
záväzkov, je snahou mesta nastaviť 
splátkový režim, je však potrebné sa 
dostaviť na osobnú konzultáciu na 
oddelenie daní a poplatkov mesta, 
MsÚ Handlová, Námestie baníkov 
7, prízemie č.d. 5. Keď je ochota zo 
strany neplatiča, nájde sa riešenie.

V poradí 26. rokovanie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová 
(MsZ) sa konalo vo štvrtok 27. apríla 
2017. Rokovanie s dvanástimi bod-
mi viedol primátor mesta Rudolf 
Podoba. 

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
trojpätinovou väčšinou všetkých po-
slancov o odpredaji pozemku, ktorý 
pomôže sceliť pozemky vo vlastníctve 
nadobúdateľa. Na žiadosť COOP Jed-
nota odobrili poslanci aj schválenie 
zámeny pozemkov. Mesto nadobudne 
do vlastníctva zámenou pozemok tvo-
riaci parkovisko s prístupom k nemu 
za MsÚ Handlová a žiadateľ nado-
budne do vlastníctva pozemok, ktorý 
v súčasnosti  využíva ako obslužnú 
komunikáciu pre zásobovanie. Jeden 
pozemok bol poslancami preschvále-
ný z dôvodu zmeny charakteru pôdy.

V zmysle pravidiel o hospodárení mes-
ta prebrala Základná škola Školská do 
svojho majetku zrekonštruovanú stre-
chu telocvične a zariadenia kuchyne a 
mestská plaváreň opravenú časť stre-
chy. Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie informáciu o prehodnotení 
kontokorentného úveru a odporučilo 

osloviť komerčné banky k predlože-
niu ponúk, aby boli úrokové sadzby 
čo najvýhodnejšie pre mesto. 
Schválený bol plán zasadnutí mest-
skej rady a mestského zastupiteľstva 
na druhý polrok 2017.  

Poslanci schválili návrh plánu kon-
trolnej činnosti hlavnej  kontrolórky 
na druhý polrok 2017, zobrali na 
vedomie správu o výsledkoch vyko-
naných kontrol v mestskej knižnici, 
dome kultúry a plavárni, kde neboli 
zistené nedostatky. V závere odznela 

jedna interpelácia, na ktorú bude 
odpovedané písomne do 30 dní 
a odpoveď bude zaslaná všetkým 
poslancom.  

Nastávajúce rokovanie MsZ Han-
dlová sa bude konať vo štvrtok 
25. mája 2017   o 14.00h vo veľkej 
zasadačke MsÚ.
Všetky materiály k bodom zasadnu-
tia, uznesenia a zvukový záznam sú 
dostupné na webovom sídle mesta 
Handlová www.handlova.sk.

JP

Z aprílového rokovania poslancov mestského zastupiteľstva
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Počas 2.svetovej vojny prišlo v 
Handlovej o život 244 Handlov-
čanov. 97 ich zahynulo v kon-
centračných táboroch a desiatky 
zažili mučenie v handlovskom 
sídle gestapa.

Spolu proti násilu 
a neznášanlivosti
72. výročie oslobodenia mesta  Han-
dlová si pripomenuli zástupcovia 
samosprávy, mestských organizácií, 
členovia Grémia politických strán, 
učitelia a žiaci základných škôl polo-
žením vencov k Pamätníku padlých 
na Námestí baníkov.Tento spôsob 
pripomínania si tragických udalostí 
počas 2. svetovej vojny však už v 
dnešnej dobe nestačí. Mladí ľudia 
o krutosti fašizmu vedia veľmi málo 
a aj vďaka nedostatku informácií sú 
ľahkou korisťou neonacistických or-
ganizácií. Mesto preto  v spolupráci 
s centrom voľného času, kultúrnym 
domom,  žiakmi Základnej školy 
na Školskej ulici a základnou ume-
leckou školou, pripravilo podujatie 
pod názvom Spolu proti násiliu a 
neznášanlivosti. Program podujatia 
pozostával z ukážok deportácie 
židov do koncentračných táborov  v 
takzvaných dobytčákoch  a autentic-
kých výpovedí Handlovčaniek, ktoré 
prežili druhú svetovú vojnu. Niektoré 
sa prihovárali z plátna, no osobne si 
zaspomínať na vojnové časy prišla aj 
Handlovčanka Hildegarda Radovská, 
ktorá mala v čase oslobodenia mesta 
12 rokov. Mladí Handlovčania sa tak 
dozvedeli o vojnovej Handlovej z pr-

vej ruky, od ľudí, ktorí boli v tom čase 
rovnako mladí ako oni teraz. Dúfame, 
že ich príbehy oslovili a postavili prvú 
bariéru proti akejkoľvek forme násilia 
a neznášanlivosti.

Bežali na počesť oslobodenia 
Handlovej
Posledný marcový deň zorganizovali 
mesto Handlová, centrum voľného 
času a Športový klub Achilles tradičný 
Beh oslobodenia. Bežci po prvýkrát 
pred štartom položili kytice k Pamät-
níku padlých na Námestí baníkov. 
Bežcom tento rok vyšlo počasie, ktoré 
prilákalo na trať prekvapivú účasť v 
kategórii žiakov. Trať dlhú 850 metrov 
odbehlo 85 mladších žiakov. 

Z chlapcov bol najrýchlejší Tomáš No-
sáľ z AK Martin a medzi dievčatami Lil-
li Urbanovská z rovnakého klubu. Na 
kilometrovej trati zo starších žiakov 

vynikal Philip Ručka z Partizánskeho 
a Radoslava Môcová z MŠK Žiar nad 
Hronom. Aj v juniorskej kategórii na 
trojkilometrovej trati boli najlepší 
bežci z klubu AK Martin  Nikolas Vojtáš 
a Dominika Maceková.  V najpočetnej-
šej kategórii medzi dospelými, muži 
od 20 do 39 rokov, bol najrýchleší 
Handlovčan z ŠK Achilles Tomáš Ben-
ko. Ani o niečo starší Miroslav Ťapušík 
z toho istého klubu sa nedal zahanbiť 
a vyhral medzi mužmi od 40 do 49 
rokov. V kategórii mužov od 50 do 59 
rokov bol najrýchlejší Anton Beliansky 
z AK Baník Prievidza a najstaršiu ka-
tegóriu mužov nad 60 rokov vyhral 
Róbert Berky z Prievidze.  

Z pätice žien od 20 do 34 rokov do-
behla najrýchlešie Silvia Valová z AK 
ZVP Lucatin a medzi staršími ženami 
nad 35 rokov vyhrala Monika Píšová    
z AK Baník Prievidza.

Šachisti vzdali hold 
oslobodeniu

66 šachistov usadlo v sobotu 9.apríla  
ku kráľovskej hre na ďalšom ročníku 
šachového turnaja k oslobodeniu  
Handlovej. Hralo sa na 9 kôl, 2 krát 
15 minút švajčiarskym spôsobom. 
Konkurencia bola pomerne silná.                     
V Handlovej hralo jedenásť hráčov        
s koeficientom cez dvetisíc. Favo-
ritmi boli Jozef Franzen z ŠK Slovan 
Bratislava a minuloročný víťaz Martin 
Dobrotka z ŠK Prievidza. Obaja favoriti 
nakoniec našli premožiteľa. V hlavnej 
kategórii zvíťazil Handlovčan Marek 
Arendáš, hrajúci za ŠK Lokomotíva 
Trnava. Druhý bol Juraj Borik z Dubni-
ce nad Váhom, tretí Martin Dobrotka         
z Prievidze a štvrtú priečku vybojoval 
hráč Slovana Bratislava Jozef Franzen.

Rd, Is

72 rokov slobody v Handlovej

Odstávka elektrickej 
energie

Stredoslovenská energetika - Distri-
búcia, a.s. v zmysle zákona o ener-
getike oznamujeme, že z dôvodu 
plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy bude v stredu 
17. mája 2017 v čase od 8.30 h do 
13.30 h odstávka elektrickej energie 
v Handlovej na uliciach Odbojárov, 
Hviezdoslavova, Kvetná a Brigádnic-
ká. Mesto Handlová odporúča, aby 
obyvatelia vykonali potrebné opat-
renia, ktoré zabránia vzniku prípad-
ných škôd, nakoľko prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy nezodpovedá   

(s výnimkou škody, ktorá vznikla 
jeho zavinením) za škodu vzniknutú 
obmedzením alebo prerušením dis-
tribúcie elektriny, ak bolo obmedze-
nie alebo prerušenie vykonané v sú 
lade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod  
5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak 
bolo obmedzenie, alebo prerušenie 
distribúcie elektriny vykonané v dôs- 
ledku plánovaných prác na zariade-
niach distribučnej sústavy. 

Aktuálne oznamy o odstávke el. 
energie vždy nájdete aj na www.han-
dlova.sk a sú vyhlasované prostred-
níctvom mestského rozhlasu.

ÚSMEV AKO DAR 2017

Mesto Handlová informuje, že Ob-
čianske združenie Spoločnosť priate-
ľov detí z detských domovov bude v 
dňoch 2. až 16.mája 2017 na území 
mesta Handlová realizovať verejnú 

zbierku pod  názvom „Deň Úsmevu“. 
Dobrovoľníci budú riadne označení  
a budú mať označenú aj pokladničku 
s vizuálom zbierky. Za dobrovoľný 
príspevok darcov odmenia nálepkou 
v tvare srdiečka. 

Seniori idú s dobou
V dnešnej uponáhľanej dobe si už asi nikto z nás nevie predstaviť svet bez mo-
derných technológií. Počítače sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného 
života. Komunikácia sa zúžila na posielanie mailov a hľadanie priateľov na face-
booku. Lenže ešte stále medzi nami žijú ľudia, ktorí sa s takýmito výdobytkami 
modernej doby nemali možnosť zoznámiť. Takouto kategóriou sú i seniori žijú-
ci v Senior Centre Handlová, n. o. Sú to ľudia, ktorých príbuzní často žijú v oko-
litých mestách, ba v niektorých prípadoch i v okolitých štátoch. Rozhodli sme 
sa preto, naučiť prvých 10 našich obyvateľov pracovať s počítačom, aby  tak 
aspoň na diaľku mohli komunikovať so svojimi blízkymi. Keďže naše zariadenie 
nedisponuje potrebným technickým vybavením, pomocnú ruku nám podala 
Mestská knižnica Handlová, ktorá nám dňa 26. apríla 2017 poskytla bezbarié-
rovú miestnosť s počítačovým vybavením. Avšak, kto iný ovláda lepšie  prácu 
s počítačmi ako mladá generácia? Preto sme sa i my rozhodli využiť znalosti 
malých školákov a poprosili sme o pomoc ZŠ Mierové námestie. Triedna uči-
teľka Renáta Doletinová  spolu so svojimi žiakmi boli naším návrhom nadšení 
a s radosťou sa ujali úlohy učiteľov. 25 mladých „pedagógov“ ukázalo našim 
klientom ako sa používa klávesnica, myš, vysvetlili, čo je a na čo slúži internet. 
Spoločne sme si prezreli fotografie Handlovej, nášho zariadenia ako i ZŠ Sever. 
Čas išiel veľmi rýchlo. Informácii bolo mnoho, a tak sme sa spoločne dohodli 
na niekoľkých ďalších počítačových hodinách. Tento spoločne strávený čas bol 
veľkým zážitkom pre všetky generácie, ktoré sa tejto akcie zúčastnili. Už teraz sa 
tešíme na ďalšie zaujímavé a hlavne náučné stretnutie.

Ondrušíková Iveta



Nové sociálne služby 
v Handlovej

Mestské zastupiteľstvo v Handlovej na 
svojom marcovom zasadnutí schválilo 
nové znenie VZN č. 1/2017 o úhrade za 
poskytovanie vybraných druhov sociál-
nych služieb na území mesta Handlová, 
vrátane Zásad poskytovania vybraných 
druhov sociálnych služieb na území 
mesta Handlová. Mesto Handlová tak 
môže občanom ponúknuť dve nové 
sociálne služby: odľahčovaciu službu 
a službu požičiavania pomôcok. 

Odľahčovacia služba je sociálna služba, 
ktorú možno poskytovať občanovi 
s trvalým pobytom alebo prechodným 
pobytom v meste Handlová. Patrí me-
dzi podporné služby, určené zákonom 
o sociálnych službách. Odľahčovacia 
služba je poskytovaná fyzickej osobe, 
ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím. Odľahčo-
vacou službou sa poskytuje fyzickej 
osobe s ťažkým zdravotným postih-
nutím sociálna služba počas obdobia, 
v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, 
nemôže vykonávať opatrovanie. Služba 
sa poskytuje na celé dni, najviac na 30 
dní v kalendárnom roku. Odľahčovacia 
služba bude poskytovaná terénnou 
formou t.j. prostredníctvom opatro-
vateľskej služby. V prípade záujmu 
občanov o službu nad rámec možností 
opatrovateľskej služby, bude táto 
zabezpečená v spolupráci so SENIOR 
CENTROM HANDLOVÁ n.o.  Úhrada za 
odľahčovaciu službu sa stanovuje vo 
výške 2,00 €/hodina.  

Požičiavanie pomôcok je sociálna 
služba, ktorú možno poskytovať 
občanovi s trvalým pobytom alebo 
prechodným pobytom v meste Han-
dlová. Poskytovaním sa rieši jeho 
nepriaznivá sociálna situácia z dôvo-
du ťažkého zdravotného postihnutia, 
nepriaznivého zdravotného stavu 
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchod-
kového veku.  

Mesto poskytuje pomôcky výlučne 
v rámci svojich možností a zdrojov. 
Pomôcky získavame z nadácií vo forme 

darov právnických a  fyzických osôb. Po-
skytovať ich budeme bezodplatne a len 
v rámci možností. Pomôcka sa môže 
požičiavať fyzickým osobám na dohod-
nutý čas, najdlhšie do zabezpečenia 
pomôcky na základe verejného zdra-
votného poistenia, formou peňažného 
príspevku na zaobstaranie pomôcky, 
z iných zdrojov alebo do doby trvania 
podmienok pre poskytnutie pomôcky.  
(POZN:V súčasnosti prebieha proces re-
gistrácie týchto služieb na Trenčianskom 
samosprávnom kraji.)

Veronika Cagáňová, 
vedúca Sociálneho oddelenia MsÚ 

Handlová

Sociálne oddelenie ponúka 
pomoc darcom aj obdarova-
ným - alebo ako je to na soci-
álnych sieťach

Žijeme v dobe, ktorá kladie na nás 
všetkých zvýšené nároky v práci, v ro-
dine aj v osobnom živote. Kolotoč sa 
niekedy rozbehne tak rýchlo, že pre-
stávame stíhať. Nakopia sa problémy vo 
vzťahoch, s financiami a často siahame 
po zúfalých riešeniach. 
Sociálne oddelenie Mestského úradu 
v Handlovej sa opakovane stretáva 
s klientmi, na ktorých upozornili ob-
čania alebo si ich zamestnanci vyhľa-
dajú na základe ich žiadostí o pomoc 
a podporu zverejnenú na sociálnych 
sieťach. Je vždy povzbudivé, keď sa 
stretnete s ľuďmi, ktorí sú pripravení 
a ochotní nezištne pomôcť inému 
človeku v núdzi. Takáto pomoc je ne-
oceniteľná. Nezriedka sa však stane, že 
pomáhajúci sa ocitne v začarovanom 
kruhu, kedy sa nároky na jeho pomoc 
stupňujú. Dokonca nadobudne pocit, 
že sa stáva obeťou zneužívania. Nastúpi 
rozčarovanie a nechuť pomáhať ďalej 
a niekomu inému. Takmer každý z nás 
sa stretol na sociálnych sieťach so žia-
dosťou o pomoc. Sú to príbehy, ktoré 
chytia človeka za srdce. Často žiadatelia 
vystupujú ako obete úradov a úradníc-
kej mašinérie. V takýchto prípadoch je i 
zamestnancom na sociálnom oddelení 
ťažko a ľúto, že klient sa stretol na úra-
doch s nepochopením. Nie vždy je však 
všetko tak, ako prezentuje klient a žia-

dateľ o pomoc. Často pri riešení situácie 
klienta zistíme, že problémy pramenia 
úplne niekde inde a apel na city (napr. 
ochorenie, pochybenie úradov ...) sa, 
bohužiaľ, nezakladá na pravde. 
Materiálna pomoc je určite dôležitá, ne-
zabúdajme však na systémovú pomoc, 
napr. zabezpečiť rodine pravidelný 
príjem, riešiť otázku dlhov a podobne. 
V tomto smere vieme na sociálnom 
oddelení v rámci komplexného rie-
šenia problému klientovi pomôcť 
a zorientovať ho v možnostiach, ktoré 
sú k dispozícii. A to vždy so zreteľom 
na individuálnu situáciu klienta. Preto 
si dovoľujeme i touto cestou vyzvať 
občanov, aby v prípade, že vedia o člo-
veku – rodine, ktorá potrebuje pomoc, 
kontaktovali Sociálne oddelenie MsÚ 
Handlová (046/5475351 alebo osobne). 
Vieme pomôcť obom stranám – žiada-
teľovi o pomoc, ale i darcovi, aby vedel, 
že jeho pomoc ide správnym smerom. 
Tak docielime, že pomoc bude efek-
tívna, adresná a možno sa stretneme 
i s tým, že zo žiadateľa o pomoc bude 
v budúcnosti človek pomáhajúci, pre-
tože vie pochopiť iného človeka v núdzi 
a sám zažil efektívnu pomoc.

Nový odborný garant  
na Sociálnom oddelení MsÚ 
Handlová 
Na základe úspešného výberového 
konania nastúpila na pozíciu Odbor-
ného garanta v Komunitnom centre 
v Handlovej od 1.apríla 2017 Silvia 
Bačinská. Niekoľko rokov pracovala na 
Ministerstve vnútra SR a posledné roky 
na pozícii sociálnej pracovníčky úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Kontak-
tovať ju môžete osobne v Komunitnom 
centre (objekt zdravotníckeho stre-
diska na Bani Handlová) v pracovných 
dňoch od pondelka do piatka od 10,00 
hod. do 16,00 hod. alebo telefonicky 
0905284972.

Ako rozoznať modrú veľrybu 
v izbe vášho teens
Intimita internetu ponúka ilúziu súk-
romia.V komunikácii na internete sa 
stávame otvorenejšími, dôvernejšími 
a často poskytneme aj informácie, ktoré 
by sme nikomu pri osobnom rozhovore 
neposkytli. Prostredie internetu a soci-
álnych sietí zrejme vytvorilo v roku 2015 
„vražedný fenomén“ hru Modrá veľryba. 
Nie je celkom overené, či existuje a za-

tiaľ sa nepodarilo celkom potvrdiť pria-
mu súvislosť s úmrtiami mladých, ktorí 
ju mali vo svojich telefónoch. Hra Modrá 
veľryba však už pláva médiami. Zrejme 
odôvodnene. Samovražda násťročných 
(teens) je bohužiaľ jej cieľom.

Ako hra údajne prebieha? Ako zistiť, 
či váš teeneger je do hry zapojený? 
Hra sa začína nevinne stiahnutím hes-
la a jeho postom na sociálnu sieť. Na 
tento „odkaz“ reaguje takzvaný kurátor, 
ktorý posiela postupne 50 úloh. Každá 
podkopáva psychiku dospievajúcich 
mladých ľudí a postupne nahlodáva ich 
vnútornú integritu. Ráno vstať o 4.20, 
pozrieť si hrozné video, porezať sa na 
ruke. Všetko je potrebné zdokumento-
vať kurátorovi fotografiou. Ten potom 
psychickou manipuláciou docieli, 
že mladý človek chce skutočne sám 
zomrieť. Vyhráža sa útokom na blízku 
rodinu a samovraždu hráčom doslova 
naženie do hlavy. 

S najväčšou pravdepodobnosťou sa 
vám o hre dospievajúca mladá duša ne-
zdôverí. Násilnou kontrolou mobilného 
telefónu alebo profilu na sociálnej sieti 
zrejme dosiahnete opačný efekt – izolá-
ciu, nekomunikatívnosť, stratu dôvery. 
Je dôležité rozpoznať zmeny správania 
mladého človeka (také, ktoré sa výrazne 
odchyľujú od jeho bežného správania) 
a venovať im náležitú pozornosť. Práve 
tieto zmeny vás upozornia na to, že sa 
niečo deje.  
Ak by aj takáto obludná hra nejestvo-
vala, každý náznak zásadnej zmeny 
u vášho syna, dcéry, vnuka, vnučky 
a všetkých dospievajúcich stojí za to. 
Vytvorte si v rodine  atmosféru dôvery, 
spolupatričnosti už pred pubertou 
vášho teenegera. V opačnom prípade a 
v prípade, že máte podozrenie, že vaše 
dieťa je ohrozené,  vyhľadajte pomoc 
odborníka – psychológa, pedagóga, 
sociálneho pracovníka. Títo odborníci 
môžu byť nápomocní pri riešení prob-
lémov a zabrániť tak tragédii. 

Bližšie informácie o sociálnych službách 
v meste Handlová, ako aj potrebné 
informácie o akomkoľvek probléme zo 
sociálnej oblasti,  získate osobne na od-
delení (pri DORKE na Ul. F. Nádaždyho) 
alebo na telefonických číslach: 
0918 325 883, 046/5475351.

Handlovské         noviny 5

Zo sociálnej oblasti mesta 

Jarné upratovanie v číslach 
a hľadáme výhercov 
V termíne od 1. apríla do 13. apríla 
2017 bolo v meste Handlová jarné 
upratovanie pod názvom V Handlovej 
kvitnú kvety, nie smeti. Obyvatelia 
mohli v tomto termíne organizovať 
malé brigády, mohli vyhrať  dreviny za 
najkrajšie upratanú lokalitu, zaslaním 
fotografie na Facebook mesta mohli 
vyhrať obed s primátorom mesta. 
Malú brigádu organizovali obyvatelia 
v dvoch lokalitách mesta, čím sa zapo-

jili do súťaže. O svojej výhre a následnej 
výsadbe drevín budú informovaní 
individuálne. 

Mesto sa rozhodlo poďakovať aj 
skupine nadšencov, ktorí ešte pred 
organizovaním jarného upratovania 
upratovali na Morovnianskom sídlisku 
potok. Brigádu organizovali z vlastnej 
iniciatívy a informovali o tom aj na 
Facebooku. 

Týmto by sme ich chceli požiadať, aby 
napísali na handlova@handlova.sk 

kontaktné údaje – radi sa dohodneme 
na odovzdaní ocenenia – obedu s pri-
mátorom mesta.

Jarné upratovanie v číslach

Kontajnery sa aj tento rok napĺňali 
vrchovato – aj tým, čím nemali. Opäť 
sme sa v meste stretli s tým, že hneď 
po rozmiestnení veľkokapacitných 
kontajnerov sa tieto naplnili nábyt-
kom, zariadením, vecami, čo celú zimu 
„spali „ v pivniciach“ a pod.  Pohrabané 
lístie, konáre a iný odpad z verejných 

priestranstiev, našťastie, nezostal cel-
kom v hanbe.

Jarné upratovanie vyzerá v číslach na-
sledovne: odviezlo sa 48,12 ton odpadu 
na skládku a autá zvážajúce odpad 
najazdili 867 km. Celkové náklady na 
jarné upratovanie boli vo výške 2250 €.

Mesto Handlová ďakuje všetkým, ktorí 
sa zapojili do jarného upratovania          
„V Handlovej kvitnú kvety, nie smeti“.

JP
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Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli 

dňa 26.4.2017 navždy rozlúčiť s 

Jozefom Velmovským, 
ktorý nás navždy opustil dňa 
23.4.2017 vo veku 82 rokov. 

S láskou spomínajú 
manželka Ida, dcéra Alena a syn 

Jozef s rodinami.

Čas plynie ako prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 

Dňa 5.5.2017 uplynú 3 smutné roky, 
čo nás navždy opustila naša láskavá 

mama, starká, babka a prababka 

Alžbeta Lenčová. 

S láskou spomína dcéra Vlasta 
s rodinou, synovia Zoltán, Július 

s rodinami a nevesta Júlia s rodinou. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku spolu s nami.

Noc s Andersenom 2017 
Mestská knižnica sa zapojila už po 
12-krát do medzinárodného  projek-
tu Noc s Andersenom. Rozprávkovo-
-dobrodružnú Noc strávilo v knižnici 
16 najlepších čitateľov, žiakov štvr-
tého ročníka handlovských ZŠ, spolu 
s troma knihovníčkami. Téma Noci 
2017 bola  „Po stopách oslobode-
nia Handlovej“. 

Na otvorenie rozprávkovej Noci 
prišiel pozdraviť deti viceprimátor 
mesta Handlová Dušan Klas. Privítali 
sme Andersena a žiaci z dramatic-
kého odboru ZUŠ Handlová nám 
zahrali milé divadielko. Potom sa už 
začalo naše nočné dobrodružstvo. 
Prvou návštevou boli Hilda Radov-
ská z Karpatonemeckého spolku 
Handlová a Jana Oswaldová - his-
torička. Od nich sme sa dozvedeli 
historické fakty o 2. svetovej vojne, 
aj spomienky Handlovčanky, ktorá 
prežila vojnu ako dieťa. Toto všetko 
boli dôležité informácie pre tvorbu 
projektu o oslobodení. Potulky Han-
dlovou boli tiež tématicky zamerané. 
Naše zastavenie bolo pri pamätníku 
oslobodenia, z veže Kostola sv. Kata-
ríny sme si pozreli mesto z výšky a na 
mestskej polícii sme pozorovali noč-

SBM informuje
Ubehlo dlhých 117 rokov od uskutoč-
nenia prvého geologického priesku-
mu handlovského hnedouhoľného 
ložiska. Na žiadosť grófa Jána Pálffyho 
ho vypracoval geológ  Dr. Franz Poech 
z Viedne. Jeho prieskum a ekonomic-
ký rozbor ukázal veľké možnosti pre 
priemyselnú ťažbu. Podrobnejšie sa 
zásoby uhlia skúmali o deväť rokov 
neskôr pod vedením Ing. Richarda 
Hoffmanna, zástupcu Šalgótarjánskej 
kamenouhoľnej spoločnosti a budú-
ceho riaditeľa Bane Handlová. Výsled-
ky boli mimoriadne pozitívne. Zásoby 
uhlia sa odhadli na 46 miliónov ton, 

z toho len 6 miliónov ton bolo po-
važovaných za nevyťažiteľné. Do 
dnešných dní vyšlo z Bane Handlová 
približne 80 miliónov ton upraveného 
hnedého uhlia. Zaujímavé, však? Viac 
sa dozviete v Slovenskom banskom 
múzeu. 

Od začiatku mája sú otváracie hodiny 
od 9:00 do 17:00, v utorok až v sobo-
tu. Vstupné je zdarma pre členov Han-
dlovského baníckeho spolku, rovnako 
pre osoby v baníckej uniforme. Len 
zdaru maj, banícky stav!
V eko dielni sa od 9. do 13. mája bude 
oslavovať Deň matiek. Deti, príďte si 
k nám vyrobiť pozdrav alebo malý 
darček pre maminku. Obdarovať 

ju môžete aj zaujímavým šperkom 
vyrobeným z polodrahokamov 
a minerálov z našej ponuky. 20. mája 
oslávime Medzinárodný deň múzeí. 
Verní baníckemu stavu a povolaniu 
ponúkame výrobu obrázkov s baníc-
kou tématikou papierovou technikou 
quilling, ktorá pripomína farebné 
mozaiky. Expozícia bude pre vás otvo-
rená do 19:00. 

Návštevy eko dielne nám, prosím, 
oznámte aspoň deň vopred na te-
lefónnom čísle 046/5423 973 alebo 
elektronickou poštou na adresu 
sbm.handlova@muzeumbs.sk.
Tešíme sa na Vás. Zdar Boh!

Kolektív SBM

nú Handlovú cez kamerový systém. 
Všetky zážitky z nášho putovania deti 
zaznamenali v nočnej tvorivej dielni. 
Projekty sme vystavili v knižnici, kde 
si ich môžu prezrieť všetci návštev-
níci. Počas Noci nás prišla pozdraviť 
Jana Paulínyová - vedúca masmedi-
álnej komunikácie mesta. Zábavnou 
formou porozprávala o etikete sluš-
ného správania. Nechýbali obľúbené 
súťaže. Dobrú noc medzi knihami 
sme si povedali rozprávkami.  
     

Pripravujeme v máji:
Medailóny o spisovateľoch k ich vý-
ročiam. T. Janovic (80. výročie  nar. )

Počítače pre seniorov. 
Senior centrum a žiaci ZŠ MC.
Rozprávkové varechy T. Janovica. 
Literárna hodina.
Stretnutie so spisovateľom.
Deň matiek. Tvorivá dielňa.
Les ukrytý v knihe. 
Stretnutie s lesným pedagógom.
Zážitkové čítanie. 
Gymnazisti v knižnici. 
Literárna hodina.

Pobočka ZŠ MC: 
Prečítali sme. Literárne hodiny spoje-
né s požičaním kníh.

Apríl v handlovskom Fénixe 
a ZŠ Morovnianska cesta

Apríl – mesiac bláznov. A tak to veru 
u nás vyzeralo pár dní pred Dňom 
otvorených dverí. Všetci chystali, 
lepili, strihali, maľovali, nacvičovali, 
ba dokonca aj šili kostýmy. Rodičia 
a priatelia sa prišli pozrieť na našu 
„Školu hrou“. Zábavnou formou deti 
učili dejepis, fyziku, angličtinu, bioló-
giu, matematiku, slovenčinu, hudob-
nú a výtvarnú  výchovu,  či obľúbenú 
telesnú výchovu a gymnastiku. 

Prešiel necelý týždeň a fénixáci ne-
trpezlivo očakávali večerné hodiny. 
Noc v škole patrí medzi naše najobľú-
benejšie akcie. Programom nás spre-
vádzala kniha, tá bola aj vstupenkou 
na podujatie. Čítali sme, pracovali na 
zábavných úlohách, herci spracovali 
divadielko O Popoluške. Nechýbala 
ani diskotéka, na ktorej sme sa všetci 
vyšantili.

Dva kolektívy našej UO sa zapojili do 
etapovej hry Vyskilluj sa! Splnili sme 
zatiaľ tri etapy tejto hry. Prvá etapa 
bola na tému čitateľskej gramotnosti. 

Výsledok našej práce môžete nájsť 
v pobočke MsK alebo na facebooku 
Detská organizácia Fénix Handlová, 
na instagrame vyskillovanahandlo-
va. V druhej etape sme si precvičili 
digitálne zručnosti, v tretej etape fi-
nančné zručnosti. Čaká nás záverečný 
workshop na tému DOBROvoľník nie 
je blázon a Na životnom prostredí 
záleží.

Chystáme toho oveľa viac, 
ale o tom nabudúce. 

Mária Maňáková ml.

V mesiaci marec/apríl 
sme sa rozlúčili

Antónia Kurišová 84 rokov
Jozef Velmovský 82 rokov
Ing. Ján Madaj 87 rokov
Róbert Letko 47 rokov
Miroslav Tolnay 59 rokov
Ľubica Vršková 68 rokov
Viliam Ištvánik 85 rokov
Mária Fáberová 85 rokov
Pavel Kothaj 84 rokov
Vojtech Virág 79 rokov
Ján Žabka 64 rokov
Aladár Jančovič 81 rokov
Antónia Litvová 85 rokov
Štefan Baďanský 64 rokov
Marcel Pernica 77 rokov
Samuel Čížik ml. 60 rokov
Emília Hégliová 82 rokov
Matej Tébeli 63 rokov
Ján Neuschl 65 rokov

Zoznam v rubrike je vytvorený na základe  sú-
hlasu pozostalých so zverejnením informácie. 
Z dôvodu uzávierky novín je zoznam zverejne-
ný od 25. do 25. dňa v mesiaci.

Informácie z knižnice
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Odišiel si od nás, zostali sme 
v žiali, navždy budeš žiť 
v srdciach tých, čo ťa radi mali. 
Spi sladko, snívaj svoj večný 
sen, v spomienkach sme pri 
tebe každý deň. Trpkosť osudu 
ťa už nemučí, našiel si pokoj 
v nebeskom náručí. 

10.5.2017 bude 25 rokov, čo nás opustil milovaný 
manžel, otec, starký a prastarký 

Miloslav Koželuha.

S láskou spomíname na 
nášho milovaného otca 

a dedka 

Igora Čápa. 
2.mája 2017 uplynú 3 roky, 

čo nás navždy opustil. 
Spomínajú Dášky, Igi, Niko 

a Nicolasko.

„Odišli ste náhle, na rozlúčku 
ste nám nedali čas. Váš odchod 
zabolel a bolí celý čas. 
Zostali len spomienky a odkaz 
jediný. Chýbate nám v kruhu 
našej rodiny.“ 

Dňa 1.5.2017 uplynulo 
7 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mamička 

Edita Lampertová 
a dňa 18.5.2017 uplynie rok, 
čo nás náhle opustil náš 

otecko  Jozef Lampert. 
Spomína dcéra Veronika, Da-
rina a Peter s rodinami, mama 
Mária a ostatná rodina.

Dňa 10.5.2017 si pripome-
nieme 1. výročie od úmrtia 

Milana Hudáka. 

S láskou spomína manželka, 
deti, vnučka a zať.

Dňa 7.5.2017 uplynie 
12 rokov, čo nás opustil náš 

milovaný otec a dedko 

Eduard Schnierer. 

Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami.

Dňa 10.5.2017 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy 

opustil náš drahý manžel, 
otec a starký 

Július Astaloš. 
S láskou spomínajú manžel-
ka, syn Július, dcéry Emília 

a Alenka s rodinami.

13. mája 2017 uplynie 
10 rokov, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, 
ocko a starký 

Jaroslav Pajerský. 
S láskou a veľkou úctou spo-
mínajú manželka Anka, syn 
Jarko s manželkou Magduš-
kou, dcéra Evka s manželom 

Milankom, vnuk Peťko s manželkou Veronikou, 
vnuk Jarko a toho času už aj pravnuci Adamko, 
Jakubko a Timejka. Veríme, že tichú spomienku 
mu budú venovať aj jeho priatelia.           Ďakujeme.

Dňa 18.3.2017 uplynulo 16.výročie od úmrtia 

našej mamičky Soni Klasovej 
a dňa 26.5.2017 si pripomíname 5. výročie úmrtia 

nášho otecka Michala Klasa. 

S úctou spomínajú syn Dušan a dcéra Svetlana 
s rodinami.

V mene celej rodiny vyslovu-
jeme úprimné poďakovanie 
všetkým bývalým kolegom, 
priateľom a susedom za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke s našim 
milovaným manželom, otcom 
a starým otcom 

Marcelom Pernicom.

Dňa 20.mája 2017 uplynie       
25 rokov od chvíle, čo nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko 

Štefan Huszár. 
Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu, prosím, s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka, synovia Aladár 
a Štefan s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Sú vety, ktoré mu už nepo-
vieme, sú chvíle, na ktoré 
nezabudneme, sú časy, 

na ktoré radi spomíname. 

Dňa 17.5.2017 uplynie          
8 rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný man-
žel, otec, dedko, priateľ 

RNDr. Tibor Bielokostolský. 
Chýbaš nám. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 21.5.2017 uplynie 
15 rokov, kedy tragicky zahy-
nul náš milovaný syn a brat 

Duško Hrbáčik. 
Žil v nádeji 21 rokov, nešťastie 

sa vplietlo do jeho krokov, 
mladosť mu rozkvitla 

v najkrajšom puku, potom mu 
krutá smrť podala ruku. 

So smútkom spomína celá jeho rodina.

So smútkom v srdci ozna-
mujeme, že dňa 1.apríla 
2017 nás vo veku nedožitých 
78 rokov opustila naša drahá 
mamička, starká a prastarká 

Katarína Horváthová 
rod. Vilímová. 

Dcéra Iveta, synovia Ján a Igor s rodinami.

Dotĺklo srdce, utíchol hlas, čo 
sme milovali, mala rada život 
a všetkých nás. Čas plynie, ale 
smútok v srdci zostáva. 

22.5.2017 uplynie 17 rokov, čo 
nás navždy opustila láskavá 
mamička, starká, prastarká 

Alžbeta Madolová. 
Veľmi nám chýbaš. 

S láskou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 4.5.2017 uplynie 20 
rokov, čo naposledy tĺklo 
srdce milovaného manžela, 
otca a  starkého 

Vojtecha Moravčíka. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn s rodinou, 
dcéra, vnúčatá a pravnúčatá.

Zaspala si nám večným spán-
kom, snívaš už svoj tichý sen. 

Dňa 30.5.2017 uplynie 
8 rokov, čo nás opustila naša 
manželka, mamička a starká 

Viera Žabková. 
Pekné spomienky na chvíle 
strávené s tebou zostanú žiť 

v našich srdciach. 
Manžel Pavel  a dcéry Adrianka a Paulínka s rodinou.

Dňa 13.5.2017 uplynie 
35 rokov, čo nás opustil náš 
milovaný otec a starý otec 

Michal Sekereš. 

S láskou spomínajú deti 
s rodinami.

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným,  priateľom 

a známym, ktorí sa prišli dňa 
11.4.2017 navždy rozlúčiť   

s Aladárom Jančovičom, 

ktorý nás opustil 
dňa 6.4.2017. 

Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.  Smútiaca rodina.
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Vo štvrtok 30.3.2017 sa v Dome 
kultúry v Handlovej konal  7. roč-
ník prehliadky prednesu poézie 
a prózy detí predškolského veku 
Z dúhovej knižky. Organizátorom 
podujatia bola MŠ na Ul. SNP 27 
v Handlovej a zúčastnili sa na ňom 
nielen deti z tejto materskej školy 
a elokovaných pracovísk,  ale aj 
deti z materských škôl handlovskej 
doliny a po prvýkrát sa zúčastnila 
aj Materská škola v Lazanoch. Hoci 
predškoláci nevedia ešte písať a čí-
tať, ukázali, že sa dokážu naučiť aj 
dlhšie texty za pomoci svojich pani 
učiteliek. Podujatie otvorila Bibiána 
Chobotová, zástupkyňa riaditeľky a 
s učiteľkou Alexandrou Palušovou 
ho moderovali. Našu Materskú školu 
SNP 27 v Handlovej reprezentovali 
Rebeka Kecerová z 3. triedy a Kris-
tínka Pulenová z 2. triedy. Pochváliť 
však musíme všetky deti. Boli šikov-
né a bravúrne sa zhostili prednesu. 

V príjemnom a pekne vyzdobenom 
prostredí zneli básne Márie Rázusovej 
- Martákovej, Ľubomíra Feldeka, Jany 
Belašičovej a iných známych autorov. 
Zúčastnené deti boli odmenené kni-
hou Macko Lacko, záložkou do knihy 
s logom Materskej školy a chutnou 
sladkosťou. Hosťami na podujatí 
boli Dušan Klas, zástupca primátora 

mesta Handlová, starosta obce Lipník 
Peter Mikuško, Jaroslava Maslíková 
za školský úrad, Marcela Jakubíková, 
riaditeľka MŠ Ul. SNP 27 v Handlovej 
a samozrejme aj rodičia a rodinní 
príslušníci detí, ktorí prišli podporiť 
a povzbudiť svoje ratolesti.

Daniela Hudáková, 
MŠ UL. SNP 27, Handlová

Z DÚHOVEJ KNIŽKY

Športový deň 
v Senior Centre
V utorok 25. apríla 2017 sa v Senior 
Centre konal  Športový deň. Po mi-
nuloročnej pozitívnej reakcii zo strany 
personálu i  obyvateľov Senior Centra 
sme sa rozhodli opäť zorganizovať 
deň plný pohybu. Keďže počasie si 
nemôžeme objednať, pripravili sme 
pre seniorov športové disciplíny 
v našej telocvični. Zhadzovanie koliek, 
plechovíc, triafanie loptičiek do košíka 

z rôznej vzdialenosti a hod fit loptou 
sú disciplíny, ktoré zvládli všetci sú-
ťažiaci. Celý personál za výdatného 
povzbudzovania podporoval každý 
pokus klientov ukázať, že sa neboja 
žiadnej výzvy. Veď akýkoľvek pohyb 
je lepší ako nič. Na našu radosť sa 
športových disciplín zúčastnila 
väčšina našich obyvateľov. Nedali sa 
zahanbiť ani tí najstarší. Nakoniec 
sme sa zabavili na nesúťažnej aktivite, 
kde personál spolu s klientmi vytvorili 
dve zmiešané družstvá a štafetovým 

spôsobom sme si podávali veľké fit 
lopty z rúk do rúk. Druhou zábavnou 
súťažou bol slalom na invalidných 
vozíkoch.  
Zvíťazil každý, kto pridal ruku k dielu, 
kto sa zapojil. Každý „športovec“ 
dostal za snahu sladkú odmenu a naj-
lepší, najusilovnejší boli pri obede 
odmenení  diplomom. Všetci sme si 
užili krásny dopoludňajší športový 
deň a „ak dožijeme“, o rok si to zopa-
kujeme.

Soňa Zubáľová

Jubilanti v mesiaci   
A P R Í L   2017

Irena  Fusatá 
Oľga  Ondrušková 
Lila  Kremnická 
Anna  Maniková 
Hermína  Kortová 
Helena  Vašková  
Božena  Švecová  
Ladislav  Cingel 
Veronika  Zubáľová 
Vojtech  Rendek 
Zdena  Kušnierová 
Ľudmila  Bláhová 
Božena  Rudzanová 
Ján  Bittner 
Anton  Rybárik 
Alexander  Baláž  
Vladimír  Martinka 
Jozef  Job  
Vendelín  Mačák 
Mária  Červíková 
Daniela  Pappová 
Jozef  Pokryvač 
Karol  Tatár  
Jaroslav  Jankula 
Milan  Oboňa  

Mestská polícia informuje.....      
Mestská polícia zaznamenala za mesiac marec 2017 – apríl 2017 (od 17.3.2017 
do 19.4.2017) celkom 410 udalostí. Zaevidovaných bolo 101 priestupkov, z kto-
rých bolo 47 zistených vlastnou činnosťou a 26 oznámených občanmi mesta. 
Kamerovým systémom bolo zistených 28 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 61 dopravných priestupkov. V 3 prípadoch bol použitý 
TPNZOMV (tzv. papuča). Proti alkoholizmu – 1 priestupok. VZN č. 8/2013 – o zá-
kaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov v územnom obvode 
mesta Handlová, Novej Lehoty a Morovna  - 8 priestupkov.
Proti verejnému poriadku bolo riešených 16 priestupkov, z ktorých boli 4 
priestupky na úseku rušenia nočného pokoja a 12 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva. Proti majetku 4 priestupky. V 8 prípadoch 
bol porušený Zákon 282/2002 o niektorých podmienkach držania psov (neza-
bránenie voľnému pohybu psa; neprihlásenie psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov). Zákon 377/2004 o ochrane nefajčiarov – 1 priestupok. Zákon 39/
2007 o veterinárnej starostlivosti – 1 priestupok. Pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu bol 1 skutok odovzdaný na OOPZ Handlová. V 3 prípadoch boli 
príslušníkmi MsP použité donucovacie prostriedky.  Príslušníci mestskej polície 
odchytili 15 túlavých psov, ktorí boli umiestnení v útulku (2 odchytených psov 
si z útulku zobrali ich majitelia a 10 psíkom bol nájdený nový domov).
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 108 zákrokov a 32 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 14 zákrokov. Podrob-
nejšie informácie z práce MsP nájdete na webovom sídle mesta Handlová 
www.handlova.sk.

Noc kostolov 2017
S nostalgiou spomínate na minuloročnú Noc kostolov? Alebo vám o nej 
hovorili priatelia a vy ľutujete, že ste ju zmeškali? Nič to. 9. júna 2017, v pia-
tok večer, sa ťažké dvere na kostole sv. Kataríny v Handlovej opäť otvoria 
dokorán. A pozvaní sme všetci! Milý priateľ, príď aj TY!

A čo na nás čaká tento rok? Koncert mladej talentovanej slovenskej speváčky Ja-
nais. Jej piesne možno nepoznáš z rádia, ale určite ťa nadchne ich sila a čistota. 
Pozvanie prijala aj Janette Motlová Maziniová – obdivuhodná žena, ktorej silný 
životný príbeh ťa určite zaujme, možno prekvapí, no predovšetkým ponúka 
odpoveď na otázku „Čo sa dnes môžem naučiť od Rómov?“. V neskorý večer sa 
bude ticho striedať so spevom. Piesne a chvály členov skupiny Emmanuel Band 
nás budú sprevádzať modlitbou pri sviečkach. Pre dobrodružstva-chtivých 
bude opäť sprístupnená veža kostola. Okrem toho, v tento večer nájdeš v kos-
tole aj symbolický “Múr nárekov“, aby si aj ty mohol Bohu na kúsok papierika 
napísať svoju modlitbu, prosbu či odkaz. (krátené)
(Spresnený program bude včas zverejnený)                                  Zuzana Kisantalová

Anna Mária Kováčová 
a Pavel Kováč

Čím začať? Gratuláciou? Vďakou? 
Mamička, otec, 7.5.2017 

oslávite spolu 50 rokov. 

Ku krásnemu výročiu zlatej svadby 
vám prajeme veľa lásky a zdravia. 
Syn Pavel, dcéra Viera s rodinami.

Predám 10 prms palivové 
drevo breza v dĺžke 33 cm.
0903 600 809, píšte aj sms.

Prenájom lešenia Steiner.
0903 600 809, píšte aj sms.



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

Sedacia súprava  Novona

0917 539 165

Sedacia súprava Alica

Kuchynská linka 
REA ALFA 
383 €
 

Sedacia súprava Mello

Pohovka Nela

PC „E“  
40 €

Sedacia súprava  Promo II
279 € Sedacia súprava Mona

Sedacia súprava Modest 
 

Komoda K1 84 €

Handlovské         noviny 9

Zľavy až do 
výšky 40%

Regál ALIS 114 €

Taburet ARON  29 €

Za kultúrou a podujatiami v Handlovej – apríl 2017
Hudobný 1. máj
Celomestské podujatie venované 
sviatku práce a vstupu Slovenska do 
Európskej únie.
Pondelok, 1. máj 2017 o 10.00 hod.
Námestie baníkov Handlová
V programe sa predstaví Bojnická ka-
pela a Duo Rytmus z Oslian.
Organizujú: mesto Handlová, grémium po-
litických strán a hnutí a DK Handlová

Morovnianska podkova
Tradičné preteky silných chlapov 
a ešte silnejších koní.
Sobota, 6. máj 2017 od 9.00 hod.
mestská časť Morovno
Súťažiť sa bude v troch disciplínach:  
furmanský slalom v pároch, práca 
s drevom a ťažký ťah – silák. 
Organizujú: mesto Handlová, Hater-Han-
dlová s.r.o., Furmani, CVČ, DK

O putovný pohár primátora mesta
25. ročník Rybárskych pretekov v love 
udicou.
Sobota, 6. máj 2017 od 5.30 hod.
Horný koniec, Rybník
Preteky detí sa uskutočnia v nedeľu, 
7. mája 2017.
Organizujú: mesto Handlová, Miestna orga-
nizácia SRZ v Handlovej

HANDLOVSKÝ PEOPLE STREET CUP 
2017
Hokejbalový turnaj.
Nedeľa, 7. máj 2017
Námestie baníkov
Organizujú: mesto Handlová, People

Deň víťazstva nad fašizmom
Pietna spomienka venovaná koncu II. 
sv. vojny v Európe.
Piatok, 5. máj o 15.00 hod.
Námestie baníkov Handlová
Organizujú: mesto Handlová,
DK Handlová

Míľa pre mamu
Tradičné podujatie venované 
mamám.
Sobota, 13. máj o 15.00 hod.
Námestie baníkov
Organizátori: MC Lienka, DaMP

Sranda Banda
Unikátna komediálna show pre celú 
rodinu.
Nedeľa, 14. máj 2017 o 16.00 hod.
DK Handlová, vstupné: 3 €
Veselá skupina zvierat vás ohúri svoji-
mi gagmi a kúzlami. 
Vstupenky rezervované cez internet si 
vyzdvihnite najneskôr v pondelok, 
8. mája do 18.00 v pokladni DK 

URBANSKÝ JARMOK
Piatok a sobota, 26. a 27. máj 2017

Deň matiek
Nedeľa, 14. máj 2017 o 15.00 hod.
DK Morovno
Organizujú: DK Handlová a MOS 
Morovno pozývajú na

Screamers - 20 let s vámi
Handlovčania sa stanú súčasťou 
veľkého narodeninového turné 
skupiny Screamers. 
piatok, 19. máj 2017 o 19.00 hod.
DK Handlová
Zaspomíname si na najlepšie scénky, 
ale čaká nás i mnoho nových čísel.
vstupné: 8 € 

Slovenský pohár v gymnastike 
JIPAST“C“
Piatok, 27.5.2017 od 8.30 hod. 
Telocvičňa ZŠ Mierové námestie
Organizátori: mesto Handlová, KŠG 
Handlová (s poverením SGF)

44. ročník „Pochodu po stopách 
HDR“
Tradičné turistické podujatie spo-
jené s pietnym aktom kladenia 
vencov padlým za slobodu.
Sobota a nedeľa, 27.5. - 28.5.2017 
s odchodom o 8,00 hod. 
Námestie baníkov 
Trasa: Handlová – Banská Bystrica 

– Kremnica - Handlová
Organizátori: mesto Handlová, 
TJ Plameň, CVČ

PREMIÉRY V KINE BANÍK

ŠTV 4.5. o 19.00h (F.K. REBEL)                                                  
vstupné člen FK 2,-€, nečlen FK  3,-€
ČERVENÁ KORYTNAČKA 
/FRA/animovaný film /80min/bez 
slov/MP/

PIA 5.5. o 18.00h 
/USA/akčný, fantasy,komédia/
137min/ST/MP12/ vstupné 4,-€             
STRÁŽCOVIA GALAXIE 

PIA 5.5. o 20.30h 
/Srbsko,Chorvátsko/čierna 
komédia/85min/ČT/MP12/                    
DENNÍK RUŠŇOVODIČA 

ŠTV 11.5. o 18.00h 
/USA/akčný, fantasy,dráma/          
KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

PIA 12.5. o 20.00h 
/USA/romantický, fantasy/91min/
ČT/MP12/  vstupné 4,-€             
PÁD 

SO 13.5. o 20.00h /GB/dráma/
89min/ČT/MP15/
LADY MACBETH 

Viac na www.kino.handlova.sk
as

Kancelárske 
kreslo         
69 €



Handlovské         noviny10

V dňoch od 2.-8.apríla 2017 v  rám-
ci medzinárodného projektu 
zavítali na Gymnázium Ivana Bellu 
v Handlovej  zahraniční učitelia  so 
svojimi študentmi. Už druhý rok 
pokračuje výmenný pobyt žiakov 
z piatich krajín Európskej únie 
v rámci projektu  Erasmus plus 
pod názvom Fair Trade- Spravodli-
vý obchod. Mladí ľudia z Anglicka, 
Nemecka, Talianska, Rakúska 
a Dánska prišli  v apríli objavovať  
krásy a zaujímavosti  Slovenska  
a spoznávať  nových priateľov. 

Prvý deň projektu strávili hostia 
v Handlovej. Hneď ráno ich  v obrad-
nej sieni MsÚ privítal primátor mesta 
Rudolf Podoba, za čo by sme sa mu 
aj touto cestou chceli poďakovať. 
Potom kroky študentov smerovali 

do  priestorov gymnázia, kde sa 
každá krajina predstavila ostatným 
partnerom formou prezentácií. Spo-
ločným dorozumievacím jazykom 
bola angličtina, v ktorej sa zdoko-
naľovali nielen naši, ale aj dánski, 
nemeckí či talianski študenti. Okrem 
anglického jazyka si niektorí žiaci 
a učitelia zdokonalili aj konverzačné 
schopnosti z nemčiny. Počas pobytu 
hostia navštívili banské múzeum, 
absolvovali  workshop v Karpaty Art 
Galery a po návšteve  Trenčianskeho 
hradu hľadali  obchodíky s Eco a Fair 
trade výrobkami, pričom  svoje ob-
javy zdokumentovali vo finálnych 
projektoch. Domácim aj hosťom sa 
najviac páčilo na farme pod Vtáčni-
kom, kde si mohli vyskúšať dojenie 
oviec, výrobu syrových nití, ale i jazdu 
na koňoch. Upútal ich aj sklársky 

skanzen a výroba skla vo Valašskej 
Belej. Obhliadka Bojnického zámku  
a ZOO bola vo štvrtok, no a v piatok 
sa žiaci vybrali do Kremnice, kde si 
pozreli mincovňu, múzeum a  mest-
ský hrad.
Všetko má svoj začiatok i koniec. Po 
týždni nastal čas rozlúčky, pri ktorej sa 
objavili i slzy smútku. Zahraniční hos-
tia prežili na Slovensku dni, na ktoré, 
ako povedali, nikdy nezabudnú a radi 
sa sem budú vracať. Na budúci škol-
ský rok handlovskí gymnazisti nav-
štívia  Taliansko a Rakúsko. Už teraz 
sa tešia  na nové zážitky a skúsenosti. 
Medzinárodný projekt do bodky plní 
svoje poslanie: objavovanie krajín 
a ich tradičnej kultúry, spoznávanie 
nových ľudí a priateľov, zdokonaľova-
nie sa v cudzích jazykoch.

Anna Siveková

Mesiace apríl a máj sa tradične každý 
rok napĺňajú v našom kalendári ZUŠ 
súťažami regionálneho, celosloven-
ského i medzinárodného charakteru. 
Nie inak tomu je i v tomto školskom 
roku. 

S potešením možno konštatovať, že 
v škole sa čoraz viac žiakov s učiteľmi 
zúčastňujú súťaží, kde získavajú pre-
dovšetkým ďalšie skúsenosti  a po-
znatky. Nesmierne nás teší a môžeme 
byť patrične hrdí, že sa nám v týchto 
súťažiach aj darí. Na celoslovenskej 
súťaži v komornej hre profesionál-
nych a neprofesionálnych telies, 
ktorej organizátorom je Regionálne 
kultúrne centrum Prievidza, handlov-
ský sláčikový súbor Cinema Musica 
pod vedením K. Engererovej získal 
zlaté pásmo.  20. ročníka celoslo-
venskej súťaže spevákov Stančekova 
Prievidza sa zúčastnili dvaja žiaci pod 
vedením A. Balušinskej. Obaja s úspe-
chom. Adela Gazdíková získala vo 
svojej kategórii zlaté pásmo. Rovnako 
vo svojej vekovej kategórii uspel Jozef 
Varga a získal taktiež zlaté pásmo. 

Darilo sa aj našim mladým hercom 
v ZUŠ Handlová.  Na regionálnej sú-
ťaži Rozprávkové javisko získal Literár-
no- dramatický odbor pod vedením 
K. Dupkalovej cenu za kostýmové 
stvárnenie a 2. miesto v súťaži. V tejto 
súťaži súbor z elokovaného praco-
viska ZUŠ Handlová v Ráztočne pod 
vedením A. Bacúšana získal 3. miesto.    
Aj v celoslovenskej súťaži v hre na 
bicie nástroje, ktorá bola v ZUŠ Prie-
vidza sme boli úspešní. V I. kategórii 
získal strieborné pásmo Róbert Slota 
v hre na malý bubon a biciu súpravu. 
V III. kategórii tejto súťaže bol Matúš 
Smačko úspešný dokonca dvakrát. 
V hre na malý bubon a biciu súpravu 
získal strieborné pásmo a rovnako 
v hre na melodickom nástroji bol oce-
nený v strieborným pásmom. 

Potešujúce je, že čoraz viac žiakov sa 
zapája do účasti na medzinárodných 
súťažiach, kde je potrebné byť kva-
litatívne ešte lepšie pripravený, čo 
i len pre štart v takejto súťaži. V tejto 
oblasti sa tiež darí, hoci môžeme 
nateraz prezentovať zatiaľ čiastkové 

výsledky o postupoch našich. Do 
semifinále medzinárodnej speváckej 
súťaže Talent Ostrava postúpil Sla-
vomír Dobrotka z triedy K. Mišovic. 
Do finále medzinárodnej súťaže 
postúpila Laura Minichová z triedy A. 
Balušinskej. Vo finále medzinárodnej 
súťaže nás budú reprezentovať vo 
Frídku Místku v ČR gitaristi Róbert 
Hajro a Lea Mazánová. Obaja žiaci 
sú z triedy M. Sedlákovej. Výborná 
správa prišla z medzinárodnej súťaže 
huslistov v Kremnici. 
Už v 9. ročníku husľovej súťaže                
R. Országa nás výborne reprezento-
vala Šarlota Schlencová. Ako jediná 
zo SR postúpila do užšieho výberu 
a vo finále skončila v zlatom pásme. 
Šarlotka je z triedy K. Engererovej. 
Všetkým súťažiacim aj pedagógom 
ZUŠ Handlová srdečne k dosiahnutým 
výsledkom gratulujeme.

Nielen súťažiť, ale i stretávať sa, vy-
mieňať si skúsenosti, poznatky a dis-
kutovať je vzácne a potrebné. V tomto 
môžu ísť príkladom gitaristi v celom 
širokom regióne, ktorí sa pravidelne 

stretávajú pri prehliadkach svojich 
talentov a to nesúťažne, celkom 
priateľsky. Raz v Prievidzi, inokedy 
v Bojniciach, v Žiari nad Hronom, či 
v Novákoch. Táto spolupráca gitaris-
tov pedagógov je celkom ojedinelá 
v nástrojovej hre, ale veľmi prínosná, 
keďže gitaristi z tohto regiónu patria 
dlhodobo k špičkovým účastníkom 
celoslovenských i medzinárodných 
súťaží a množstvo mladých talentov 
pokračuje v štúdiu na stredných a vy-
sokých školách umeleckého smeru. 
Základná umelecká škola v Handlo-
vej sa stala 20. 4. 2017 vo svojich 
priestoroch hostiteľom nesúťažnej 
nadregionálnej gitarovej prehliadky. 
Výborná organizácia podujatia, ako 
aj výkony žiakov zdobili príjemný 
podvečer v našej ZUŠke. Podujatie si 
pod svoju záštitu zobral J. Králik. Takže 
mesiac apríl v ZUŠ Handlová bol plný 
úspechov a keďže ďalšie súťaže našich 
žiakov a pedagógov ešte len čakajú, 
želáme im všetkých veľa úspechov, 
ale predovšetkým radosť z umenia.

Valéria Ferčáková, ZUŠ Handlová

Žiaci Základnej umeleckej školy vzorne reprezentovali svoje mesto a školu

Predbežné výsledky zápisu  
žiakov na povinnú školskú 
dochádzku v školskom roku 
2017/18

Začiatkom apríla 2017 k zápisu prišlo 
172 detí (ZŠ MN - 70, ZŠ MC - 47, ZŠ 
ŠKOL - 55). Do 1. ročníka bolo zapí-
saných spolu 136 detí, do 0. ročníka  
15 detí, žiadosti o odklad povinnej 
školskej dochádzky spolu - 19 detí, 
do špeciálnej ZŠ - 2 deti.
Výsledky za jednotlivé školy - tabuľka 
v prílohe.

Jaroslava Maslíková, 
Śkolský úrad Handlová

Harmonogram zvozu 
triedených zložiek – máj 
V mesiaci máj 2017 sa budú jednotli-
vé zložky zvážať  nasledovne:
 mesto Handlová, Nová Lehota,  
 Horný koniec:
  plasty 3.5., 17.5.,31.5.
  papier 10.5., 24.5.
  sklo 16.5.
 mestská časť Morovno, 
 Dolný koniec:
  plasty 5.5., 26.5.
  kov 12.5.
  papier 19.5.
Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu, tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber.
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk.

Zahraničných študentov privítal primátor Handlovej
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V dňoch 12.4 – 16.4. 2017 absolvo-
vali handlovskí minibasketbalisti 
z ŠBK Handlová medzinárodný 
turnaj v Prahe. 

Pred odchodom na turnaj ani len 
netušili, čo dokážu a aký veľkolepý 
návrat do Handlovej ich bude čakať.  
Chlapci pod vedením trénera Jána 
Beráneka odštartovali turnaj výhrou 
nad Slovinskom (Slovan Ljublja-
na). Na druhý deň ich čakal zápas 
s Talianskom (Acaja B.S. Fossano), 
kde takisto zvíťazili a zabezpečili 
si postup medzi najlepších osem 
tímov turnaja. Štvrťfinálový súper 
bol tím z Ukrajiny (BC Rivenchina). 
Po obrovskej dráme a bojovnom 
výkone zdolali Handlovčania aj tohto 
silného súper a postúpili senzačne 
do semifinále európskeho turnaja. 
Po tomto zápase začali prichádzať 
do Prahy fanúšikovia z Handlovej 
a vytvorili neskutočnú elektrizujúcu 
atmosféru. V semifinále narazili naši 
chlapci na tím z Česka (Šluknovská). 
Obrovská bojovnosť, siahnutie na 
dno svojich síl a fantastická podpora 
fanúšikov zabezpečila chlapcom po-
stup do vysnívaného finále. Výkony 
chlapcov si začali všímať aj zahraniční 
fanúšikovia, tréneri a začali ich pod-
porovať. Finálový zápas sa odohral 
v nedeľu 16. apríla o 11:30 h proti 

Máte doma športovo 
nadaného piataka? 
Jeho talent môžete rozvíjať 
v športovej triede

Tri handlovské základné školy aj 
v školskom roku 2017/2018 otvára-
jú triedy s rozšíreným vyučovaním 
športovej prípravy. Ak máte doma ši-
kovného športovca, vyberte si školu, 
kde okrem kvalitného základného 
vzdelania, môže vaše dieťa rozvíjať 
aj svoje športové nadanie. Štúdium 
v takýchto športových triedach je 
bezplatné a športové areály našich 
škôl  pripravené. Kvalita športovísk, 
vďaka zriaďovateľovi, ktorým je 
mesto Handlová a získaniu mimo-
rozpočtových zdrojov v spolupráci 
so školami vzrastá. Investície puto-
vali aj do telocviční. Multifunkčné 
ihriská na našich školách čakajú na 
svoje talenty.

Pre piataka futbalistu 
Základná škola Školská v Handlovej 
otvára triedy s rozšíreným vyučo-
vaním športovej prípravy so zame-
raním na futbal. Bližšie informácie 
o pripravovanom športovom dni 
a talentových skúškach nájdete 
na stránke školy www.zsskolska.sk 
a informácie o kritériách prijatia 
do športovej triedy na: http://
zsskolska.sk/sportova-trieda. 

Dňa 10.5.2017 sa uskutoční akcia: 
„Rozhýbme sa“,  v rámci ktorej sa 
v dopoludňajších hodinách bude 
konať 10.ročník Mikroregionálneho 
turnaja vo futbale.
Od 15.00  h sa uskutočnia talento-
vé skúšky do triedy s rozšíreným 
vyučovaním športovej prípravy so 
zameraním na futbal. Zároveň budú 
pripravené rôzne športové aktivity 
pre žiakov školy a verejnosť: turnaj 
vo futbale, aerobik a rôzne netradič-
né športy.

Pre piataka basketbalistu 
Základná škola Mierové námestie 
otvára triedy s rozšíreným vyučova-
ním športovej prípravy so zamera-
ním na basketbal. Bližšie informácie 
nájdete na stránke školy www.zsmn-
ha.edupage.org. Škola organizovala 
dva termíny talentových skúšok v 
apríli. 

Pre piataka gymnastu a plavca 
Základná škola Morovnianska cesta 
otvára triedy so zameraním na špor-
tovú gymnastiku a plávanie.  Bližšie 
informácie nájdete na stránke školy 
www.zsmchandlova.edupage.org.
Talentové skúšky sa budú konať 
18.mája 2017. Všeobecná časť pre-
behne v čase od 13.30 h do 15.00 h  
v telocvični ZŠ MC (spolu plavci aj 
gymnasti).

Trinásť klubov z celej stredosloven-
skej oblasti, 110 pretekárov si zmeralo 
svoje sily počas víkendových dní. 
Najväčšie zastúpenie mal plavecký 
klub Nereus Žilina a druhý najväčší 
bol práve domáci Plavecký klub 
Handlová, ktorý reprezentovalo 16 
pretekárov. Náš klub mal obsadené 
obidve kategórie „C“ aj „D“. Ide o súťaž 
10-9-8 ročných plavcov a mladších. 
Handlovskí plavci vybojovali počas 
dvoch dní 36 medailí. Zlato – 19 x, 
striebro – 8x a bronz – 9x. V histórii 
nášho klubu ide  o najväčší úspech 
počtom vybojovaných medailí na 
takomto veľkom podujatí. 

Najúspešnejšou pretekárkou celých 
pretekov sa stala naša Karolína Vetrá-
ková kat. „C“, ktorá vyplávala 9 x zlatú 
medailu. Talent roka 2016 Filip Juríček 
- kat. „C“ sa tiež popasoval so súpermi 

a vyplával  7 medailí. V najmladšej ka-
tegórii medaily získali Tobias Štálnik 
6, Jakub Svitok 5, Mathias Šemetas 4, 
Kristián Kúdela 3 a medzi najmladšími 
dievčatami si Eliska Klátiková vybojo-
vala 2 medaily. Všetci pretekári bojo-
vali nielen o medaily, ale prekonávali 
aj svoje osobné rekordy, čo sa im aj 
úspešne podarilo.

Všetkým pretekárom  ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu Plaveckého 
klubu Handlová. Rodičom ďakujeme 
za podporu a súdržnosť.

Plavecký klub Handlová Vás srdečne  
pozýva v dňoch 20.- 21. mája  2017 
na tradičné celoslovenské preteky 
O pohár mesta Handlová kategórie 
“C“ a   roč. 2007 – 2008 a pretekárov 
roč. 2009 a ml. Príďte povzbudiť naše 
plavecké talenty.                        PK Ha.

Slovenská plavecká federácia po prvýkrát zaradila do kalendára pretekov aj  Jarné majstrovstvá stredo-
slovenskej oblasti kat. „C“, „D“, ktoré usporiadal Plavecký klub Handlová v dňoch  8.-9. apríla 2017.

O pohár mesta 
Handlová
V dňoch 20. - 21.5. 2017 sa budú 
konať v priestoroch plavárne preteky   
„O pohár mesta Handlová“. V týchto 
dňoch bude plaváreň mesta pre ve-
rejnosť otvorená nasledovne:
 20.5.2017 - Zatvorené
 21.5.2017 - od 14:00 
 otvorené pre verejnosť

Je tu máj, lásky čas
PLAVÁREŇ HANDLOVÁ čaká vás
s otvoreným bazénom,
solárkom,  aj masérom.
Tak berte plavky zas
a príďte pozrieť nás!
Srdečne pozývame vás!

Tím plavárne Handlová

Obálky znovu s pečiatkami
Vášnivý zberateľ a filatelista 
Michal Hertlík inicioval vý-
robu pečiatky k 145. výročiu 
handlovskej pošty. Pečiatky 
s podobizňou starorímske-
ho boha Merkúra, budú zdo-
biť zásielky odchádzajúce 
z handlovskej pošty počas 
celého roka 2017.

ďalšiemu českému tímu (BCM Orli 
Prostějov). Po vyrovnanom prvom 
polčase, začali naši basketbalisti lietať 
po ihrisku, úžasnou obranou doslova 
deklasovali súpera a nakoniec zdvihli 
nad hlavu pohár víťazov EASTER 
EURO BASKET 2017.

Tréner tímu Ján Beránek:
 „Po náročnej sezóne, kde sme viac ako 
polovicu sezóny odohrali nekompletní 
kvôli rôznym zdravotným problémom, 
sme na európsky turnaj do Prahy 
cestovali v plnej sile a ako sme mohli 
vidieť aj vo vynikajúcej forme. Bolo to 

prekrásnych 5 dní, na ktoré budeme 
ešte dlho spomínať. Rastie nám v Han-
dlovej úžasná generácia detí, ktoré 
majú svoje ciele a chcú niečo dokázať. 
Je len na nás, aké podmienky týmto de-
ťom budeme naďalej vytvárať.  Chcem 
sa touto cestou poďakovať za obrovskú 
podporu zo Slovenska. Takú podporu 
som nezažil nikde. 

To, ako nás privítali Handlovčania, 
sa len ťažko komentuje. Obrovské 
ďakujeme“.                                       

JB, Foto VH

Minibasketbalisti z Handlovej vyhrali EURÓPSKY TURNAJ v Prahe!

Víťazných  basketbalistov prijal primátor mesta
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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

V Handlovskej Karpaty Art Gallery sa 
sériou malieb a grafík, zachytávajú-
cich fragmenty prírody, prezentuje 
mladá výtvarníčka z Horných Vesteníc 
Lucia Minariková. 

Predlohou pre vznik obrazov sa stali 
fotografie, ktoré vznikali počas dlhšej 
doby na prechádzkach slovenskou 
prírodou. Všetky prechádzky, nielen 
po známom okolí domova, ale aj 
v iných častiach Slovenska ako napr. 
Vysoké Tatry, Malá a Veľká Fatra, Ky-
suce, Orava, Ponitrie, ponúkajú veľké 
množstvo inšpirácie a hlavne oddych 
pre myseľ a pôžitok pre oči.  Obrazy 
a grafiky zachytávajú rôzne zaují-
mavé miesta, zákutia lesov, lúk, polí, 
rozmanité tvary stromov a ich kôry, 
vody či ľadu. 

Sú plné rôznych farieb. Niekto by 
možno povedal všedné a obyčajné 
farby prírody unavenej po ťažkom 
období. Či farby sýte a pestré, ktoré 

snáď vznikli vďaka týmto ťažkým 
podmienkam. Poškodenia, jazvy 
vznikajúce časom a život malý ale 
silný, skrytý niekde v kameni. Všetko 
to, čo sa nachádza v prírode úplne pri-
rodzene, opakuje sa, vzniká v rôznych 
ročných obdobiach, neustále sa mení, 
nikdy neostáva rovnaké. Raz sú to veľ-
ké zmeny, ktoré častokrát ovplyvnia aj 
život nás, ľudí, tie, ktoré vnímame lebo 
sa nás bytostne dotýkajú. Inokedy sú 
to malé, nepatrné javy, minimálne 
zmeny, tvary, aké si mnoho ráz ne-
všimneme. 

Všetky obrazy sú vytvorené kombiná-
ciou akrylovej maľby a použitím iných 
materiálov (piesok, lepidlo) na plátne, 
lakované. Grafiky sú zhotovené rôz-
nymi technikami, hlavne linorytom, 
suchou ihlou a kombináciou týchto 
tradičných techník s digitálnou grafi-
kou. Na rozdiel od obrazov na plátne, 
ktoré zobrazujú prírodu popisnejšie, 

Kdekoľvek a predsa doma  (maľba, grafika) grafické výstupy sú skôr štylizáciou 
a vlastným zobrazením prostredia, 
v ktorom sa človek každodenne na-
chádza. Všetko sú to miesta, zákutia 
slovenskej prírody plné pokoja, krásy, 
spomienok, zážitkov. Miesta kdekoľ-
vek na Slovensku, no predsa miesta, 
kde sa Lucia Minariková cíti doma. 
Výstava v Karpaty Art Gallery potrvá 
do 12.5.2017.

Na mesiac máj pripravujeme komor-
nú výstavu: Tomáš Klenko - Kresba a 
akvarel. 

Expozícia bude prístupná od 
16.5.2017 do 2.6.2017. 6. júna           
o 17.00 hod sa uskutoční vernisáž 
výstavy žiakov Základnej umelec-
kej školy pod názvom Maľovaná 
ZUŠ-ka.

Karpaty Art Gallery

- Rozvoz štrkov do 2 t po celej  handlovskej doline
-  predaj stavebného materiálu, pletiva,  
 oceľ. profilov
-  predaj  profi/ hobby náradia,  dymovodov,  
 náterov, lakov

- predaj vymývanej dlažby 2cm + doplnky 

 (soklík, schodíky a pod.)

-  Akcia na kanalizačný materiál 
 (drenážne rúry, odpadné rúry, plastové rúry, kanalizačné rúry,   
 tvarovky, vonkajšia kanalizácia...
-  predaj krmiva pre zvieratá               Dovoz tovaru priamo k vám! 

Po - Pi:  8.00 - 17.00h, So: 8.00 - 12.00h 

Stavebniny Horný koniec 0905 259 192




