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Posolstvo
Určite ste to už tiež zažili. Situáciu, 
kedy ste cítili, že takto to už ďalej ne-
môže ísť a že je nie potrebné, ale nut-
né  niečo zásadné urobiť...  V určitom 
okamihu sa svet okolo nás zmenil. 
Stratili sa z neho farby a zostal smut-
no čierno - biely. Čiernobiele videnie 
sveta je znakom tejto doby. Ale toto 
vždy v minulosti  pinieslo len nená-
visť, násilie a utrpenie. Vieme to, stalo 
sa to - tak predsa nemôžeme zostať 
stáť so založenými rukami a čakať, 
kam to povedie tentokrát. 

Možno toto si povedali pracovníci 
handlovského domu kultúry, keď sa 
rozhodli napísať projekt POSOLSTVO. 
Posolstvo je o tom, že čierna a biela 
sú farbami kontrastu. Farbami extré-
mizmu, nacionalizmu a xenofóbie. 
Medzi nimi je však množstvo iných 
farieb - farieb úcty, priateľstva, tole-
rancie, ľudských práv  a hodnôt hod-
ných človeka. Projekt cez umelecké 
aktivity mladých ľudí tlmočí rovesní-
kom a širokej verejnosti pohľad na to, 
ako porozumieť svetu, v ktorom žijú, 
porozumieť tomu, že ľudské práva sú 
cestou ako zlepšiť vlastný život a život 
ostatných, porozumieť sebe a svojmu 
miestu v spoločnosti. 

Projekt má za sebou niekoľko vydare-
ných podujatí a ďalšie sú pred nami.  
Možno mrazivým, ale určite silným 
ukončením projektových aktivít „PO-
SOLSTVA“ bude multimediálna in-
teraktívna výstava „Gesto smrti“ už 
16.novembra.  Som za tento počin 
všetkým, ktorí na projekte robia, nes-
mierne vďačný. Pridať sa môže každý 
z vás - len buďte ľuďmi, ktorí nevidia 
svet čierno - bielo. 

Ing. Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Hody nebývali veru v obci 
každý deň
Hody na Slovensku majú rôzne pomeno-
vania a tradícia ich konania siaha až do 
stredoveku.  V obciach na území Sloven-
ska sa slávili buď pri príležitosti vysviacky 
obecného chrámu, alebo na deň patró-
na obce. Cirkevná organizácia v Uhorsku 
dbala na to, aby jednotlivé patrocíniá 
boli v susedných obciach rovnomerne 
rozložené v rámci celého roka. Tie, v 
nemeckej obci Krickerhau, vychádzali z 
nemeckého slova Kirchmese a spájali sa 
s dňom sv. Kataríny, ktorej je zasvätená 
dominanta mesta Handlová, teda s 25. 
novembrom. 

Obyvatelia na hody prichádzali peši, 
spájalo sa to s púťou na hlavnú hodovú 
slávnosť. Z väčších vzdialeností  prichá-

dzali hodovníci na kočoch, na vozoch       
a neskôr vlakom. Na hodovú slávnosť  
sa schádzala blízka aj vzdialená rodina. 
Veriaci pred omšou vyzdobili kostol a 
okolie. Všetko sa muselo ligotať čistotou. 
Gazdiné vyriadili domy, pretože očaká-
vali návštevy. Pripravovali jedlá, piekli 
múčniky, aby si uctili príbuzných tým 
najlepším. Na hody sa v obci pripravova-
li pečené husi, kačice, sliepky, bravčové 
mäso, varila sa hustá domáca slepa-
čia polievka, piekli sa kysnuté makové                
a orechové koláče, buchty plnené slivko-
vým lekvárom, jablkové štrúdle, či slané 
posúchy a kapustníky. V obci sa konali aj 
obecné zabíjačky. Všetky hodové jedlá sa 
zapíjali vínom a pivom. 

Po dopoludňajšej púti a výdatnom hodo-
vom obede sa rodiny vybrali na  jarmok, 
ktorý sa konal v centre obce, v blízkosti 

kostola. Nechýbali stánky so sladkosťa-
mi, sladkými perníkovými  srdiečkami či 
koníkmi. Kúpiť si a priniesť domov sladkú 
maličkosť, ako spomienku na hody, bolo 
priam povinnosťou. Dievčatá si kupovali 
handrové bábiky, farebné stuhy do vla-
sov, gazdiné maľované džbány, taniere 
či ostatný riad. Chlapci praky, drevené 
hračky či malé vreckové nožíky. 

Hodová slávnosť sa končila večer ta-
nečnou zábavou, ľudovou veselicou. 
Zábava bola tradíciou a príležitosťou na 
nadväzovanie známostí. 

Hody boli a zostali dodnes vzácnou prí-
ležitosťou na stretnutia príbuzných a ro-
dákov, ktorí sa roky nevideli. Obnovovali 
sa spoločenské kontakty, nadväzovali 
priateľstvá, spolupráce či obchodné kon-
takty, ktoré trvali roky.

JO    



Vážení  Handlovčania,
Trenčiansky samosprávny kraj si plní 
množstvo kompetencií, ktoré mu vy-
plývajú priamo zo zákona. 
Sú to oblasti: cestnej dopravy, kde má na 
starosti cesty II. a III. tried, zazmluvnenie 
výkonov pri preprave vo verejnom záuj-
me v  autobusovej doprave a poskytova-
nie dotácií pre prepravcu (dôchodcovia, 
študenti...), zdravotníctvo-nemocnice vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, sociál-
ne služby, kultúru.

Na konci každého volebného obdobia pri-
chádza čas, kedy by sa malo bilancovať, 
čo sa podarilo a čo nie.

Preto mi v krátkosti dovoľte, aby som spo-
menul aspoň zopár investícií, ktoré sa mi 
ako poslancovi VÚC TSK za okres Prievidza 
a zároveň predsedovi Komisie dopravy a 
člena Rady predsedu TSK podarilo pre náš 
okres presadiť spolu s mojimi kolegami vo 
volebnom období 2013-2017.

Zdravotníctvo investície: 14,3 mil. 
EUR
-  rekonštrukcia monobloku v Nemocnici 
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojni-
ciach, dokončenie operačných sál, nové 
CT pracovisko, informačný systém, nové 
prístrojové vybavenie ...

Stredné školstvo: 5,3 mil. EUR
-  investície do všetkých stredných škôl  
 v okrese Prievidza, či už za účelom 
 zníženia energetickej náročnosti a tiež  
 na skvalitnenie vyučovacieho programu
- sme lídrom v oblasti duálneho 
 vzdelávania
- Gymnázium I.Bellu v Handlovej sa po-
darilo udržať i napriek tomu, že ho ročne 
dotujeme sumou viac ako 30.000.-€, keď-
že má len 99 žiakov a z normatívu, ktorý 
dostáva nedokáže vykryť svoje potreby,  
pričom sme mu poskytli 15.000.-€ na do-
budovanie chem. laboratória a riešenie 
havarijného stavu budovy na ul. Lipová 
sumu 30.000.-€

-  v SOŠ na ul.Lipová  v Handlovej sme 
dokončili výstavbu novej kotolne a vyčle-
níme finančné prostriedky na dofinanco-
vanie jej prevádzky, keďže z normatívu, 
ktorý dostávajú si nedokážu takisto vykryť 
svoje potreby, podporíme výstavbu mul-
tifunkčného  ihriska a schválili sme sumu 
vyše         1 mil.€ na rekonštrukciu budov a 
učební

Cesty II. a III. triedy: investície v sume 
3,1 mil. EUR
-  investície do súvislých opráv ciest a 
mostov v našom okrese (zrekonštruovali 
sme napr.cestu  do Rematy a cestu z Ráz-
točna do Morovna...)
- podarilo sa mi ako prednostovi okresné-
ho úradu presadiť kompletnú rekonštruk-
ciu cesty I./9 z Novák do  Handlovej v dĺžke 
22 km v sume vyše 30 mil.€

Prímestská hromadná doprava
-  do konca roku 2017 – sme pre SAD a.s. 
Prievidza kúpili 70 nových autobusov,           
v ktorých je aj wifi a zaviedli sme nulté ta-
rifné pásmo
- počas 4 rokov sa cestovné v prímest-
ských autobusoch nezvyšovalo a ročne 
dotujeme našu  SAD a.s.Prievidza sumou 
takmer 8 mil.€ (hradíme zľavy na cestov-
né,...)

Sociálne služby: 503 tis. EUR
- investície do sociálnych zariadení za 
účelom zníženia energetickej náročnosti a 
zavedenie nových sociálnych služieb

Cyklotrasa na hornej Nitre
-  vypracovaná štúdia realizovateľnosti  
 cyklotrasy na hornej Nitre

V čom by som chcel pokračovať pri 
presadzovaní záujmov našich spolu-
občanov?

-  pokračovanie investícií do Nemocnice  
 s poliklinikou Prievidza so sídlom 
 v Bojniciach, zvýšiť kvalitu pre pacientov
-  zlepšovanie kvality stredného školstva,  
 investície do škôl
-  pokračovať v obnovách ciest II. 
 a III. triedy
-  zlepšovanie kvality hromadnej dopravy
-  rozvoj sociálnej starostlivosti, zvýšenie  
 kapacít DSS
-  podpora cestovného ruchu, kultúry 
 a športu
 - podpora našej SOŠ na Ul.Lipová 
 a hľadať riešenia problematiky fungo-
vania nášho gymnázia (keďže záujem         
o štúdium na tejto škole je slabý)
- riešenie problematiky využitia budovy  
 bývalého gymnázia na Ul. L. Novomes-
kého, keďže sa VÚC TSK nepodarilo predať 
túto budovu ani v niekoľkých opakova-
ných verejných obchodných súťažiach 
(VÚC  TSK v rámci okrese Prievidza má 
niekoľko takýchto nepredajných budov), 
keďže je to stavba špecifická určená na 
výučbu.

Vážení spoluobčania. Dovoľte mi, aby 
som Vás poprosil o moju podporu vo voľ-
bách do VÚC TSK, ktoré sa budú konať dňa 
4.novembra 2017. 

Sľubuje Vám, že v prípade úspešnosti vo 
voľbách, budem ako poslanec naďalej 
presadzovať záujmy Vás všetkých a ne-
sklamem Vašu dôveru. 

Kandidujem na kandidátke za poslan-
cov do VÚC pod číslom 54. 

Ďakujem vopred za prejavenú dôveru. 
Jozef Stopka
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Pri príležitosti 70. výročia repatriá-
cie maďarských obyvateľov navští-
vilo mesto Handlová štyridsať zá-
stupcov verejnej správy zo Šarišápu 
a okolia. 

Obe samosprávy organizujú výmenné 
pobyty a návštevy, ktoré sú zamerané 
na šport, vzdelávanie a spoznávanie 
kultúrnych a prírodných krás v rámci 
svojej spolupráce. Pri tejto príležitosti 
v sobotu 21.10.2017 začalo svoju náv-
števu 40 delegátov  v Slovenskom ban-
skom múzeu v Handlovej. Prehliadka 
múzea prebehla vo veľmi príjemnej 
a priateľskej atmosfére. Mnohí z náv-
števníkov si po dlhšom čase osviežili 
svoje znalosti zo slovenského jazyka. 
Nasledovala návšteva pamätníka ba-
níkom na Ul. 29. augusta, návšteva 
mestského cintorína a handlovskej 
národnej kultúrnej pamiatky – Pamät-
níka baníkom na hornej Nitre ako aj 
pamätníkov 1. a 2. svetovej vojny. Náv-
števu v Handlovej ukončili prehliad-
kou súkromnej galérie Janka Procnera. 
Vďaka zamestnancom SBM,  Jankovi 
Procnerovi a Vojtechovi Héglimu, 

Slovenské banské múzeum
6. až. 10. november bude v SBM Týž-
dňom vedy a techniky. V tieto dni 
sa budeme venovať veľmi zaujímavej 
téme, ŠTYRI ELEMENTY. Oheň, vzdu-
ch, voda, zem. Taktiež sa dozviete, 
aký vplyv majú tieto živly v baníckom 
prostredí. Z tejto zaujímavej prednášky       
a diskusie si domov odnesiete nielen 
nové poznatky, ale naučíte sa naprí-
klad dýchacie cvičenie na relax.  
Ponúkame bohatý výber šperkov             
a darčekových predmetov vyrobených 
z minerálov a polodrahokamov. U nás 
si môžete zakúpiť aj turistický denník, 
alebo wandercard.
Počas celého mesiaca november 
máme v eko dielni pestrý program. 
Deti, ale aj dospelí si môžu vytvoriť 
krásny obraz z farebných papierov, 
technikou ako sa vyrábajú  aj pat-
chworkové deky. Namaľovať sklený 
lampášik môže byť pekná dekorácia 
nielen ku dverám. Zručnejší návštev-
níci si môžu vytvoriť vlastný adventný 
veniec pomocou prírodnín. Návštevy 
eko dielne nám, prosím, oznámte as-
poň deň vopred na telefónnom čísle 
046/5423 973 alebo adresu sbm.hand-
lova@muzeumbs.sk. Tešíme sa na Vás. 
Zdar Boh!                          Kolektív SBM

ktorí sa delegácii venovali, odchádzala 
štyridsiatka delegátov z Handlovej v 
podvečerných hodinách s množstvom 
informácií o handlovských novinkách. 
Návštevníkom sa v Handlovej veľmi pá-
čilo. Pochválili nové múzeum, obdivne 
sa vyjadrovali o peknom prostredí na 
mestskom cintoríne i novom námestí. 
Keďže Šárišáp má za sebou tiež baníc-
ku históriu, celá delegácia na pietnych 
miestach zaspievala banícku maďarskú 

hymnu. Spoločný výlet bol realizovaný 
vďaka  Šáarisápskej slovenskej samo-
správe, ktorej predseníčkou je  Katarína 
Huberová Kisgyőriová, mestu Handlová 
a spomínaným Jankovi Procnerovi a Voj-
techovi Héglim. 

Dvojdňovú návštevu delegácia z Ma-
ďarska ukončila pobytom v Bojniciach, 
ale vraj sa do Handlovej opäť veľmi radi 
vrátia.

Známi – neznámi Handlovčania
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Návšteva zo Šárišápu



Deň úcty k starším do „seniorka“ určite patrí

V mesiaci október 2017 sa budú 
jednotlivé zložky triedeného odpadu 
zvážať nasledovne:

Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný 
koniec: 
• plasty 15. a 29. november 
• papier 8. a 22. novembra  

Mestská časť Morovno 
a Dolný koniec
• plasty 10. november
• papier 3. a 24.november
• sklo 16. november

Prevádzkarne 
Novootvorené nie sú evidované
Zrušené: Obchodík pre moletky, 
OD – Coop Jednota 

Zamestnajte sa 
v Handlovej
Pedagogický asistent
Základná škola, Morovnianska ces-
ta 1866/55, Handlová hľadá dvoch 
pedagogických zamestnancov – pe-
dagogických asistentov v rámci pro-
jektu MŠVVaŠ SR „V základnej škole 
úspešnejší“. Kvalifikačné predpokla-
dy a bližšie informácie nájdete na 
www.handlova.sk
Kontakt: 
Morovnianska cesta 1866/55, 
972 51  Handlová, tel:  046/ 5476 498, 
e-mail: zsmcha.e@gmail.com

Fyzioterapeut
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 
hľadá zamestnanca na obsadenie 
pracovného miesta fyzioterapeut/
rehabilitačný pracovník. Kvalifikačné 
predpoklady, iné kritériá a zoznam 
požadovaných dokladov nájdete na 
stránke www.handlova.sk a na strán-
ke senior centra, seniorcentrum.han-
dlova.sk. Žiadosti posielajte do 15. 
decembra 2017. 

Dve rokovania 
zastupiteľstva v novembri

V mesiaci november zasadnú poslan-
ci dvakrát. Najskôr to bude zasadnu-
tie slávnostné, pri príležitosti Hand-
lovských katarínskych dní, v piatok 
24. novembra 2017. Jeho súčasťou 
bude nielen zhodnotenie roka „od 
Kataríny ku Kataríne“, ale aj ocene-
nie Handlovčanov za ich výnimočné 
počiny a skutky v oblasti vedy, spo-
ločenského diania, kultúry či športu 
a šírenie dobrého mena Handlovej. 
V poradí druhé, už pracovné s ro-
kovaním podľa programu zvoláva 
primátor mesta Rudolf Podoba na 
štvrtok 30. novembra 2017 do veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ o 14.00 
h. Program rokovania nájdete aj na 
www.handlova.sk
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teľov sa neostýchali a začali spievať s mladými spevákmi. Záver programu patril 
speváckemu zboru Hviezdičky, ktorý už tradične viedol Anton Michele st.. Hoci 
naši speváci už majú na chrbte  pekných pár krížikov, stále nás presviedčajú o 
tom, že i oni  dokážu prispieť k dobrej nálade na našich spoločných podujatiach. 

Iveta Ondrušíková, ISR

Dňa 12. októbra 2017 sme si spo-
ločným posedením v jedálni Senior 
Centra Handlová, n. o. uctili sviatok 
našich seniorov. Na stoloch bolo pri-
pravené vínko a celou miestnosťou 
sa šírila vôňa čerstvej kávy a koláči-
kov. Naši obyvatelia sa už nevedeli 
dočkať tých veselých malých náv-
števníkov, ktorí si i tentokrát pripravi-
li pestrý hudobný program. Žiaci zo 
Základnej školy na Školskej ulici, ako 
aj  žiaci zo Základnej školy na Miero-
vom námestí, spolu so svojim vyuču-
júcimi, si pre prítomných pripravili 
kolo piesní, tanca, ale i básní či rieka-
niek. Šikovné detské nôžky poskako-
vali, jemné hlásky sa snažili rozliehať 
do všetkých kútov miestnosti, aby 
tak pohladili často smutné a choré 
srdiečka. Veselá nálada sa preniesla 
z malých účinkujúcich i na tých skôr 
narodených a mnohí z našich obyva-

Rekonštrukcie ciest 
pokračovali aj v októbri
V priebehu celého mesiaca pokračo-
vali rekonštrukčné práce na handlov-
ských komunikáciách. Počas mesiaca 
sa ukončili práce na uliciach Kunešov-
ská a Kvetná. Prišlo  k uzávierke par-
koviska za domom kultúry a k nemu 
priľahlej komunikácie. Parkovisko 
za domom kultúry sa opravovalo v 
dvoch etapách, pričom pri tej druhej 
sa spevňovali plochy za obchodným 
reťazcom a podnikateľským inkubá-
torom. Parkovisko bolo otvorené pre 
motorové vozidlá, aby sa ujazdil polo-
žený asfalt a následne budú na parko-
visku  vyznačené parkovacie miesta. 

Dlho očakávanej opravy sa dočkalo aj 
parkovisko s priľahlou komunikáciou 
pred vstupom na mestský cintorín. Už 
počas sviatkov, pri návšteve hrobov 
svojich blízkych, obyvatelia využívali 
novú komunikáciu a úpravou prešlo 
aj vonkajšie okolie pred vstupom na 
cintorín. Začalo sa s budovaním chý-
bajúceho chodníka na Ul. Robotníc-
kej (za Slovenkou). 

Mesto Handlová ďakuje obyvate-
ľom za trpezlivosť  a žiada naďalej 
o súčinnosť občanov mesta počas 
celej doby opráv na komunikáci-
ách. Celkovo sa v Handlovej tento 
rok investuje do opráv  z rozpočtu 
mesta už viac ako 1,5 mil. €.

JO

Úprava levanduľových 
záhonov v meste
Levanduľa je rastlinka, ktorá je pekná 
približne 7 rokov a postupne drevna-
tie a starne a je potrebné ju vymeniť, 
nasadiť novú. Počas tohto cyklu je 
možné urobiť na levanduli omladzo-
vací rez, ktorý sa robil aj na Ul. 29. 
augusta. Ako už odznelo aj v RTV – 
levanduľa má rada, keď sa pravidel-
ne strihá, ale ani strihanie nezabráni 

drevnateniu stoniek. Takže, na radu 
odborníkov, sa takýto omladzovací 
rez robil aj u nás v Handlovej. Uvi-
díte, že na jar sa to zazelená. Počet 
aktivačných pracovníkov klesá. Čo je 
potešiteľné, nakoľko sa zamestnávajú.                    
S tým však  súvisí aj to, že mesto hľadá 
iné spôsoby zabezpečovania služieb, 
ktoré poskytuje svojim  obyvateľom. 
Starostlivosť o zeleň v CMZ tento rok 
mesto zverilo do rúk odborníkom a 
každý, kto príde na námestie si zaiste 

všimol, že v Handlovej kvitnú kvety. 
Čo sa týka ul. 29. augusta a starostli-
vosti o zeleň pri hlavnej ceste, bude sa 
vykonávať údržba do konca roka aj v 
tejto lokalite. Budú sa dosádzať kviet-
ky a pod., aby na jar Handlová opäť 
pekne rozkvitla. O kruhové objazdy 
sa stará naša mestská organizácia, 
HATER HANDLOVA spol. s r.o., ktorá už 
v tomto období ozdobné kvety zazi-
movala. 

JP

Mestský cintorín 
v Handlovej s niekoľkými 
novinkami. 
POZOR! Nové parkovisko 
so zmeneným dopravným 
režimom
Mesto Handlová v spolupráci so 
správcom cintorína PARTE s.r.o upra-
vilo pred sviatkami Všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých celý areál cin-
torína. Areál a jeho okolie je vykose-
ný, pravidelne a častejšie sa hrabalo 
lístie, skontrolovalo sa celé osvetle-
nie, vyniesli sa veľkokapacitné kon-
tajnery. Z areálu cintorína bolo pred 
sviatkami vyvezených 6 veľkokapa-
citných kontajnerov odpadu. 

Koncom októbra bolo dokončené 
nové parkovisko pri cintoríne, ktoré 
má nový asfaltový koberec. Upravil 
sa spôsob dopravy na parkovisku 
zriadením vjazdu a výjazdu, čím do-
šlo k usmerneniu dopravy na par-
kovacích miestach. Na parkovisku 
bolo osadené dočasné dopravné 
značenie, parkovacie miesta boli 
vyznačené dočasným vodorovným 
značením. Týmto mesto a správca 
cintorína žiada všetkých motoristov, 
aby nejazdili po pamäti a rešpekto-
vali nové pravidlá.

Nové sú aj štyri lampy verejného 
osvetlenia na prístupovej komuni-
kácii k cintorínu, kde predtým nik-
dy neboli osadené. Všetky novinky 
boli realizované z rozpočtu mesta 
Handlová. Celkom v tejto lokalite 
(Ul. Kunešovská, Sadová, Gagarina, 
Savina aj parkovisko) boli opravené 
komunikácie v rámci viac ako mi-
liónovej investície mesta do opravy 
mestských komunikácií v rôznych lo-
kalitách. Osvetlenie cintorína počas 
sviatkov bolo zabezpečené  celú noc 
a aj tento rok toto pietne miesto bolo 
ozvučené príjemnou hudbou.

JP

Zvoz triedeného odpadu v meste Handlová a prímestských 
častiach v mesiaci november 2017
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Postriebrený október 
alebo zlatá múdrosť 
a skúsenosti
Počas mesiaca október sa uskutoč-
nili v Handlovej zaujímavé poduja-
tia venované seniorom. Prvé si pri-
pravili v handlovskom Senior cen-
tre, kde sa o príjemnú náladu posta-
rali skupina Lúč a miešaný spevácky 
zbor Rozkvet. Handlovskí seniori v 
zariadení sa tešili pozornosti a zme-
ne každodennej rutiny v dopolud-
ňajších hodinách 5. októbra. 

Sobotné popoludnie 7. októbra 
v Dome stretávania karpatských 
Nemcov bolo príjemným posedením 
pri káve, ľudových piesňach v sloven-
skom aj nemeckom jazyku. Kultúrny 
program pripravil pre prítomných se-
niorov folklórny súbor Súborček. Ru-
žou a rozhovormi prišiel prítomných 
pozdraviť zástupca primátora mesta 

Dušan Klas. Návštevu Domu stretáva-
nia opätovali aj klienti Senior centra. 

Celomestské oslavy v piatok 13. ok-
tóbra zaplnili kinosálu domu kultúry. 
Úvod patril nestarnúcim melódiám 

Františka Krištofa Veselého, ktoré 
predstavila Divadelná spoločnosť v 
sprievode Poluvskej muziky. Piesne 
v podaní známych slovenských spe-
vákov Petra Paulíka a Petra Stašáka 

rozospievali kinosálu. Čaša vína, na 
ktorú pozval primátor mesta Rudolf 
Podoba, krásne tóny cimbalovej hud-
by a spev ľudových piesní znejúci v 
podaní Poluvskej muziky vo foyeri 
domu kultúry vylúdili úsmev a dobrú 
náladu. Všetci sa príjemne zabavili a  o 
to v tento podvečer išlo. 

Príjemné posedenie pri káve a vý-
bornom kysnutom koláčiku spoločne          
s primátorom mesta Rudolfom Podo-
bom a zástupcom primátora mesta 
Dušanom Klasom pripravili pre svo-
jich členov v Dennom centre Klubu 
dôchodcov. 

Seniori si však zaslúžia našu úctu            
a pozornosť počas celého roka, nielen          
v mesiaci október. Zaslúžia si to. Daj-
me im pocítiť, že sú pre nás dôležití, 
sú pre nás studnicou informácií, skú-
seností. Z ich dobrých rád sa môžeme 
poučiť. 

Hlasujte za handlovský projekt 

Zelená spája komunity!
Dostal sa do finále a môže vyhrať vďaka vám! ...aby 
rástli deti a stromy spolu

Komunitné centrum je tu pre všetkých Handlovčanov 
bez rozdielu veku, príslušnosti k etniku,  rozsahu jeho 
majetku. Projekt  z dielne Komunitného centra Zelená 
spája komunitu je tu pre nás všetkých. Projekt uspel 
v konkurencii 161 žiadostí o grant v rámci grantovej 
schémy „80 000 pre komunity, kde to žije.“, ktorú or-
ganizuje Nadácia VÚB. V hodnotení odbornej komisie 
sa dostal do výberu 6 najlepších projektov v Trenčian-
skom kraji. Teraz je na rade verejná hlasovacia súťaž, 
do ktorej sa môžu zapojiť hlasovaním jeho priaznivci. 
Vďaka vám budú mať stromy menovky, deti budú 
rásť spolu so stromami.

Projekt má za hlavný cieľ zveľadenie verejných 
priestranstiev v rómskej  osade mesta Handlová a 

budovanie a podporu dobrých susedských vzťahov.      
Projekt Zelená spája komunity je aj o zodpovednosti.   
O verejné priestranstvá sa budú starať deti z Komu-
nitného centra Handlová, ale aj samotní obyvatelia 
(napr. v rámci aktivačných prác). Každé dieťa prevez-
me záštitu nad vysadeným stromom. Strom dostane 
menovku s jeho menom a „jeho strom“ sa stane súčas-
ťou celku, ktorý prispieva k tvorbe čistého ovzdušia  a 
tým chráni životné prostredie, nielen mesta Handlová, 
ale celej planéty. Projekt podporí pozitívny vzťah detí 
k prírode, k spoločnému vlastníctvu v meste a pocitu 
zodpovednosti za veci verejné. Deti vedia byť zodpo-
vedné, ak ich to naučíme. Pomôžte nám a hlasujte!

Do projektu budú zapojené deti z komunitného centra 
spolu s rodičmi. Realizácia projektu prispeje k zlepše-
niu životného prostredia v tejto časti mesta, ku skráš-
leniu  verejného priestranstva, k odstráneniu odpadu 
z týchto miest a vybudovaniu takého prostredia, kde 
budú môcť tráviť voľný čas matky s deťmi, ale aj ostat-
ní obyvatelia. Našim zámerom je upraviť najmä plo-

chy Hladového námestia, ktoré je spojené  historicky 
s mnohými udalosťami nášho mesta. Projekt mu vráti 
jeho dôležitú úlohu a stane sa miestom stretávania, 
možno tak, ako za čias, keď bolo trhoviskom. 

Hlasujte! Ďakujeme
V priebehu mesiaca november 2017 môžu všetci Han-
dlovčania a priaznivci svojim hlasovaním prispieť 
k úspechu projektu Zelená spája komunity, ktorý 
zachráni kúsok nášho mesta! Komunitné granty zís-
ka spolu 24 projektov a to v každom kraji 3 projekty                
s najväčším počtom hlasov, získaných vo verejnom 
hlasovaní. Konečné zverejnenie výsledkov, potvrdené 
Správnou radou nadácie, bude najneskôr 30.11. 2017. 
Či získame grant z Nadácie VÚB, máme vo svojich ru-
kách .
Hlasujte na www.komunitnegranty.sk od 6. do 19. no-
vembra 2017 do 24.00 h. Hlasovanie je bezplatné. Pre-
biehať bude prostredníctvom odoslania telefónneho 
čísla, na ktoré hlasujúci prijme kód.

Komunitné centrum Handlová

ECO DOG TOILET STANICA 
v našom meste

Mesto Handlová sa z 
dôvodu skvalitnenia 
služieb poskytova-
ných svojim občanom, ako aj z dôvodu ochrany 
životného prostredia a verejnej zelene, rozhodlo 
riešiť problém so psími exkrementami inštalá-
ciou ECO DOG TOILET STANÍC.

Čo je ECO DOG TOILET STANICA?
ECO DOG TOILET stanica je nové, patentovo 
chránené a revolučné technické riešenie problé-
mu so psími exkrementami. Je to v skutočnosti 
hygienické zariadenie na venčenie psov, ktoré je 
jedinečné, dômyselné a jediné svojho druhu na 
celom svete. Ekologicky a efektívne rieši likvidá-
ciu a neutralizáciu psích exkrementov na verej-
ných priestranstvách a v obytných zónach miest 
už od počiatku, to znamená, že nedochádza ku 
kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým pro-
stredím a jeho následnej kontaminácii.

Mestská polícia 
informuje
Mestská polícia zaznamenala za mesiac  august 2017 
– október 2017 (od 25.8.2017 do 8.10.2017) celkom 
637 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 149 priestupkov, z ktorých bolo 
64 zistených vlastnou činnosťou a 52 oznámených 
občanmi mesta. Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 33 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 79 dopravných priestupkov. 
V 8 prípadoch bol použitý TPNZOMV /tzv. papuča/.
Proti alkoholizmu – 1 priestupok. VZN č. 8/2013 –         
o zákaze podávania alebo požívania alkoholických 
nápojov v územnom obvode mesta Handlová, Novej 
Lehoty a Morovna - 9 priestupkov.

Proti verejnému poriadku bolo riešených 38 priestup-
kov. Z toho bolo 8 priestupkov na úseku rušenia 
nočného pokoja, 3 priestupky na úseku verejného 
pohoršenia a 27 priestupkov na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. Proti majetku 6 priestupkov.
Zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny –                   

1 priestupok. V 15 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach držania psov /
nezabránenie voľnému pohybu psa; neprihlásenie 
psa do evidencie; neoznámenie zmeny skutočnosti a 
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov/.

Príslušníci mestskej polície odchytili 13 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku /7 odchytených 
psov si z útulku zobrali ich majitelia, jednému psovi 
bol nájdený nový domov/.  

Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 182 zá-
krokov a 38 výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných          
24 zákrokov. 

Niektoré vybrané udalosti MsP za obdobie od 
25.8.2017 do 8.10.2017 nájdete na  www.handlova.
sk/sekcia mestské organizácie. MsP Handlová – volaj-
te 24 hodín denne 046/168 00, 046/ 5475 007alebo 
0905 499 384 a nezabudnite, ak ste svedkom proti-
právnej činnosti, nahláste ju ihneď. 

Pozrite si na stránke aj odklik Mestský útulok            
a staňte sa majiteľom psíka.



Októbrové rokovanie poslanec-
kého zboru, ktoré zvolal a viedol 
primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba zaplnilo rokovaciu miest-
nosť zväčša tými, ktorí sú spätí                         
s handlovským školstvom. 

Vo štvrtok 26.10.2017 sa historicky po 
prvýkrát na mestskom zastupiteľstve 
poslanci venovali školstvu   v meste. 
Všetci štatutári základných škôl, ma-
terskej školy, Centra voľného času, 
Detského a mládežníckeho parla-
mentu dostali priestor predstaviť to 
naj, čo sa podarilo za prechádzajúci 
školský rok. Nebolo toho málo. Roko-
vanie sa skončilo až  v podvečer.

V úvode októbrového rokovania zlo-
žila Mária Májová poslanecký sľub 
(vo voľbách do samosprávy v roku 
2014 skončila ako prvá náhradníčka 
vo volebnom obvode č.1). Vymenila 
Ivana Kartáča, ktorý sa vzdal mandá-
tu poslanca, pretože je od 1. októbra 
2017 zamestnancom mesta. Rokova-
nie pokračovalo slávnostným odo-
vzdaním menovacích dekrétov no-
vozvolenému primátorovi Detského 
a mládežníckeho parlamentu Timu-
rovi Mikuškovi a jeho dvom zástup-
kyniam Adriane Janíkovej a Lenke 
Bavkovej. V ďalšom bode predložili 
riaditeľky všetkých základných škôl a 
školských zariadení na území mesta 
informatívnu správu o svojej činnosti 
v školskom roku 2016-2017. Všetky 
rozsiahle, takmer 50 stranové správy, 
ktoré spracovávali niekoľko týždňov, 
nájdete na webovej stránke mesta 
v materiáloch k rokovaniu. Súhrn 
týchto informácií predložila v ďalšom 
bode poslaneckému zboru odbor-
ná zamestnankyňa Školského úradu 
mesta Handlová.

Zaujímavosti 
z handlovského školstva
V zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta 
Handlová bolo v predchádzajúcom 
školskom roku 16 škôl a školských 
zariadení. Základné školy spolu na-
vštevovalo 1129 detí, materskú školu 
362 detí, ZUŠ ku 487 malých umelcov 
z Handlovej a handlovskej doliny a 
školský klub 308 detí. V centre voľné-

ho času svoje mimoškolské aktivity 
rozvíjalo spolu 221 detí. Zariadenia 
školského stravovania nakŕmili 1151 
stravníkov a vydali spolu 300 506 je-
dál. Za sledované obdobie pracovalo 
v handlovskom školstve 234 pedago-
gických a nepedagogických zamest-
nancov. Potešiteľné je, že všetky ško-
ly majú skoro na 100 % pedagógov           
s potrebnou kvalifikáciou. Výsledkom 
je, že v minulom školskom roku pro-
spelo takmer 95 % žiakov a na stred-
né odborné školy sa dostalo takmer 
50 % žiakov, na stredné odborné uči-
lištia 31 % žiakov a na učilištia takmer 
7 % žiakov končiacich ZŠ.

Do handlovských škôl 
išlo z rozpočtu mesta 
3 520 707, 25 Eur
Vo viac ako 3,5 mil. eurách sú nákla-
dy na prenesené aj originálne kom-
petencie, výdavky na mzdy, opravy, 
prevádzku, projekty. Podarilo sa zlep-
šiť materiálno-technické podmienky 
a vyriešiť havarijný stav niektorých 
budov za približne 103 tisíc eur a z 
rezervného fondu sa v posledných 
týždňoch vymenili okná v škôlke na 
Morovnianskej ceste, Cintorínskej 
ulici a v Základnej umeleckej ško-
le v hodnote viac ako  240 tisíc eur. 
Sú však aj  oblasti, ktoré si vyžadujú 
zlepšenie. V handlovských školách 
chýbajú odborní zamestnanci, najmä 
školský špeciálny pedagóg a pedago-
gickí asistenti učiteľa pre deti so zdra-
votným znevýhodnením v materskej 

škole. Už v nastávajúcom období má 
mesto zámer špeciálneho pedagóga 
zamestnať. 

Rokovanie pokračovalo informatív-
nou správou o činnosti Detského a 
mládežníckeho parlamentu za škol-
ský rok 2016/2017. V ďalšom člen 
revíznej komisie občianskeho zdru-
ženia Žiar Arpád Koszta podal sprá-
vu  o jeho činnosti. Poslanci schválili 
členský poplatok v združení za kaž-
dého občana mesta 29 centov.  

V rôznom schválili poslanci nominá-
cie na Ceny mesta a Ceny primáto-
ra, ktoré sa budú odovzdávať počas 
Handlovských katarínskych dní. Cenu 
mesta dostane Jarmila Žišková,  
Mária Kotríková a Minibasketbalis-
ti ŠBK Handlová za víťazstvo v medzi-
národnom turnaji.

Cenu primátora si prevezmú – úspeš-
ný chemický olympionik Samuel 
Andrejčák, Martin Ziman – majster 
výroby kostýmov, Dáša Ďurčovičová 
– umelecká vedúca tanečnej skupi-
ny Dazya a dve občianske združenia 
Achilles a Fénix.

Na záver informoval primátor poslan-
cov o uzavretí druhého kola verejné-
ho obstarávania na služby spojené 
s plavárňou mesta. Obálky sa budú 
otvárať v piatok 27. októbra a zostáva 
nám len čakať na vyhodnotenie súťa-
že. Po týchto informáciách primátor 
zasadnutie mestského zastupiteľstva 
ukončil.                                            IČ a JP
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Handlová má novú poslankyňu aj primátora detského parlamentu Jubilanti v mesiaci 
október 2017

Gratulujme našim jubilantom, ktorí 
dosiali nádherných 70, 80, 85, 90 a 
viac rokov a želáme veľa zdravia

Oľga  Talafová
Jozef  Prachniar
Ondrej  Majdiak
Helena  Horváthová
Katarína  Galovičová
Božena  Joklová
Juraj  Gamec
Helena  Šupková
Štefan  Benkovič
Maria  Polacec
Magda  Lacková
Ján  Tutervai
Anna  Martincová
Helena  Karolyová
Eva  Paráková
Mgr. Rudolf Leštiansky
Alžbeta  Korgová
Jozef  Korgo
Mária  Kanianská
Emília  Kalužníková
Ing. František Urbančok
Margita  Bútorová
Oľga  Ondrišová
Jarmila  Lazorová
Karol  Mrenica
Božena  Gatialová
Eva  Vráblová
Eva  Scheibsteinová
Rudolf  Centáš
Dušan  Greguš
Mgr. Soňa Čambalová
Jozef  Zaťko
Marian  Grueber
Mgr. Viera Blahovičová
Anna  Užíková
Rudolf  Tallo
Jozef  Kováč
Mária  Maruniaková
Vlasta  Molnárová

Narodení 
v mesiacoch september/október  

Kristián  Herák
Leonard  Müller
Peter  Dvorský
Matúš  Janík
Zuzana  Fifilinová
Alena  Javorová
Katarína  Botková
Viktória  Gaalová
Deti sú zapísané  v poradí, v akom 
boli doručené oznámenia o narodení  
z príslušných matrík.

Nová služba pre Handlovčanov
Využite nové vozidlo Mestského bytového podniku
Do vozového parku MsBP v mesiaci október pribudlo 
nové vozidlo, ktorého služby môžu využiť Handlov-
čania. Vozidlo je kombináciou fekálneho zariadenia 
s tzv. krtkom, čo je zariadenie na čistenie kanalizácie. 
Ide o nadstavbu sacej cisterny FEKO 6, ktorá je uložená 
na podvozku IvecoEuroCargo 160E28. Táto kombiná-
cia nadstavby umožní vyťahovať a odvážať plné žum-
py a v prípade potreby prečistí aj upchaté kanalizač-
né potrubie. Vozidlo je financované zo zdrojov MsBP 

Handlová s.r.o. formou leasingu, ktorý je rozložený na             
6 ročné splátky s 10% akontáciou (cca 20 000.- €).

Služby nového fekálneho voza si dohodnite telefonic-
ky na MsBP 046/5475937. Nové auto si môžete pozrieť 
v rámci Dňa otvorených dverí v samospráve mesta 
14.11.2017. Bude pristavené na Námestí baníkov.           
A nezabudnite! MsBP spravuje aj verejné osvetle-
nie v meste Handlová. 

V prípade poruchy kontaktuje MsBP Handlová, s.r.o. na 
telefónnom čísle 0908715975.



Opustili nás
Ľudmila Sziveková 74 rokov
Štefan Lehotkai  69 rokov
Dušan Polák  63 rokov
Mária Kenderiková 88 rokov
Katarína Chvostíková 78 rokov
Eva Wágnerová  66 rokov
Mgr. Mária Gregušová 70 rokov
Jana Litvová  52 rokov
Marta Tóthová  59 rokov
Eva Koštialová   80 rokov
Mária Kozárová  76 rokov
Ján Prokein  64 rokov
Miroslav Cmarko  75 rokov
Ján Ihring  78 rokov
Ján Faban  56 rokov

Zoznam v rubrike je vytvorený na základe 
súhlasu pozostalých so zverejnením informácie. 
Z dôvodu uzávierky novín je zoznam zverejený 
vždy od 25. do 25. dňa v mesiaci.
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Dňa 17.11.2017 uplynie 
1 rok, čo nás navždy 
opustila naša mamička 

Zlatica Švábeková. 

S láskou a úctou na krídlach 
anjela vzlietla si v diaľ, 
v srdci si nám nechala 
obrovský žiaľ. 

Chýbaš nám, mamička drahá. S láskou budeme 
spomínať. 
Manžel Pavel, dcéry Zlatica a Daniela s rodinami,
syn Pavel s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 30.11.2017 uplynie rok úmrtia nášho otca, 
starého otca   Michala Vravku. 

Dňa 25.9.2017 uplynuli 2 roky od úmrtia našej 
mamy a starej mamy  Anny Vravkovej. 

Venujte im tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

V novembri si pripomíname 20. výročie úmrtia 
otecka Jozefa Matiašku  

a 10. výročie úmrtia Márie Matiaškovej. 

S láskou a úctou spomínajú deti Marta, 
Valéria a Ľubor s rodinami. 

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

Dňa 2.11.2017 si pripomenieme 15 rokov, 
čo nás opustila naša mamička a starká 

Paulína Dobrotková 

a dňa 6.5.2017 sme si pripomenuli 7 rokov, 
čo nás opustil náš otecko Ján Dobrotka. 

Smútiaca rodina.

Ako tíško žila, tak tíško odišla. 
Skromná vo svojom živote, 
veľká vo svojej láske a dob-
rote. 

Dňa 2.11.2017 uplynie 
10 smutných rokov, čo nás 
náhle opustila naša drahá 
mamička 

Anna Bittnerová. 
Osud jej nedovolil s nami dlhšie byť, ale v našich 
srdciach bude stále žiť. 

S láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá.

Už žiadne slovo, žiaden hlas, 
nenahradí ticho, ktorého 
vzal nám čas... 

Dňa 7.11.2017 uplynú 
3 roky, čo nás náhle opustil 
náš milovaný 

Róbert Letko ml. 

S láskou spomínajú mama, brat, babka a dedko, 
krstná, bratranci.

Dňa 10.11.2017 uplynie 
6 rokov, čo od nás odišla
na večnosť 

Mária Bederková. 

Spomína syn Juraj a ostat-
ná rodina.

Že čas rany hojí? To je len 
klam. Čím ďalej čas ubie-
ha, tým viac chýba nám. 
12.10.2017 bol smutný deň 
37.nedožitých narodenín 

Duška Hrbáčika. 
Spomína celá rodina.

S bolesťou v srdci si dňa 
8.11.2017 pripomíname 
3. výročie úmrtia môjho 
manžela 

Milana Warchola. 

S láskou spomína manžel-
ka Helka s rodinou.

Všetko, čo žije po mne v mo-
jom mene v práci a v láske, 
to ma pripomenie...

Dňa13.11.2017 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil 

Jozef Božik. 
S láskou spomína manželka a deti s rodinami

Dňa 27.9.2017 sme sa rozlú-
čili s milovanou mamičkou,  
starkou a prastarkou 

Matildou Bučkovou. 

Ďakujeme všetkým za účasť 
na poslednej rozlúčke. 

Touto cestou sa chceme po-
ďakovať celému kolektívu 

Senior centra za starostlivosť. Smútiaca rodina.

Dňa 18.10.2017 sme si 
pripomenuli  10. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš 
drahý otecko, starý otec a 
prastarký 

František Krejča 
z Handlovej. 

So smútkom v srdci budeme na teba spomínať. 
Dcéra Vierka s rodinou a syn Ján s rodinou.

Dňa 31.10.2017 uplynulo 
6 rokov od úmrtia nášho 
drahého syna, brata 

Karola Tatára. 

S láskou spomínajú rodičia, 
sestra Ivka a Lukáško. Kajko, 
veľmi nám chýbaš.

Dňa 8.11.2017 uplynie 5 ro-
kov, čo nás opustil náš milo-
vaný manžel, otec a dedko 

Štefan Dobiš. 

S láskou a úctou si spomí-
najú manželka, syn a dcéry 
s rodinami.
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Ingrid Majdová, rod. Posvítilová
46 ročná robotníčka - kuchárka z Handlovej.

Jediná robotníčka z celej kandidátky. 
Až tak si dnes vážime povolanie 
ROBOTNÍKA.Aj preto chcem obhajovať ich záujmy.

Česť práci!

Miroslav Cmarko
Vážené banícke spoločenstvo, 
moji priatelia baníci, v piatok 29. sep-
tembra 2017 sme sa navždy rozlúčili s 
našim bývalým kolegom, kamarátom 
a gardovým baníkom Mirkom Cmar-
kom. 

Jožko Javúrek pri rozlúčke povedal tie-
to slová: „To nebola obeta – prísť sem. 
To nebola vypočítavosť – prísť sem. To 
nebola len slušnosť – prísť sem. Bola to 
česť vysloviť úctu, bolo to srdce, ktoré 
vraví – ďakujem!“
Myslím, že všetci, ktorí sme sa v ten 
piatok zišli na handlovskom cintoríne 
smútočne odetí, sme týmto slovám dali 
za pravdu. Veď, keď sa pozrieme do mi-
nulosti, koľkokrát sme v médiách počuli 
a v novinách čítali: „Miroslav Cmarko, 
prvý predák mládežníckeho stenárske-
ho kolektívu  Bane Handlová, hrdina 
socialistickej práce.“
Jedno meno, jedna veta ... Ale aký člo-
vek sa za týmto menom skrýva, aký 
ľudský príbeh? Koľko práce a baníckeho 
potu je ukryté v tejto strohej vete?
S pribúdajúcim časom nám postupne 
odchádzajú tí hrdí chlapi, ktorí jedli 
banícky chlieb v čase najintenzívnejšej 
ťažby, v čase najväčšieho napredovania 
a rozkvetu nášho mesta a Veľkobane 
Handlová. Aj Miroslav Cmarko patril k 
nim. Mal som tú česť byť priateľom toh-
to úžasného, skromného človeka. Člo-
veka, ktorého nikdy nezaujímali slová, 
podstatné boli pre neho len skutky. Do 
nášho baníckeho mesta prišiel Mirko v 
roku 1956 na trojročné vzdelávanie na 
baníckom učilišti. A po vyučení sa 1. júla 
1959 zamestnal vo Veľkobani Handlo-
vá a odvtedy spojil svoj život s baňou a 
mestom.
Prácu, ktorá ho celkom pohltila miloval 
a staval ju pred seba ako bojový štít. V 
problémoch, ktoré bolo potrebné riešiť 
pri zavádzaní nemeckej mechanizo-

vanej výstuže typu Hemscheidt a do-
bývanie kombajnom typu Eickhoff bol 
Miro rozhodný, vážny a čestný. Táto 
vlastnosť ho zdobila celý život. Svoje 
názory  vyslovoval nahlas a jasne! Vý-
sledkami práce a hodnotami, ktoré jeho 
kolektív pre našu 
spoločnosť vyko-
nal sa Mirko stal 
známym v celom 
Československu.
Ako odborník – 
chlap, ktorý pod-
zemné bludiská 
bane prešiel aj 
po slepiačky, bol 
uznávaný vede-
ním závodu, ale 
aj baníkmi. Aj pre 
svoj rázny postoj, 
pre veci, ktoré 
hovoril nahlas a 
bez ostychu, mal 
množstvo kama-
rátov, ktorí si ho 
vážili.

Ako ocenenie jeho 
práce v rezorte baníctva mu boli udele-
né viaceré vyznamenania. V roku 1967 
to bolo vyznamenanie ministra „Za pra-
covnú obetavosť“, v roku 1972 mu bol 
udelený Čestný odznak ministra „ Vzor-
ný pracovník“. V roku 1975 bol ocenený 
štátnym vyznamenaním „ Za vynikajú-
cu prácu“ a napokon v roku 1978 mu 
bolo z rúk prezidenta ČSSR udelené v tej 
dobe najvyššie vyznamenanie, čestný 
titul „Hrdina socialistickej práce“.

Čím vyššie vyznamenanie mu bolo 
udelené, tým bol Miro skromnejší a 
viac času trávil so svojim kolektívom. 
Je už legendárne to, že Mirko neznášal 
schôdzovanie a utekal pred stranícky-
mi funkcionármi do bane a najlepšie 
do tretej zmeny.  Legendárnym sa stal 
pokyn riaditeľa Dušana Šarišského:           
„Do podzemia  Cmarka nebrať do zme-
ny, lebo príde minister Erenberger.“ Viete 

ako to dopadlo? Miro ušiel do nočnej 
šichty.

O jeho živote by sa dal napísať román, 
jeho život bol úžasná energia, z ktorej 
čerpal neraz až s nadľudským úsilím, 

bez obmedzení a 
bez ohľadu na ná-
sledky v dobrom i 
zlom. V práci, aj v 
boji s vlastnou cho-
robou.  Občas si Mir 
ko načrel na dno 
svojich síl. Hlavne 
vtedy, keď deväť ro-
kov opatroval svoju 
ťažko chorú man-
želku Martu.
Miroslav Cmarko 
bol priamy a jasný 
aj vtedy, keď ocho-
rel a po ťažkom 
zákroku sa v ňom 
začala ozývať re-
cidíva. Nikdy sa 
nesťažoval, odmie-
tal vystavovať na 
verejnosti svoju 

bolesť a hľadal v sebe silu, ako bolesť 
majstrovsky ukryť. Často len  pokojne 
a s úsmevom na tvári hovoril: „Len, aby 
dobre bolo...“  Všetky tie dni, roky i slávu 
vzal ten krutý zlodej čas.  Čas nám berie 
mladosť, berie nám silu a berie nám i 
našich blízkych...V utorok 26. septem-
bra 2017 sa životná púť Mirka Cmarka 
ukončila.
Som nesmierne hrdý, ako baník a pred-
staviteľ mesta Handlová na výsledky 
práce Miroslava Cmarku. Tieto výsledky 
budú navždy zapísané v dejinách nášho 
mesta, v dejinách baníctva a spomien-
ku na Mira si budeme všetci, ktorí sme 
ho poznali, niesť v našich srdciach. 

A ak mal Mirko Cmarko ešte nejakú 
túžbu, ktorú si nestihol splniť, verím, že 
mu to bude dožičené na tom druhom 
brehu pomyselnej rieky.  Želám to Mir-
kovi za všetkých, ktorí ho mali radi, ktorí 

si ho vážili a v sprievode baníckych klo-
pačiek a baníckych piesní ho vyprevadi-
li na jeho poslednú cestu.
Za nás všetkých mu ďakujem a posie-
lam mu posledné banícke Zdar Boh.

Rudolf Podoba, priateľ

Na záver dovetok: 
Niekto, už neviem kto, nás baníkov 
nazval, že sme dinosaury. Viete čo, 
priatelia?  Pretrvali sme ako baníci nie-
koľko spoločenských zriadení a prežili 
sme. Prežili sme preto, že sme vyznávali 
hodnoty súdržnosti, spolupatričnosti a 
hrdosti na úžasné bratstvo – bratstvo 
baníkov. Ale zdá sa mi, že sme teraz 
ustráchaní niekde v kúte a hanbíme 
sa ukázať na verejnosti a prihlásiť sa k 
baníctvu. Ak je toto naozaj pravda, tak 
potom sme naozaj dinosaury a rýchlo 
vyhynieme, lebo si to niekto želá.
Prečo to všetko hovorím? Preto, lebo 
pod dojmom rozlúčky s Mirom Cmar-
kom mi to napadlo, keď som sa pozrel 
do auditória. Bolo nás tam na cintoríne 
dosť a pohreb bol dôstojný. Ale ...

Stenársky kolektív, ktorý ťaží dnes na 
Bani Handlová nevie, že je vlastne po-
kračovateľ legendárneho Cmarkoveho 
kolektívu, ktorý je doposiaľ držiteľom 
slovenského rekordu v ťažbe z roku 
1978. Počas tohto rekordu kolektív po-
čas 31 pracovných dní  s priemernou 
dennou ťažbou 2 518 ton dosiahol cel-
kovú ťažbu 78 000 ton. Títo chlapi neve-
dia, akého slávneho predchodcu mali. 
Patrila by sa možno účasť s kytičkou. 
Je pre mňa smutné, že neprišlo terajšie 
vedenie Bane Handlová, neprišli odbo-
ry. Vedenie spoločnosti poslalo kyticu a 
pár slov na rozlúčku.

Nuž priatelia, zamyslime sa. V piatok 
29. septembra 2017 odišiel spomedzi 
nás baníkov ten najlepší z najlepších a 
ja som presvedčený, že sme mu svojou 
prítomnosťou mali vzdať hold a ukázať, 
že to bratstvo baníkov je tu a stále žije.  

Rudolf Podoba
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Očná ambulancia 
pre Handlovčanov 
je v Bojniciach

Od začiatku mesiaca október majú 
Handlovčania k dispozícii novú očnú 
ambulanciu v Nemocnici s polikli-
nikou (NsP) Prievidza so sídlom v 
Bojniciach. Ambulanciu nemocnica 
zriadila z prostriedkov, ktoré jej ve-
novala Vláda SR ešte v roku 2015, 
išlo o sumu 100.000 eur. Ambulan-
cia poskytuje komplexné služby pre 
pacientov s očnými ochoreniami. 
Pacienti tu majú zabezpečené nielen 
bežné očné vyšetrenia, ale hlavne 
špecializované, ako je prevencia pred 
možnými závažnejšími ochoreniami.
Očnú ambulanciu č.3 nájdete v hlav-
nej budove Pavilón A, na 2. poscho-
dí, Blok B v Nemocnici s poliklinikou 
(NsP) Prievidza so sídlom v Bojni-
ciach. Objednať sa môžete elefo-
nicky na 046/5112370. Ambulancia 
ordinuje každý pracovný deň okrem 
utorka od 7.30 do 14.00 h. 
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Blší trh v Handlovej
Dňa 7. októbra 2017 sa na Námestí 
baníkov konal v poradí už tretí Blší 
trh. 

A aj napriek zrušenému prvému ter-
mínu (23.septembra) sa akcie zúčast-

nilo približne 30 predajcov.  Predá-
vajúci prišli nielen z Handlovej, ale aj 
Prievidze a okolitých dedín ako Ráz-
točno a pod.       V ponuke bolo množ-
stvo kníh, starožitností, oblečenia, 
doplnkov, ale aj detského sortimentu. 
„Sme radi, že akcia sa stáva pomaly, ale 
isto súčasťou Handlovej, že obyvatelia 

mesta prejavujú záujem nielen o predaj 
pre nich už nepotrebných kúskov, ale 
aj o nákup nových vecí. Dúfame, že sa 
Blšie trhy stanú v Handlovej tradíciou s 
pravidelnou frekvenciou v lete a na je-
seň. Takže v lete dovidenia.“

(krátené)
Nicola Poliaková a Natália Hromádková



November v meste
Smejko a Tanculienka – divadelné 
predstavenie pre deti
3. november 2017, 17.00 h
Dom kultúry mesta Handlová
Organizátor: Dom kultúry mesta Handlová

Voľby do Vyšších územných 
celkov (VÚC)
4. november 2017 od 7.00 do 22.00 h.
18 okrskov v meste Handlová.  Vo voleb-
nom obvode Prievidza (č.7), kam patrí aj 
mesto Handlová, sa volí 11 poslancov do 
zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) a jeden predseda TSK. 
Vo volebnej miestnosti na hlasovacom 
lístku môžete pre volebný obvod Prievidza 
zakrúžkovať maximálne poradové čísla 11 
kandidátov a len jedno číslo kandidáta na 
predsedu. V tomto roku sa volia poslanci a 
predseda TSK na 5 ročné volebné obdobie. 
Prečítajte si ako voliť na www.handlova.sk 
a na úradnej tabuli mesta pred podnika-
teľským inkubátorom.

Memoriál Karola Matiaška, 
4. ročník fut. turnaja žiakov I. stupňa ZŠ
4. november 2017 od 9.00 h
Športová hala Handlová
Organizátor: Mesto Handlová, CVČ Han-
dlová, MFK Baník Handlová, MBK Baník 
Handlová. Publikum vítané!

Hororový bál II.
4. november 2017 o 19.00 h
Dom kultúry mesta Handlová
Organizátor: Dom kultúry mesta Handlová

Štyri elementy - prednáška pri príleži-
tosti Týždňa vedy a techniky v SBM
6. - 11. november 2017, 8.00 h  - 16.00 h
Slovenské banské múzeum, expozícia – 
Handlová, Ul. SNP

Foto salón - výstava amatérskych foto-
grafov na tému príroda okolo nás 
7. - 10. november 2017, 8.00 h - 15.00 h
Čitáreň Domu kultúry mesta Handlová
Organizátor: CVČ Handlová, SZOPK A. 
Kmeťa Handlová, DKMH 

Handlovčan z Tomska - výstava diel 
maliara a grafika Róberta Tomského
7. november o 16.30 h, vernisáž výstavy
Karpaty Art Gallery, Námestie baníkov
Výstava potrvá do 15. decembra 2017
Organizátori: Karpaty Art Gallery a mesto 
Handlová 

Kráľ čitateľov 2017 - súťaž žiakov 
druhého stupňa handlovských škôl
8. november 2017, 10.00 h 
DKMH, spoločenská miestnosť č.1
Organizátor: mesto Handlová, Mestská 
knižnica Handlová

MIX vybíjaná chlapcov a dievčat spolu
8.11.2017 (streda) o 9:00 hod.  telocvičňa 
ZŠ Morovnianska cesta
Turnaj žiakov a žiačok 1.– 4. roč. ZŠ hand-
lovskej doliny, HŠH.
Organizátori: Mesto Handlová, CVČ, ZŠ MC

Paletárium 2017 - prednáška o 
umení pre seniorov a ZŤP
14. november 2017, 12.30 h
Druhé pokračovanie prednášky a work-
shopu nezávislej výtvarnej scény v období 
rokov 1945 - 1989 s Akad. arch. Rastisla-
vom Nemcom. 

Karpaty Art Gallery Handlová, Vstup voľný
Organizátor: RKC Prievidza, KAG Handlová

972 Handlová - Deň otvorených dverí 
v samospráve, 13. ročník
14. november 2017, 9.00 h - 15.00 h
Organizátori: Mesto Handlová, Dom kul-
túry mesta Handlová, CVČ Handlová, MsK 
Handlová, základné školy v Handlovej, 
HATER - Handlová spol. s r.o., MsBP Hand-
lová s.r.o., Senior centrum Handlová, n.o., 
MsP Handlová, Plaváreň mesta Handlová, 
Asterion, n.o., RÚVZ Prievidza

V rámci Dňa otvorených dverí v samo-
správe mesta sa budú konať v utorok 
14.11.2017

MFF Ekotopfilm – Envirofilm 2017 - 
premietanie filmov s prírodnou tematikou 
spojené s interaktívnymi hrami
14. november 2017, 8.30 h - 15.00 h.
Kinosála Domu kultúry mesta Handlová
Organizátor: Mesto Handlová, DKMH, 
Ekotopfilm, HATER - Handlová spol. s r.o.

Týždeň vzdelávania
13. – 16. november 2017, 8.00 - 15.00 h.
Dom kultúry mesta Handlová
Organizátor: Mesto Handlová, DKMH, 
Materské, základné a stredné školy v 
Handlovej
EUR – Poďme spolu tvorivo myslieť - 
workshop s PaedDr. Alexandrou Kuruc pre 
učiteľky materskej školy
14.11.2017, 13. 00 h Dom kultúry mesta 
Handlová, zasadačka č. 2
Zdravá spoločnosť - diskusný semi-
nár pre učiteľov o prejavoch extrémizmu 
na Slovensku a na školách
14. november 2017, 14.00 h
Dom kultúry mesta Handlová
Organizátor: Dom kultúry mesta Handlová 
v rámci projektu Posolstvo.

Akadémia škôl spojená s odovzdá-
vaním ocenenia Dobrý nápad 2017 a 
vyhodnotením súťaže „Handlovská zelená 
dolina“, 15.11.2017, 10.00 h 
Dom kultúry mesta Handlová
Organizátor: Spoločný školský úrad

Prijatie najlepších študentov 
primátorom mesta
16.11.2017, 10.00 h
MsÚ - obradná miestnosť
Organizátor: mesto Handlová

Gesto smrti – interaktívna výstava 
na tému vyhladzovacie tábory
16. november 2017, 16.00 h vernisáž

Výstava bude otvorená pre školy do 22.12. 
2017.
Organizátor: Dom kultúry mesta Handlová 
v rámci projektu Posolstvo

Hallowenska noc v CVČ pre všetkých 
DaMPákov
16. november 2017, 18.00 h 
CVČ Handlová
Organizátor: CVČ Handlová, DaMP Han-
dlová

Spisovateľka v knižnici - beseda, 
čítanie a rozprávanie s Lenkou Gahérovou
22. november 2017, čas konania bude 
spresnený
Mestská knižnica Handlová 
Organizátor: Mestská knižnica Handlová

Predvianočná zbierka pre psíkov 
z útulku II.
22. november 2017, 16.00 h
CVČ Handlová
Organizátor: CVČ Handlová
Ďakujeme za príspevok v podobe diek, 
konzerv, granúl resp. hračiek pre psíkov 
z útulku.

Basketbal dievčatá
23.11.2017 (štvrtok) o 9:00 hod. telocvičňa 
ZŠ MN
Turnaj žiačok 5.-7., 7.–9. roč. ZŠ handlov-
skej doliny, postupová súťaž škôl podľa 
kalendára SAŠŠ a zároveň súčasť 51. roč. 
HŠH.
Organizátori: Mesto Handlová, CVČ, ZŠ MN

Basketbal chlapci
24.11.2017 (štvrtok) o 9:00 hod. telocvičňa 
ZŠ MN
Turnaj žiakov 5.-7., 7.–9. roč. ZŠ handlov-
skej doliny, postupová súťaž škôl podľa 
kalendára SAŠŠ a zároveň súčasť 51. roč. 
HŠH.
Organizátori: Mesto Handlová, CVČ, ZŠ MN

Handlovské katarínske 
dni 2017
24. – 25. november 2017
Čakajú nás dva dni plné zábavy 
a „hodovania“. 

Piatok, 24.novembra 2017
15.00 h – Slávnostné otvorenie Handlov-
ských Katarínskych dní, Námestie baníkov
15.30 h – Slávnostné zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva a udelenie ocenení 
mesta, MsÚ
17.00 h – Lukáš Adamec, koncert, 
 Námestie baníkov

18.00 h – Svätá omša ku cti sv. Kataríny,  
 Kostol sv. Kataríny
18.45 h – Peter Cmorík, koncert, 
 Námestie baníkov 
20.00 h - Elán Tribute – Revival, koncert,  
 Námestie baníkov

Sobota, 25. novembra 2017
17.00 h – Ivan Ožvát, koncert operného 
sólistu SND, Dom kultúry mesta Handlová                              

Nedeľa, 26. novembra 2017
15.00 h – Adoremus, koncert slovenského 
speváckeho zboru, Kostol sv. Kataríny

DIGITÁLNE KINO BANÍK 
POZÝVA 
Program premiér od 1. do 15.11.

ŠTV 2.11. o 18.00h /USA/ sci-fi, akčný/
130min/ST/ MP12/                                                       
THOR: RAGNAROK 
PO 6. 11. 2017  (F.K.REBEL), 19.00h /GBR,-
SRB,USA/komédia, dráma/125min/
NA MLIEČNEJ CESTE
UTO 7.11. o 18.00h /SVK/ dokument/
89min/OV/ MP15/                                                        
MEČIAR 
ŠTV 9.11. o 18.00h /USA/komé-
dia, krimi/105min/ČT/ MP15/                                                  
SUBURBICON: TEMNÉ PREDMESTIE 
ŠTV 9.11. o 20.00h /MLT, USA/krimi, myste-
riózny/110min/ST/ MP12/                                 
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
NE 12.11. o 20.00h /CZE/do-
kument/91min/ČV/ MP12/                                              
NAJSLEDOVANEJŠÍ 
PO 13. 11. 2017  (F.K.REBEL), 19.00 h Čes-
koslovensko/dráma, vojnový/128min/
OBCHOD NA KORZE 
PREMIETAME AJ PRE JEDINÉHO DIVÁKA. 
MOŽNOSŤ VÝBERU FILMU, DÁTUMU A 
ČASU PRE SKUPINY !!! 
Volajte: 046/ 5 475 439
www.kino.handlova.

Držte sa piataci!
Držíme palce našim piatakom, ktorí 
budú 22. novembra 2017 písať testy 
zo slovenského jazyka a literatúry, a 
matematiky v rámci celoslovenského 
Testovania 5.
Spoločný školský úrad

Do pozornosti
Mikuláš na námestí  6.12. 
Handlovská kapustnica  9.12.

JP, JO, VH
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Farebný október v Základnej 
škole Mierové námestie 

Naša škola získala spolu s ďalšími 
ocenenými školami na Slovensku 
najvyššie ocenenie medzinárodné-
ho environmentálneho programu 
Zelená škola - certifikát a vlajku. 
Environmentálny program Zelená 
škola je určený pre ľudí, ktorí „do-
kážu vnímať, chcú rozumieť a vedia 
konať“. Priateľské vzťahy, pozitívna 
zmena myslenia a správania, zmys-
luplne využitý čas, nadšenie a opti-
mizmus - to všetko sa spája s progra-
mom Zelená škola, ktorý je súčasťou 
celosvetovej siete Eco-Schools. 
Práve školy a učitelia sú tým rozho-
dujúcim faktorom, ktorý vytvára v 
mladej generácii vzťah k životnému 
prostrediu a formuje ich do budúc-
nosti. O aktivitách v rámci programu 
Zelená škola sa určite  dozviete aj 
nabudúce.     

Účelové cvičenie
Napriek tomu, že bol piatok trinás-
teho, v škole nás čakal celkom prí-
jemný deň. Celá škola sa zúčastnila 
účelového cvičenia v prírode.  Žiaci 
druhého stupňa ho prežili naozaj 
netradične. Po prvýkrát toto pod-
ujatie pre nich organizovalo mesto 
Handlová v spolupráci s mestskou 

políciou. A malo naozaj bohatý 
program. Ranné streľby na strelnici 
pod Kňazovým vrchom a branné 
kruhové cvičenia v Handparku za 
nemocnicou otestovali silové i kon-
dičné výkony, obratnosť, presnosť 
aj tímovú spoluprácu našich detí. 
Športové dopoludnie sme zakonči-
li pohybovými aktivitami v prírode.  
A čo vy a váš október? Bol zaují-
mavý a farebný?

(krátené)
ElenaDobišová

Pre ľudí s ťažkým zdravotným po-
stihnutím, ktorí potrebujú nepre-
tržitú starostlivosť, vymysleli na 
Sociálnom oddelení Mestského 
úradu Handlová (MsÚ), v spolu-
práci s handlovským komunitným 
centrom úplnú novinku. Pre zdra-
vého obyčajná záležitosť, pre súd-
nych chránencov,  zdravotne ťažko 
postihnutých, seniorov a ich ro-
dinných príslušníkov mimoriadna 
udalosť. Návšteva bojnickej ZOO 
im vo štvrtok  12.10.2017 ponúkla 
možnosť získať nové priateľstvá a 
pozrieť sa von z ich izieb.

V meste Handlová žije približne 50 
rodín, v ktorých žijú súdni chránen-
ci.  Sú to ľudia s ťažkým zdravotným  
postihnutím, zbavení spôsobilosti na 
právne úkony. Majú svojich opatrov-
níkov, ktorí im zabezpečujú 24 ho-
dinovú starostlivosť. Veľkým problé-
mom, s ktorým sa stretávajú tieto ro-
diny, je pripraviť pre svojich blízkych 
plnohodnotný program. Súdnym 
chránencom a ich opatrovníkom, ako 
ocenenie ich nekonečnej trpezlivosti 
a starostlivosti bol venovaný výlet do 
Bojníc – návšteva zoologickej záhra-
dy. Pre mnohých obyčajný výlet, pre 
rodiny, ktoré dennodenne žijú svoj ži-
vot s rodinnými príslušníkmi odkáza-
nými na ich pomoc, významný počin. 

Výlet si vyžiadal niekoľko týždňové prí-
pravy. Terénne sociálne pracovníčky z 
Handlovej oslovovali osobne v domác-
nostiach rodiny, v ktorých sa starajú o 
zdravotne ťažko postihnutých a zisťo-
vali záujem. Bolo potrebné zabezpečiť 
dopravu ako aj starostlivosť. Nakoniec 
možnosť využilo spolu 27 osôb, medzi 
ktorými boli súdni chránenci a ich ro-
dinní príslušníci. Výletu sa zúčastnili aj 
seniori  a zdravotne ťažko postihnutí z 
bytov osobitného určenia.  

Finančne sa na výlete podieľali: Im-
plementačná agentúra Ministerstva 
sociálnych vecí a rodiny SR a mesto 
Handlová. (krátené)
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00

Sedacia súprava  Novona

0917 539 165

Sedacia súprava Dubai

Kuchynská linka REA ALFA Sedacia súprava Mello

Pohovka Derek

PC „E“ 
 

Barová stolička 
Alba new

Rohová lavica
Sedacia súprava Modest 

Kreslo ušiak Charlot

Zľavy až do 
výšky 40%

Regál ALIS 

Taburet ARON  

Kancelárske 
kreslo         

ZAUJÍMAVOSTI

VÝLETOM ZBÚRALI BARIÉRY Zelená - príroda - Zelená škola
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INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE 
Čitateľka a návštevníčka knižnice 
Veronika Weissová napísala:  
Timravina studnička napojila smäd-
ných a lačných po kráse. Toto nevšed-
né  októbrové podujatie, ktoré spoloč-
ne pripravila mestská knižnica s Úniou 
žien Slovenska, priblížilo účastníkom 
150. výročie narodenia Boženy Slančí-
kovej – Timravy. Naozaj sme boli v ne-
mom úžase, čo všetko ponúka moder-
ne vybavená knižnica. Ako pútavo sa 
dá skĺbiť prezentácia o živote a diele 
spisovateľky so záznamom z divadel-
ného predstavenia, so živým, hlasným 
čítaním a s ukážkou televíznej insce-
nácie. A prečo „živým čítaním?“ Lebo 
úryvok z knihy Ťapákovci nám naozaj 
umelecky pretlmočila herečka nitrian-
skeho divadla Žofia Martišová, ktorú 
pozorne, spolu s ostatnými účastník-
mi podujatia sledovala aj jej mama – o 
chvíľu už 103 ročná, naša „teta Žofka.“ 
Tak sme mali v knižnici dve Žofky. 
Jedna čítala, ale aj žmurkala na nás z 
veľkej televíznej obrazovky, lebo „veď 
youtube, nie je iba o hudbe,“ povedala 
Alenka Ondrejková, ktorá nás spolu s 
Danielou Mikulášovou, riaditeľkou 

MsK sprevádzali. A ja som sa v kúti-
ku duše radovala, že som v knižnici 
doma.

Teší nás spokojnosť a záujem čitateľov 
a návštevníkov knižnice o naše podu-
jatia. Už 21. novembra pripravujeme 
ďalšie stretnutie pre dospelých. Opäť 
nás navštívi regionálna spisovateľka 
Lenka Gahérová, ktorej tvorba je u 
našich čitateliek veľmi obľúbená. Po-
rozpráva nám o svojich najnovších 
románoch. Navštívte knižnicu, čakajú 
vás tu nové knihy zakúpené z Fondu 
na podporu umenia, denná tlač, no-
viny, časopisy. Knižničný fond stále 
aktualizujeme a možno si nájdete za-

ujímavú knihu za symbolickú cenu aj 
v našom výpredaji vyradených kníh.     

November v knižnici:
8.11. Kráľ čitateľov. 18. ročník. 
(DK spol. miestnosť o 10,00 hod.)
14.11. Deň otvorených dverí v samo-
správe
21.11. Spisovateľka v knižnici. Lenka 
Gahérová. Regionálna autorka
Literárne hodiny pre ZŠ a SŠ; podľa 
požiadaviek vyučujúcich
Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ; podľa 
požiadaviek vyučujúcich
Exkurzie do knižnice pre ZŠ a SŠ; podľa 
požiadaviek vyučujúcich

DM

Koľko jazykov vieš... 
Naučíme ťa v CVČ tiež

Centrum voľného času Handlová, 
ponúka deťom, mládeži aj dospelým 
záujemcom jazykové kurzy z jazyka 
anglického a nemeckého pre začia-
točníkov aj pokročilých. Bližšie infor-
mácie v Centre voľného času v Dome 
kultúry mesta Handlová alebo na tel. 
čísle: 046/5475 377, alebo píšte na 
cvchandlova@gmail.com.

Karpaty Art Gallery pozýva 
na predajnú akciu

„Všetko, čo sme pre 
vás urobili zo srdca“ 

od 1. do 15. decembra 2017
V čase od 9.00 h do 15.30 h 

v Karpaty Art Gallery, Nám. baníkov

Nájdete u nás hodvábne šatky, hrač-
ky, dekoratívne predmety, originál-

ne obrazy. Výťažok z predaja použije 
galéria na repasáciu dverí Kostola v 

Novej Lehote.  Ďakujeme!

Poďakovanie za pomoc
 
Na Elokovanom pracovisku Morov-
nianska cesta sa od 12.9. 2017 usku-
točnila výmena okien. Bolo to pre 
celý kolektív veľmi ťažké obdobie, na-
koľko sa rekonštrukcia konala počas 
prevádzky materskej školy.  

V tomto období nás zradilo aj poča-
sie a 17.9.2017 počas búrky vytopilo 
C pavilón. Aj keď sme prešli zaťažká-
vajúcou skúškou, všetky práce sme 
spoločne zvládli  a deti môžu ďalej 
navštevovať vynovené priestory ma-
terskej školy. Preto by som sa chcela 
poďakovať rodičom detí za ústreto-
vosť a pochopenie, pretože sa deti 
neustále presúvali z triedy do triedy 
podľa potreby. Poďakovanie patrí aj 
prednostovi MsÚ Jozefovi Tonhau-
serovi za pomoc pri technickom za-
bezpečení a hlavne v komunikácii a 
ústretovosti počas rekonštrukčných 
prác a riaditeľke materskej školy Mar-
cele Jakubíkovej  za promptné rieše-
nie krízových situácií. Karolovi Kuče-
rovi, Majke Kľúčiarovej a chlapcom z 
VPP ďakujeme za pomoc pri úprave 
okolia materskej školy. A hlavne, veľ-
ké poďakovanie patrí nepedagogic-
kým pracovníkom Monike Horákovej, 
Lydke Líškovej a Anetke Čerňavovej 
za nadľudský výkon pri upratovaní  
tried a spoločných priestrov. Zvládli 
to naozaj profesionálne a v krátkom 
období. Poďakovanie patrí aj pe-
dagogickým pracovníkom, za to že 
upravili triedy tak, aby sa deti cítili vo 
svojom prostredí čo najlepšie.
Ešte raz ďakujeme. 

Jana Gurinová, zástupkyňa Elokova-
ného pracoviska Morovnianska cesta 

ŠBK Handlová pred sezónou 
2017/2018
V novom ročníku 2017/2018 bude 
mať Školský basketbalový klub Hand-
lová (ŠBK Handlová) rekordné zastú-
penie v slovenských súťažiach. Tímy 
ŠBK Handlová sa predstavia v štyroch 
kategóriách.  Mladší mini, Mladší 
žiaci, Mladšie žiačky, Žiaci. 
Tréneri: Ján Beránek, Maroš Minárik a 
Jaroslav Daubner.
Aktuálne naše úspechy vždy nájde-
te na stránke www.sbkhandlova.sk

DaMP sa zmenil! Okrem nových čle-
nov pribudli aj nové podujatia. Našim 
prvým, novým podujatím v rámci 
Svetového dňa úsmevu bolo pod-
ujatie „Smile“. Preto sme vyrazili do 
ulíc nášho mesta a rozdávali úsmev 
zadarmo. Väčšine ľudí sme urobili 
radosť a spríjemnili deň, čo nás veľmi 
teší. Každý, kto nás stretol, si odniesol 
usmiaty odznak a motto: „Tam, kde 
prinášaš úsmev a radosť, robíš naj-
krajšiu vec na svete“.

Okrem toho, je október aj Mesiacom 
úcty k starším a keďže si vážime sta-
rých ľudí, rozhodli sme sa navštíviť 
handlovské Senior centrum. Spolu s 
nami vystúpili aj detičky z detského 
folklórneho súboru Ľudovkáčik, kto-
ré zatancovali a zaspievali na ľudovú 
nôtu.  My sme si vyskúšali rolu mo-

derátorov, zarecitovali sme básne, dokonca aj vlastnú tvorbu. Zlatým klincom 
programu bolo žonglérske vystúpenie. Medzi naše najdôležitejšie  podujatie 
patrí ustanovujúce zasadnutie, ktoré bolo spojené s voľbami nového primátora 

DaMP. Na tomto podujatí sa zúčastni-
li aj predstavitelia mesta Dušan Klas, 
zástupca primátora mesta Handlová, 
Jaroslava Maslíková, poslanci mest-
ského zastupiteľstva Jozef Juríček, 
Arpád Koszta a Mária Soláriková, ria-
diteľka CVČ. 

Týmto dňom  DaMP-u začalo oficiál-
ne nové volebné obdobie na čele s 
novozvoleným primátorom Timurom 
Mikuškom, ktorému gratulujeme k 
zvoleniu a držíme palce. Timur si zvo-
lil za svojich zástupcov Adrianu Janí-
kovú a Lenku Baukovú. 

Tešíme sa na nové volebné obdobie 
a určite sa máte na čo tešiť aj vy, lebo 
už  teraz pre vás máme pripravených 
niekoľko zaujímavých podujatí. Ve-
ríme, že s vašou podporou budeme 
napredovať.           

DaMP

Október s DaMP-om

Predám rodinný dom 
v obci Sklené. Cena dohodou. 
Tel. kontakt: 
0944 904 356, 0904 265 439.



Aj ja volím 62
Vážení Handlovčania!

Chcem sa Vám prihovoriť a požiadať Vás o podporu 
pre schopného, mladého človeka.

Chcem dať do Vašej pozornosti kandidáta číslo 62,    
Martina Uríčeka. Poznám ho už dávno, spolu so mnou 
kandidoval do Mestského zastupiteľstva v Handlovej.   
Uspel a stal sa poslancom. Je to skromný, pracovitý, 
mladý muž, ja som mu vždy veril a nikdy ma nesklamal.

„Čelo“, ako znie jeho prezývka, je skvelý futbalista a dnes 
nám ako prezident klubu riadi v meste futbalový klub 
Baník Handlová. Je organizátorom krásneho športo-
vo-spoločenského podujatia „Hornonitrianska futbalová 
24-ka“. 
Som presvedčený o tom, že Vás Martin nesklame, oplatí 
sa ho voliť, lebo je to čestný a charakterný človek. Neu-
teká od nedokončenej roboty, má zásady, podľa ktorých 
sa v živote riadi a tým si získal môj rešpekt. 

Priatelia, keď 4.11.2017 pôjdete voliť 11 poslancov za 
okres Prievidza do Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
zakrúžkujte číslo 62, Martina Uríčeka. 

Ešte Vám prezradím, že Martinovi uverila aj moja dcéra 
Alexandra a 29.5.2015 si ho zobrala za manžela. Verte 
mi, zle by som Vám neporadil! 

S úctou Rudolf Podoba, primátor mesta
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V utorok 26. septembra sa ŠK ACHIL-
LES Handlová zúčastnil jedného z naj-
väčších bežeckých podujatí v Rakúsku 
na ERSTE BANK VIENNA NIGHT Run.  

Vo Viedni sa na štarte zišlo 16 1701 
bežcov. Handlovú reprezentovali Pe-
ter Vagáň, Ľubomír Blaho, Denis Pro-
kein, Silvia Valová, Tomáš Benko, Lukáš 
Pavlíček, Lenka Lomnická, Vladimír 
Kováč. Na trati dlhej 5km v historickom 
centre Viedne vybehala Silvia super 4. 
miesto. V kategórii tímov skončil ŠK 
ACHILLES Handlová v konkurencii 668 
tímov na vynikajúcom 4. mieste!  

Ľubomír Blaho, ŠK Achilles

Zaplávame si aj v novembri?
Do uzávierky Handlovských novín nebolo 
ukončené verejné obstarávanie „Kúpalisko 
a plaváreň mesta Handlová“, ktoré súvisí s 
očakávanou rekonštrukciou plavárne. Mesto 
Handlová z dôvodu odporúčaní Úradu pre 
verejné obstarávanie vyhlásilo v mesiaci sep-
tember nové verejné obstrávanie z dôvodu 
transpartentnosti a efektívneho vynaklada-
nia verejných prostriedkov, čím sa posúvajú 
termíny realizácie. Z tohto dôvodu prosíme 
všetkých plavcov, aby sledovali oznamy 
na stránke www.handlova.sk. Ak opätovné 
skúšky kvality vody, ktoré plaváreň iniciatív-
ne dala urobiť, potvrdia nezávadnosť vody, je 
možné, že plaváreň bude svoje služby posky-
tovať na začiatku mesiaca november 2017.

Martin Uríček
-  narodený 2. januára 1986 
 v Handlovej
-  študent Strednej priemysel- 
 nej školy v Handlovej, 
 odbor technické lýceum
-  obchodný riaditeľ spoločnos-  
 ti HUTIRA Slovakia 
-  ženatý, manželka 
 Alexandra, synček Martinko
- prezident futbalového klubu  
 Baník Handlová
- poslanec MsZ v Handlovej 
-  záujmy šport, futbal, príroda

„Len to, čo v živote dáš, 
      môžeš dostať späť.”

Handlovčania obstáli v konkurencii tisícky bežcov. Gratulujeme ŠK Achilles!

Chodecké súťaže žiakov 
sa konali počas 50. ročníka 
Handlovských športových hier

V rôznych intervaloch sa v rámci Han-
dlovských športových hier (HŠH) usku-
točnili i chodecké súťaže žiakov. Tieto, 
najmä v jubilejných ročníkoch, oboha-
tili tradičné a významné športové pod-
ujatie v meste. Jedným z priekopníkov 
tohto športu je u nás veteránsky cho-
decký rekordér Eduard Straka, ktorý 
má za sebou aktuálne 58. chodeckú 
pretekársku sezónu.        V jubilejnom 
50. ročníku sa ujal organizácie chodec-
kých pretekov detí. 

S príchodom Eduarda Straku do Han-
dlovej v roku 1967 má chôdza polsto-
ročnú tradíciu a svojich prívržencov aj 
v našom meste. Stál pri zrode prvých 
chodeckých pretekov v Handlovej 2. 
apríla 1973 a rovnako aj 29. mája 1986, 
kedy po prvýkrát v rámci HŠH boli v 
programe chodecké súťaže žiakov. 
Po desiatykrát boli zaradené aj do 50. 

ročníka. Pôvodný zámer organizáto-
rov CVČ Handlová a Komisie kultúry 
a športu pri MsZ v Handlovej prizvať 
k chodeckým súťažiam ako vzácne-
ho hosťa olympijského víťaza Mateja 
Tótha pre známe okolnosti nevyšiel. 
Chodecké súťaže žiakov v meste sa 
uskutočnili v náhradnom termíne v 

sobotu 7.októbra 2017 na dráhe špor-
tového areálu ZŠ Mierové námestie. 
Eduard Straka, tentokrát v úlohe orga-
nizátora a rozhodcu, vysoko hodnotil 
korektné súboje všetkých súťažiacich. 
Bol to pekný a vydarený záver 50. roč-
níka Handlovských športových hier.

Celkové výsledky 50. ročník Handlov-
ských športových hier v chôdzi
Mladšie žiačky – 300 m 
1. Natália Prišticová ZŠ Školská
2. Diana Prosbová ZŠ MN
3. Hanka Mjartanová ZŠ MN
Mladší žiaci – 300 m
1. Adrián Weiss ZŠ Školská
2. Dárius Valkovič ZŠ MN

Staršie žiačky – 600 m
1. Nikoleta PoliakováZŠ MN
2. Timea Papayová ZŠ MN
3. Sabína Kačáková ZŠ Školská

Starší žiaci – 600 m
1. Samuel Tolnay ZŠ MC
2. David Szivek ZŠ MC
3. Milan Geleta ZŠ MN
Poďakovanie za organizáciu chodec-
kých pretekov patrí CVČ Handlová a 
Eduardovi Strakovi. Veríme, že chodec-
ké súťaže si nájdu u handlovskej mlá-
deži aj vďaka HŠH a radám skúseného 
chodca svojich nasledovníkov.

JP  



Po štyroch prehrách konečne víťazstvo
Handlová v dôležitom zápase 
porazila na „Dušičky“ vicemaj-
stra z Komárna.
MBK Handlová - MBK Rieker 
Com-Therm Komárno 92:75 
(19:14, 20:14, 15:24, 38:23)
Handlová: Tyus 21, Landenbergue 19, 
Štefek 12, J. Djordjevič 9, Gabrič 0     (Ze-
jak 16, Novysedlák 9, Dratva 4, Haviar 
2)
Komárno: Bowman 19, Jankovič 12, 
Diminič 10, Jurčina 3, Stojanov 0        (V. 
Djordjevič 18, Adams a Hoferica po 5, 
Vojtek 3)

Ostatné výsledky za október:
MBK Handlová - Sp. N.Ves    94:79
MBK Handlová - Levice   79:91
MBK Handlová - Prievidza  73:88
Inter -  MBK Handlová          104:53
MBK Handlová - Svit  72:102
POZVÁNKA na domáce zápasy
4.11. MBK Handlová - Žilina
8.11. MBK Handlová - Košice 
29.11. MBK Handlová - Inter
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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

-Predaj brikiet
- 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.)
-  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

Veronika Závadská

Z činnosti DO Fénix
V januári 2017 sa kolektív z našej územnej organizácie DO Fénix pri ZŠ Morov-
nianska cesta zapojil do etapovej hry Vyskilluj sa. Táto etapová hra bola zame-
raná na rozvoj štyroch zručností: čitateľskej, digitálnej, finančnej a prezentač-
nej. Veľa sme sa namakali, no aj nasmiali pri plnení jednotlivých úloh. Keď sme 
sa dozvedeli, že sme vyhrali 2.miesto, našimi emóciami sa preháňal smiech, slzy 
šťastia a hrdosť. Patrili sme k najlepším zo Slovenska a naša snaha sa vyplatila! 
A tak sme si za vyhraté peniažky kúpili lístky do nitrianskeho Divadla Andreja 
Bagara a urobili sme si za odmenu ten najlepší výlet.
A verte – neverte, využili sme finančnú i čitateľskú gramotnosť, pri selfíčkach 
digitálne zručnosti a neostali zabudnuté ani tie prezentačné. 
NECH ŽIJE VYSKILLOVANÁ HANDLOVÁ!!!

Zdieľajte a vyhrajte darček na Vianoce.
Zapojte sa do súťaže na stránke Podnikateľského inkubátora a vyhrajte foto 
darček na Vianoce. Viac na //www.inkubatorhandlova.sk/. 

Vychádza monografia mesta Handlová 

Bližšie informácie o dostupnosti a predaji  - Oddelenie masmediálnej po-
litiky MsÚ Handlová - tel. 0908 342 616, 0915 971 327.




