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Moje aprílové úvodné slovo v 
Handlovských novinách má 
presného adresáta. Si to ty, 
mladá Handlovčanka, mladý 
Handlovčan. Máš nejakých  
krásnych šestnásť alebo iných 
...násť, už nie si dieťa, ale ešte ani 
nie celkom dospelák. Možno pre-
žívaš prvú lásku, spriadaš si sny 
o svojej budúcnosti, niekedy ti je 
ťažko a niekedy sa ti zdá, že svet 
je farebná gombička... Aj oni takí 
boli. Tiež mali svoje lásky, svoje 
sny a túžby. Ich naplnenia sa, 
žiaľ, nedočkali. A ešte v jednom 
ste rovnakí - v odvahe, ktorá 
je vlastná mladosti. Oni s ňou 
išli do boja za slobodu. A ty? Ty             
s ňou choď do boja proti násiliu, 
neznášanlivosti a rasizmu. 

Nenechaj sa obalamutiť “múd-
rosťami” na Facebooku, ani 
“silnými chlapcami” so silnými 
rečami. Buď priamy človek, hľa-
daj vlastné odpovede. Urob to, 
prosím ťa, pre tých, ktorých fašis-
ti mučili na gestape v dome pod 
handlovskou nemocnicou, pre 
tých, ktorí zahynuli v povstaní, 
pri bombardovaní alebo v kon-
centračných táboroch. 2.svetovú 
vojnu neprežilo 244 Handlovča-
nov. Spomeň si na nich 3.apríla, 
72 rokov od oslobodenia nášho 
mesta. A urob to, ako ty chceš! 
Ale urob to ...Ďakujem.

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

V piatok 24.marca 2017 sa v 
Dome kultúry mesta Handlová 
uskutočnili Mikroregionálne 
oslavy Dňa učiteľov „Ľuďom za 
katedrou“, spojené s odovzdá-
vaním ocenenia  „Vynikajúci 
pedagóg“. Ocenenie „Vynika-
júci pedagóg“ je prejavom 
verejného uznania, spoločen-
ského a morálneho ocenenia 
práce pedagógov a ich prínosu 
pre rozvoj školstva, výchovy a 
vzdelávania v našom mikrore-
gióne Handlovskej doliny.

Ocenenie  „Vynikajúci 
pedagóg 2017“ prevzali:

Za celoživotnú prácu a prínos pre 
rozvoj školstva, výchovy a vzdelá-
vania Marta Madajová,  učiteľka 
materskej školy Handlová a Pavel 

Trgiňa, učiteľ a riaditeľ Základnej 
školy Chrenovec-Brusno (obaja 
pedagógovia sú v súčasnosti na 
starobnom dôchodku).  

Za prínos a úspechy dosiahnuté 
vo výchovno-vzdelávacom proce-
se - Ján Beránek, majster odbor-
ného výcviku, SOŠ Handlová; 
  

Za prínos a prácu v oblasti vý-
chovy a mimoškolskej činnosti s 
deťmi a mládežou - Helena Pe-
pichová, vychovávateľka, ŠKD pri 
ZŠ Mierové námestie Handlová a 
Slávka Žemberyová,  vychováva-
teľka, ŠKD pri ŠZŠ Handlová; 

Za osobnú angažovanosť a 
pedagogickú tvorivosť - Lucia 
Martincová, učiteľka, ZŠ Školská 
Handlová.

Poďakovanie pri príležitosti Dňa 
učiteľov prišlo aj v podobe uzna-
nia od našich žiakov a študentov. 
Členovia Detského a mládežníc-
keho parlamentu v spolupráci so 
žiakmi handlovských základných 
a stredných škôl, v spolupráci so 
Základnou školou v Ráztočne a 
Chrenovci-Brusne vybrali spo-
medzi pedagógov tých svojich  
najobľúbenejších „TOP PEDAGÓ-
GOV“, a to: 
Máriu Maňákovú (ZŠ Morov-
nianska cesta Handlová), Marcelu 
Karákovú (ZŠ Školská Handlová), 
Dominika Makvu (ZŠ Mierové 
námestie, Handlová),  Adrianu 
Federovú (ZŠ s MŠ Ráztočno), 
Nadeždu Čizmárovú (ZŠ Gašpara 
Drozda, Chrenovec- Brusno), 
(pokračovanie na str. 3)

Ďakujeme našim učiteľom 
Veľká noc, 14.  - 17. 4.



Dane v meste
Daň z nehnuteľností sa vyrubuje 
od roku 1992 a miestny poplatok 
za komunálny odpad od roku  
2002. Každoročne sa  darí vymá-
hať aj časť pohľadávok z minulých 
období a preto celková výška 
pohľadávok nepredstavuje súčet 
ročne vzniknutých pohľadávok, 
ale reálny stav upravovaný 
o úhrady nedoplatkov minulých 
rokov. Mesto Handlová zverejní 
zoznam dlžníkov v priebehu me-
siaca marec 2017.

Ročný nedoplatok za daň z ne-
hnuteľnosti za rok 2016 predsta-
vuje výšku 29 803,59 € (rok 2015: 
30 174,01 €), pričom ale celkový 
stav nedoplatkov v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom vzrástol 
len o zanedbateľnú čiastku  682,78 
€. Celkový sumár nedoplatkov je 
vo výške 78 642,25 €

Pri dani za psa vznikol ročný ne-
doplatok za rok 2016 v rovnakej 
výške ako v predchádzajúcom 
roku 5218,52 € (rok 2015: 5228,08 
€), celkový nedoplatok vzrástol 
o 2022,39 €. Celkový sumár nedo-
platkov na dani za psa je vo výške  
16 494,46 €.

Najvyššie nedoplatky sú vedené 
na poplatku za Komunálny odpad, 
čo spôsobuje skutočnosť, že tento 
poplatok je vyrubovaný každej 
osobe vedenej na trvalom pobyte 
v meste Handlová.  Aj tu platí, že 
sa darí získavať  úhrady nedoplat-
kov minulých období. V roku  2016 
vznikol nižší nedoplatok v porov-
naní s prechádzajúcim rokom a 
to vo výške 80 514,69 (rok 2015: 
84 153,45 €), úhrady nedoplatkov 

minulých boli vo výške 56 720,18 
€ (rok  2015:54 404,48 €), celkovo 
sa však dlh zvýšil medziročne len 
o 15 807,62 (rok 2015: 19 446,35 
€). 
Celková sumárna výška nedoplat-
kov za celé obdobie od vzniku 
poplatku je 324 951,34.

Môžeme konštatovať, že v roku  
2016 sa podarilo mestu Handlová 
úspešne zavŕšiť práce ohľadne 
správy daní a znížiť vznik daňo-
vých pohľadávok, k čomu prispe-
lo aj vytvorenie nového miesta 
zameraného na vymáhanie 
daňových pohľadávok. Spôsob 
vymáhania týchto pohľadávok 
upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov, ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v z. n. p. (ďalej 
len daňový poriadok) a to kon-
krétne v štvrtej hlave § 88-§146. 
Daňovým exekučným konaním je 
konanie, v ktorom správca dane 
z úradnej moci vymáha daňový 
nedoplatok. Každoročne pristu-
puje v rámci vymáhania k spraco-
vaniu, vydaniu a zaslaniu výziev 
na úhradu nedoplatku. Ak daňový 
subjekt nezaplatil daň v lehote 

určenej v rozhodnutí, správca 
dane ho môže vyzvať, aby daňový 
nedoplatok odviedol v náhradnej 
lehote

Daňové exekučné konanie začína 
správca dane na podklade exekuč-
ného titulu. Informácie získavame 
na základe dožiadania informácií 
zo Sociálnej poisťovne a dožia-
dania informácií z jednotlivých 
bankových sektorov, z programu 
Národného informačného portálu 
SR. V roku  2016 bolo zahájených 
a vykonaných  318 (rok 2015:194)  
exekučných konaní. Aj tu sa pozi-
tívne odráža posilnenie úseku vy-
máhania daňových pohľadávok.
Na vymáhanie nedoplatkov využí-
vame všetky právne normy, vlast-
nú exekučnú činnosť a služby súd-
nych exekútorov. Bohužiaľ, legisla-
tíva nie vždy stojí vo vymáhaní na 
strane veriteľa a od určitej skupiny 
osôb je získať úhradu zákonných 
daní veľmi komplikované.  

Počet vystavených a zaslaných 
výziev bol v roku 2016 spolu 
4043. U správcu dane je možné  
počas celého roka dohodnúť si 
splátkový kalendár. V rámci roku  
2016 bolo uzatvorených 87 do-
hôd (rok 2015: 68). Snaha je riešiť 
vzniknuté pohľadávky  na zá-
klade  spísania dohody o splát-
kach nedoplatku. Nedoplatok sa 
rozpočíta maximálne na dva roky, 
pričom  pri určení výšky splátky sa 
prihliada na situáciu dlžníka.

Dane a poplatky plaťte 
prevodom alebo vkladom 

do pokladne mesta

Úhradu môžete realizovať 
prostredníctvom bezhotovostnej 

platby na účet mesta (číslo účtu 
je súčasťou rozhodnutia) alebo 
priamo vkladom do pokladne 
mesta na MsÚ Handlová, v čase 
stránkových hodín pokladne (ho-
dinu pred koncom stránkových 
hodín MsÚ): 

Pondelok 7.00 -15.00 h
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 8.00 -15.00 h
Štvrtok 7.00 -14.00 h
Piatok 7.00 -13.00 h

Ak budete platiť 
v hotovosti

· Pre urýchlenie platenia si do-
neste doručené rozhodnutia, na 
ktorých je vytlačený kód slúžiaci k 
presnej identifikácii vašej platby

· Prosíme, riaďte sa orientačnými 
tabuľami vo vestibule MsÚ. Ďaku-
jeme

· Platenie daní a poplatkov môže-
te realizovať na prízemí na č. dverí  
9 a č. dverí 16 (po ľavej strane 
z hlavného vchodu)

· V prípade potreby konzultácií 
resp. potreby informácií k rozhod-
nutiam, môžete navštíviť kancelá-
rie č. dverí 7 a č. dverí 6  (po pravej 
strane vestibulu od hlavného 
vchodu). 

Vážení Handlovčania, ak ste sa 
rozhodli platiť dane a poplatky 
v hotovosti, ďakujeme vopred  
za trpezlivosť pri vybavovaní 
vašej platby. Dane a poplatky je 
možné zaplatiť do konca apríla 
2017. ( resp. podľa informácií 
uvedených na rozhodnutiach)

Oddelenie daní a poplatkov
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A ešte raz  poďakovanie. 
Na základe vyhlásenia oficiál-
nych výsledkov spoločnosťou 
LIDL Slovensko v rámci súťaže 
o ihrisko Žihadielko, mesto Han-
dlová v kategórii miest s počtom 
obyvateľov od 16 000 do 22 999 
obsadilo          1. miesto. Mestu 
Handlová bolo zároveň odo-
vzdaných navyšší počet hlasov v 
roku 2017. Za ihrisko v Handlovej 
bolo odovzdaných spolu 204 286 
hlasov. 

Ihrisko Žihadielko je určené pre 
deti od 2 do 12 rokov.  Jeho roz-
mery sú 16 x 20 m a bude sa na 
ňom nachádzať osem herných 
prvkov. Ihrisko je rozdelené do 

Kde bude Žihadlo? dvoch zón podľa veku detí – 2 až 
6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú 
prispôsobené aj dopadové plo-
chy: pre menšie deti to je EPDM 
liata guma, pre väčšie štrk. Deti 
sa budú môcť zahrať na dvoch 
hradoch, pieskovisku, kolotoči, 
hojdačkách či prevažovadlách. 
Všetky herné prvky majú veselé 
a hravé motívy s podobizňami 
Včielky Maje a jej kamarátov. 
Na ihrisku sa budú nachádzať 
aj lavičky a stojan na bicykle. 
Hodnota ihriska je spolu 87000 
€. V marci sa merali metre na síd-
lisku Mostná v Handlovej. Mesto 
Handlová je pred podpisom 
zmluvy s dodávateľom. Realizá-
cia je naplánovaná na toto leto. 
Ďakujeme všetkým hlasujúcim.                                     

JP
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Pozvánka 
na mestské zastupiteľstvo  
Handlovej

Primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastu-
piteľstvo na štvrtok 27. apríla 
2017 o 14.00 h do Veľkej zasa-
dacej miestnosti MsÚ Handlová. 
Pozvánku s programom nájdete 
na www.handlova.sk. Rokovanie 
je verejné.

Dušana Botku (SOŠ Handlová) a 
Simonu Michalčinovú (Gymná-
zium Ivana Bellu, Handlová). Po-
volanie učiteľa - pedagóga vždy 
bude patriť k tým, na ktorom 
stojí budúcnosť nášho mikrore-
giónu, našej spoločnosti.  Oslavy 
Dňa učiteľov sú vzácnou chvíľou 
a príležitosťou poďakovať sa 
všetkým pedagógom za ich 
prácu, nasadenie a každodenné 
úsilie, ktoré vynakladajú pri vý-
chove a vzdelávaní našej mladej 
generácie. 
Úprimne ďakujeme!

JP, foto VH

Ďakujeme 
učiteľom

POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

Help, n.o. v 
apríli 2017 
pripravuje tieto kurzy: 

-   Odborná spôsobilosť SBS   
 3.4.2017
-  Opatrovanie – 20.4.2017
-  Obchodná angličtina 
 - Business English – 24.4.2017
-  Nemecký jazyk – 25.4.2017
-  Obsluha motorových vozíkov  
 - individuálne

Niektoré kurzy zabezpečujeme aj 
bezplatne pre nezamestnaných 
občanov cez REPAS.

Help, n.o. ponúka bezplatné pora-
denstvo a pomoc:

• pri hľadaní práce
• pri spracovaní životopisov, žia-
dostí   a motivač-
ných listov
• pri príprave na pracovný pohovor
• pri získavaní základných zručnos-
tí  práce na PC
• pri sprostredkovaní vzdelávania

V Help, n. o. sme pre vás v pracovné 
dni: 
pondelok až piatok od 8,00 do 
12,00 hod.

Kontakt: Help, n.o. Handlová, 
Námestie baníkov 8 (nad MsP, 2. 
posch.)
tel.: 0905 884 813; e-ma-
il: kmetova@handlova.sk; 
www.helpha.szm.sk

Rokovanie poslaneckého zboru 
mesta Handlová sa konalo 
vo štvrtok 30.3.2017. 

Zasadnutie otvoril a viedol primátor 
Rudolf Podoba. Poslanci o.i. schvaľo-
vali všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN), druhú zmenu rozpočtu a via-
cero projektov týkajúcich sa rozvoja 
škôlok.

Z dôvodu zosúladenia VZN s plat-
nou legislatívou a potreby vzniku 
nových sociálnych služieb poslanci 
schválili nové VZN č.1/2017 o úhrade 
za poskytovanie vybraných druhov 
sociálnych služieb na území  mesta 
Handlová (zrušili ním VZN č. 5/2014) 
a Zásady poskytovania vybraných 
druhov sociálnych služieb na území 
mesta Handlová. V súlade so záko-
nom o sociálnych službách si mesto 
splnilo jeho schválením povinnosť 
poskytovať alebo zabezpečiť požičia-
vanie pomôcok a odľahčovaciu služ-
bu, ktorá pomáha rodinným prísluš-
níkom obyvateľov, ktorí potrebujú 24 
hodinovú starostlivosť. Podľa vyššie 
uvedeného zákona bola upravená i 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu. Na žiadosť občanov 
je po novom možné vykonať úhrady 
za sociálnu službu prostredníctvom 
prevodu na účet.

V poradí II. zmena rozpočtu mesta 
Handlová súvisí s rozbiehajúcimi sa 
projektmi kompostárne, kde už bolo 
ukončené verejné obstarávanie, 
ako aj s výdavkami na prípravné 
a projektové práce v rámci projektov 
materských škôlok. V zmene rozpoč-
tu boli schválené i zmeny vo výške 
dotačných finančných prostriedkov 
na prenesený výkon štátnej správy 
týkajúci sa matriky, spoločného obec-
ného úradu, projektov pre aktivačné 
práce, komunitné centrum a národný 
projekt „Cesta z kruhu nezamestna-
nosti“. V oblasti grantov a transferov 
verejnej správy sa v zmene premietli 
získané prostriedky 10 000 EUR na 
rozšírenie kamerového systému. V 
neposlednom rade sa posilnil mest-
ský informačný systém vyčlenením 
prostriedkov pre nákup  softvéru Ge-
odis na urýchlenie práce v prospech 
občanov mesta.

Schválením spoluúčasti mesta pri 
financovaní dali poslanci zelenú  
trom školským projektom. Projekt 
„Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí 
MŠ v Handlovej“ je projektom, na 
ktorom sa mesto bude podieľať 5% 
finančnou spoluúčasťou vo výške 
13526,77 EUR. Hlavnými aktivitami 

projektu je rekonštrukcia priesto-
rov, vybudovanie detských ihrísk a 
materiálovo-technické vybavenie 
v objektoch MŠ Dimitrovova a ZŠ 
Morovnianska cesta. Cieľom projektu 
je zvýšiť kapacitu MŠ o 20 miest a 
počíta s rekonštrukciou objektu MŠ 
Dimitrovova smerovaného k zvýše-
niu energetickej efektívnosti. Ďalším 
projektom je rekonštrukcia objektov 
MŠ Morovnianska cesta, ktoré majú 
prestavbami dosiahnuť energetické 
úspory stanovené podmienkami vy-
hlásenej výzvy. Spolufinancovanie 
mesta v objeme 57 507,81 EUR 
poslanci MsZ tiež schválili.

Projekt„ Moderná  a  tvorivá škola, 
ktorá pripravuje svojich žiakov pre 
úspešný život“, ktorého žiadateľom 
je Základná škola Morovnianska ces-
ta, má cieľ vytvorenie dvoch nových 
pracovných miest pedagogických 
asistentov v ZŠ MC na obdobie troch 
rokov. Spolufinancovanie projektu zo 
strany mesta je vo výške 3618 EUR. Ak 
budú projekty schválené v riadiacich 
orgánoch, s realizáciou projektov 
v škôlkach by sa mohlo začať na 
budúci rok.

Predložená informatívna správa 
o projektoch za rok 2016 hovorí  o 
odovzdaných 33 projektových žia-
dostí. Žiadateľmi boli okrem mesta 
Handlová i mestské organizácie 
samostatne, alebo v spolupráci s mes-
tom. 14 projektov bolo schválených (1 
dotácia nebola prijatá), 18 projektov 
zamietnutých a momentálne je vo 
fáze hodnotenia 1 projekt. Od roku 
2007, kedy oddelenie regionálneho 
rozvoja MsÚ začalo pripravovať ta-
kého súhrnné informatívne správy, 
bolo v Handlovej podaných spolu 329 
projektov.

Poslanci schválili výstavbu a uvoľ-
nenie finančných prostriedkov na 

nový a ekologický systém ukladania 
komunálneho odpadu a jeho riede-
ných zložiek – Vertikálny systém 
zberu komunálneho odpadu. (viac 
v samostatnom článku).

V predloženej správe o prideľovaní 
mestských bytov informoval  konateľ 
MsBP, že v 1. štvrťroku bolo spolu 
pridelených 10 bytov a v súčasnosti 
sú všetky obsadené.

V zmysle Zmluvy o výkone vo verej-
nom záujme vo vnútroštátnej pravi-
delnej autobusovej doprave (MHD) 
a o spolupráci pri zabezpečovaní 
dopravy na území mesta Handlová 
medzi mestom a SAD Prievidza a.s po-
slanci schválili zúčtovanie výdavkov 
za výkony vo verejnom záujme v MHD 
Handlová za rok 2016. Dopravca SAD 
Prievidza a.s. doplatí čiastku    61,04 
EUR ako prebytok z vyúčtovania.

V závere poslanecký zbor schválil 
vypracovanie projektu pozemkových 
úprav a  následné vykonanie pozem-
kových úprav podľa Zákona č. 330/
1991 o pozemkových úpravách, uspo-
riadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o pozemkových spoločen-
stvách.  Tento krok významne prispeje 
k napĺňaniu registra obnovenej 
evidencie pozemkov (ROEP), ktorého 
cieľom je vykonať vlastnícku inventa-
rizáciu pozemkov a identifikovať ich 
vlastníkov. 

Na marcovom rokovaní neboli pred-
ložené žiadne interpelácie a podľa 
schváleného plánu sa poslanci stretnú 
opäť vo štvrtok 27.4.2017. Všetky ma-
teriály k jednotlivým bodom zasad-
nutia sú dostupné na webovom sídle 
mesta Handlová www.handlova.sk, 
kde nájdete aj kompletnéuznesenia 
MsZ spolu so zvukovým záznamom.                        

JP a VMT

Handlovskí poslanci schválili viacero investícií smerujúcich do rozvoja mesta



Informácie z MsÚHandlovské         noviny4

Pilotný projekt zberu 
komunálneho odpadu 
v Handlovej
V súčasnej dobe pripravuje mesto  
Handlová zásadnú zmenu, týkajúcu 
sa zvozu komunálneho a triedené-
ho odpadu – VERTIKÁLNY SYSTÉM 
ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU na 
sídlisku Mostná. 

Neustále sa zvyšujúca produkcia 
odpadov a celosvetová potreba ho 
triediť nám prinášajú so sebou sku-
točnosť, že na našich sídliskách sa 
stretávame s nadmerným počtom ná-
dob na komunálny odpad. Na sídlisku 
Mostná je dovedna jedenásť stojísk 
s celkovým počtom osemdesiatdva 
kusov 1100 litrových kontajnerov na 
komunálny odpad a jeho triedené 
zložky.

VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU KO-
MUNÁLNEHO ODPADU spočíva vo 
vybudovaní polopodzemných kontaj-
nerov, ktoré majú objem 3000 až 5000 
litrov. Zberná nádoba je umiestnená 
z dvoch tretín pod zemou, vo svojej 
nadzemnej časti je estetická a dobre 
dostupná. Takéto riešenie pre ulože-
nie odpadov umožňuje predĺženie 
frekvencie vývozu, úsporu miesta pre 
parkovanie (možnosť vzniku približne 
15 nových parkovacích miest na síd-
lisku), podporuje udržiavanie čistoty 
v okolí stojísk kontajnerov. Vďaka stá-
lej podzemnej teplote a spomaleniu 
rozkladu baktérií kontajnery nezapá-
chajú ani v letných mesiacoch, v zime 
naopak odpad nezamŕza. Polopod-
zemné kontajnery sú vybavené sen-
zormi merajúcimi výšku naplnenosti. 
Tie sú napojené na dispečing, čím je 
možné efektívne plánovanie zvozovej 
trasy správcom. Nemenej podstatnou 
je možnosť jednoduchšieho narába-
nia s odpadom pre zdravotne znevý-
hodnených obyvateľov. 

Oproti množstvu výhod uvedených 
vyššie, stojí jedna nevýhoda. Ku svo-
jim novým kontajnerom budú musieť 
niektorí z vás urobiť pár krokov na-
viac.  Veľmi dôsledne sme zvažovali, 
kde budú stojiská umiestnené tak, 
aby maximálna vzdialenosť z vášho 
domova ku stojisku nepresiahla 100 
m. Čo za to ponúkame? 
Z pôvodných jedenástich stojísk 
vzniknú na sídlisku tri s počtom 
devätnásť  kusov polopodzemných 
kontajnerov, čo je približne o 40 % 
menej kontajnerov vo vašom okolí 
v estetickom prevedení a s výhodami 
popísanými vyššie. Predbežný cenový 
odhad na vybudovanie takéhoto sys-
tému je sedemdesiat tisíc eur a mesto  
vyčlenilo finančné prostriedky na 
jeho realizáciu zo svojho rozpočtu. 
Podrobnosti o tomto systéme spolu 
s mapkou plánovaného umiestenia 
kontajnerov nájdete na webovom 
sídle mesta Handlová www.handlo-
va.sk. 

Na sídlisku Mostná bude spustený 
pilotný projekt zameraný na čistejšie, 
krajšie a ekologickejšie prostredie  
-VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU KOMU-
NÁLNEHO ODPADU, ktorý by sa mal 
začať realizovať už v letnom období 
tohto roku. 

Pre viac informácií navštívte webové 
sídlo mesta Handlová, informujte sa 
na tel. 046 519 25 36 -39, otázky mô-
žete zasielať na handlova@handlova.sk, 
predmet správy: Kontajnery Mostná.

Nové koše a zmiznutá stará 
konštrukcia zastávky 
v Novej Lehote 
Často sa o Handlovej hovorilo v sú-
vislosti s množstvom odpadkov na 
odpočívadlách na vstupe do mesta 
zo smeru od Žiaru nad Hronom. Sme 
radi, že v spolupráci  so Slovenskou 
správou ciest, ktorú primátor oslovil, 
sa podarilo osadiť na tomto mieste 
smetné nádoby. 

Ako sa upratovalo v marci
V predchádzajúcich dvoch týždňoch 
aktivační pracovníci vyzbierali viac 
ako 10 m3 odpadu z verejných 
priestranstiev. Mesto Handlová so 
spoločnosťou Hater – Handlová spol. 
s r. o. (správa mestských komunikácií 
a odpadového hospodárstva) spustili 
čistenie mestských komunikácií po 
zimnej údržbe a v čase uzávierky 
novín bolo z mesta odstránených viac 
ako 15 ton štrku a nečistôt.

V Handlovej kvitnú kvety, 
nie smeti
V rámci jarného upratovania mesto 
vyhlasuje súťaž. Handlovčania si 
môžu robiť malé brigády a vyhrať ze-
leň. Jarné upratovanie je naplánované 
v dvoch etapách, v tzv. južnej a sever-
nej časti mesta vrátane mestských 
častí Morovno a Nová Lehota. Severná 
časť, vrátane mestskej časti Morovno, 
v termíne 1.4. 2017 - 7.4. 2017 a južná 
časť, vrátane mestskej časti Nová Le-
hota v termíne 8.4.2017 - 13.4.2017. 
Spoločnosť Hater – Handlová spol. s 
r. o. rozmiestni v každej časti 15 veľko-
kapacitných kontajnerov, kde môžu 
obyvatelia vkladať odpad z verejných 
priestranstiev. Na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk je cez link 
na mapu zverejnená mapa s miestami 
plánovaného umiestenia kontajnerov 
vrátane informácií o termínoch ich 
uloženia. 

Brigády, možno s opekačkou, si 
môžu dohodnúť odvoz odpadu. 
Volajte!        
V prípade organizovania malých 
brigád, bude možné kontajnery po 
dohode so spoločnosťou Hater Han-
dlová spol. s.r.o vyviezť. Stačí zavolať 
na linku jarného upratovania: 
046 5477 004 v čase od 6.30 h do 
14.30 h v pracovné dni, kde si bri-
gádnici môžu vopred dohodnúť aj 
iné miesto uloženia odpadu z úpravy 
okolia bytových domov (pohrabané 
lístie, odpadky, štrk). 

Súťažte!
Za to, že Handlovčanom záleží na 
svojom okolí, môžu získať nové 
dreviny a za súťaž na facebookovej 
stránke mesta www.facebook.com/
Mesto Handlová obed s handlov-
ským primátorom. Pravidlá na 
www.handlova.sk. 

Harmonogram a miesta uloženia 
veľkokapacitných kontajnerov na 
odpad z verejných priestranstiev v 
rámci jarného upratovania.  

„SEVER“ 1.4. 2017 - 7.4. 2017 
1. MC (č. 30-32 parkovisko oproti 
škôlke), 
2. MC (pod školou druhý rad č. 25), 
3. MC (č. 7-11-13), 
4. Okružná (č. 10-16 oproti 47), 
5. Okružná (oproti č. 28) 
6. Okružná (parkovisko oproti č. 7-9) 
7. Prievidzská (č. 15-17) 
8. Prievidzská (č. 31-33) 
9. Mostná (oproti výmenníkovej 
stanici) 
10. ČSA (č.14) 
11. ČSA (č. 32-34) 
12. Mierové námestie (oproti č. 8) 13. 
Horný koniec - horná časť 
14. Morovno - mestská časť 
15. Prievidzská - dolný koniec 

„JUH“ 8.4.2017 - 13.4.2017 
1. Partizánska (vo dvore pred č. 88 až 59) 
2. Partizánska (č. 4-1-6 trávnatá plocha) 
3. Partizánska (č. 15-19 oproti DOS) 
4. 29.augusta (č. 34-36) 
5. 29.augusta (č. 50-68) 
6. 29.augusta (č. 21-25) 
7. 29.augusta (č. 45-51) 
8. F. Nádaždyho (č. 7-9) 
9. Cintorínska – parkovisko pod školou 
10. Dimitrovová (č. 5-7, 9-11) 
11. 1. máj (oproti r. d. č. 4) 
12. Údernícka (pod č.20-21) 
13. Ligetská ( bytovky) 
14. N. Lehota - dolná časť 
15. N. Lehota - horná časť
V prípade nejasností v harmonogra-
me umiestnenia kontajnerov volajte 
na: 046/5477 004

Harmonogram zvozu triedených 
zložiek – apríl 2017
V mesiaci apríl 2017 sa budú jednot-
livé zložky zvážať nasledovne:
Mesto Handlová, Nová Lehota, 
Horný koniec
 plasty 5.4, 19.4. 
 papier 12.4., 26.4.
 kovové obaly 25.4
Mestská časť Morovno, dolný koniec
 papier 7.4, 28.4.
 sklo 21.4.
 plasty 13.4.

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.                              

JP

Pozrime sa na odpad v našom meste
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Jubilanti 
v mesiaci   M A R E C   2017

Mária   Zimániová  
Rozália  Rumpová  
Viliam  Ištvánik 
Jozef   Švec   
Anna  Lukášová  
Ladislav  Haško   
Ema  Bitarovská  
Mária  Važanová  
Helena  Kmeťová  
Samuel  Lacuš  
Jozef  Matuška  
Milan  Imrichovský  
Karol  Šulc   
Gabriela  Moravčíková 
Gabriela  Uhliarová  
Vojtech  Vaňa   
Helena  Dubovická   
Vladimír  Štupák           
Helena  Lenčová  
Viliam  Olah   
Helena  Hořínková  
Jozef  Galko   
Mária  Bezáková  

 JM okná
      OD Jednota 1.poschodie     

 Plastové a hliníkové okná a dvere
 Interiérové a exteriérové parapety
 Protihmyzové sieťky (rôzne druhy)
 Interiérové horizontálne žalúzie
 Interiérové vertikálne žalúzie 
 Exteriérové rolety

Všetko aj so zameraním a komplet-
nou montážou.

0917 526 499, 0907 736 830
email: jmokno@gmail.com

SNP1, 972 51Handlová 

Novonarodené detičky
február 2017/marec 2017

Adam  Zeman
Marius Iulian Andrei
Tobias  Masarik
Jozef  Hajro
Ján  Wohland
Jakub  Hulini
Samuel  Orság
Jakub  Fedor
Marek  Hrdý
Natália  Kniazuková
Natália  DebnárováZamestnajte 

sa v Handlovej
Mestskí policajti hľadajú 
kolegov
Mesto Handlová, Námestie baníkov 
č.7, 972 51 Handlová vyhlasuje 
výberové konanie  na obsadenie 2 
pracovných miest - príslušník mest-
skej polície v Handlovej, ktoré sa 
uskutoční dňa 11.4.2017. Uchádzači 

doručia písomnú žiadosť a požadova-
né doklady na adresu Mestskej polície 
Handlová najneskôr do 5.4.2017 do 
15.00 hod. Ďalšie informácie na t. č.  
5475 007 alebo osobne u náčelníka 
MsP Handlová.

Základná škola hľadá trénera 
gymnastiky
ZŠ MC vyhlasuje výberové konanie 
na pedagogického zamestnanca: 

tréner/trénerku športovej gymnasti-
ky na Základnej škole, Morovnianska 
cesta v Handlovej. Žiadosti zasielajte 
do 30.6.2017 na adresu: Základná 
škola, Morovnianska cesta 1866/55, 
Handlová.

Podrobnosti a podmienky výberových 
konaní vyhlásených mestom a jeho 
organizáciami nájdete na 
www.handlova.sk. 

Vybavíte elektronicky 
aj v Handlovej
Mesto Handlová sa zapája do projektu 
digitalizácie služieb pre obyvateľov 
pod názvom miniDCOM+. Agenda a 
komunikácia s úradom sa stáva jed-
noduchšia a svoje žiadosti vybavíte 
bez potreby myslieť na úradné hodiny 
a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta 
prostredníctvom internetu. 

Mesto Handlová poskytuje 
nasledovné služby: 
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo 
zmeny poplatkovej povinnosti za ko-

munálne odpady a drobné stavebné 
odpady, podávanie daňového prizna-
nia k dani z nehnuteľností, oznamo-
vanie o vzniku, zániku alebo zmene 
daňovej povinnosti k dani za psa, 
povoľovanie predaja výrobkov a po-
skytovania služieb na trhovom mieste, 
oznamovanie o vzniku, zániku alebo 
zmene daňovej povinnosti k dani za 
ubytovanie, oznamovanie o vzniku, 
zániku alebo zmene daňovej povin-
nosti k dani za predajné automaty. 

Mesto Handlová, ako používateľ uzav-
relo dňa 10.10.2016 zmluvu o pripo-
jení sa k informačnému systému Dá-

tové centrum obcí  a miest a budúcej 
spolupráci. Obsahom tejto zmluvy je 
aj poverenie pre poskytovateľa Data-
Centrum elektronizácie  územnej sa-
mosprávy Slovenska (DEUS) spracúva-
ním osobných údajov používateľa  t.j. 
mesta Handlová. Presné vymedzenie 
zoznamu  dotknutých osôb a rozsah, 
v akom je možné spracovávať osobné 
údaje, nájdete na www.handlova.sk.

Na využívanie elektronických služieb 
je potrebné, aby obyvatelia dispono-
vali  občianskym preukazom vybave-
ným čipom.

Novootvorené 
prevádzkarne 
Január - február

- Poradenstvo v oblasti výživy ľudí     
  Okružná 5
- Oprava odevov, zákazkové šitie, 
  PI, Námestie baníkov 5 
- Predajňa Bio – zdravá výživa, 
  Ul. 29. augusta 12

Vítanie jari v seniorku
Dňa 29. marca sa  i v našom Senior 
centre, n. o. uskutočnilo  „Vítanie 
jari“. Je to názov workshopu, ktorý 
naše zariadenie organizuje každý 
rok. 

Na dopoludní plnom krásnych jarných 
a veľkonočných nápadov sa zúčastnili 
i zástupcovia z mestských organizácií: 
Klub dôchodcov, Karpatskonemecký 
spolok, MŠ Dimitrovová, ZŠ Školská, 
ZŠ Morovno, Banské múzeum, zástup-
covia nášho  Senior centra a zastúpe-
nie mali aj žiaci zo Strednej odbornej 
školy CATS z Prievidze. Všetci prítomní 
sa snažili vyrobiť nielen krásne vý-
robky. Organizovanie workshopu je 
o milom stretnutí, dobrej nálade a 
nových nápadoch, ako si spríjemniť 
každodenný život.

Klub dôchodcov si už tradične pri-
pravil voňavé perníky, krásne vajíčka,  
detičky zo škôlky vyrábali zvieratká, 
kvietky a školáci nás prekvapili krás-
nymi  jarnými košíkmi a ikebanami. 
Naučili sme sa pliesť ozdobné košíčky 
a naše klientky si pre všetkých pripra-

vili  patchworkové vajíčka a iné jarné 
dekorácie. Veselé dekorácie vyrobené 
na worshope sa stali súčasťou jarnej 
výzdoby spoločných priestorov nášho 
zariadenia. Všetkým zúčastneným ďa-
kujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné 
stretnutia.             Iveta Ondrušíková



Handlovské         noviny6

Most z Ul. Partizánskej na 
Ul. Potočnú v Handlovej  má 
zníženú zaťažiteľnosť na 2,7 t.

Mesto Handlová oznamuje, že vzhľa-
dom na vykonanú odbornú diagnos-
tiku na moste prechádzajúcom ponad 
prítok rieky Handlovky  z Ul. Partizán-
skej na Ul. Potočnú (pri reštaurácii 
Slovan) je maximálna zaťažiteľnosť 
mosta obmedzená na 2,7 tony.
Most je označený trvalým dopravným 
značením a mesto Handlová ďakuje 
za dodržiavanie dopravného značenia 
z dôvodu bezpečnosti účastníkov 
cestnej premávky.

Ulica Kpt. Nálepku bude 
jednosmerná

Šírka komunikácie na Ul. Kpt. Nálep-
ku je 4,3 m a nie je pre obojsmernú 
premávku dostatočná. Úzka cesta je 
kvôli stojacim vozidlám neprehľadná 
a dochádzalo na nej k nebezpečným 
kolíznym situáciám. Preto mesto 
Handlová pristúpilo k zmene orga-
nizácie dopravy. V okolí tejto ulice 
vznikne viacero dopravných zmien. 
Predmetná komunikácia sa stane 
smerom od Hviezdoslavovej ulice do 
mesta jednosmernou a pribudne do-
pravné značenie zákaz státia. Ulice L. 
Novomestského a Odbojárov sa stanú 
hlavnou cestou, na križovatke týchto 
ulíc na Ul. Hviezdoslavovej  pribudne 
dopravná značka Stop a križovatka 

bude vybavená zrkadlom. Ulice 
Hečkova, Hlboká, J. L. Bellu, Ivana 
Olbrachta smerom na Hviezdoslavo-
vu ulicu budú vybavené dopravnou 
značkou Daj prednosť v jazde, Hviez-
doslavova ulica sa stane hlavnou a 
bude pokračovať ako hlavná smerom 
dole po ulici Kpt. Nálepku. Ulica Kpt. 
Nálepku do hlavnej križovatky ulíc 
Hviezdoslavova a Kpt. Nálepku bude 
vybavená značkou Daj prednosť v 
jazde. Miestne komunikácie smeru-
júce na Kpt. Nálepku (od križovatky s 
Hviezdoslavovou) budú vybavené do-
pravnou značkou Daj prednosť v jazde 
a prikázaným smerom jazdy. Vjazd na 
Ul. Kpt. Nálepku z Ul. L. Novomest-
ského (pri bývalej Slovenke) nebude 
možný a bude dopravnou značkou 
Zákaz vjazdu.Prosíme obyvateľov o 
rešpektovanie nového dopravného 
značenia. O presnom termíne zmeny 
bude mesto Handlová informovať.

Parkovisko pri ZUŠ zrušené 
z dôvodu búracích prác 
na priľahlej budove

Základná umelecká škola v Handlovej 
oznamuje verejnosti, že z dôvodu 
prebiehajúcich búracích a stavebných 
prác na objekte bývalej opravovne 
áut, nie je možné parkovať pri ZÁ-
KLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE. O no-
vom spôsobe parkovanie v blízkosti 
ZUŠ po dokončení stavby
bude verejnosť informovaná.  V súčas-

nosti odporúčame využiť parkovanie 
za Domom kultúry mesta Handlová.
 

Mestská hromadná doprava 

– časový lístok je výhodou a kúpite 
ho už aj cez internet

Novým druhom cestovného od 
1.1.2017 v MHD Handlová je časové 
cestovné. Časový cestovný lístok je 
možné kupovať u vodiča v autobuse 
a platí neobmedzene v MHD Han-
dlová na cestovanie 30 dní ododňa 
zakúpenia. V januári bolo predaných  
spolu 183  dopravných kariet, vo 
februári 167.

V súčasnosti využíva dopravné karty 
16 % cestujúcej verejnosti.Časový 
cestový lístok je výhodou pre pravi-
delných cestujúcich. Napríklad, keď 
si pri obyčajnom cestovnom cestujúci 
zakúpi časový cestovný lístok, už po 
precestovaní 16 jázd má cestovné 
lacnejšie ako pri platení v hotovosti. 
Obdobne to platí aj pre dôchodcov, 
deti, žiakov a študentov. 

 - pre niektoré služby už nie je 
potrebná návšteva kamennej infor-
mačnej kancelárie 

Zmluvný dopravca mesta Handlová 
SAD Prievidza a.s. spúšťa v tomto ob-
dobí do prevádzky novú internetovú 
aplikáciu, ktorá umožňuje:

-  predaj bezkontaktných 
 čipových kariet
-     plnenie elektronickej peňaženky 

-   nákup časových predplatných  
 lístkov na MHD v meste 
 Handlová

Predaj bezkontaktnej čipovej karty 
prostredníctvom internetu prebieha 
na základe vyplnenej elektronickej 
objednávky. Nákup časových pred-
platných lístkov na MHD v meste 
Handlová prostredníctvom internetu 
sa realizuje zadaním čísla bezkontakt-
nej čipovej karty, na ktorú sa nakupuje 
časový predplatný lístok. Číslo karty je 
uvedené na prednej strane karty 
alebo na potvrdení o kúpe karty v 
informačnej kancelárii, resp. na potvr-
dení o kúpe papierového cestovného 
lístka. Klient si môže zakúpiť časový 
predplatný lístok s 30- dňovou plat-
nosťou v cene podľa typu karty.

Počas nákupu časového predplatného 
lístka je kontrolovaná platnosť karty a 
pri zľavnených kartách aj dátum plat-
nosti zľavy. Ak je karta v čase nákupu 
neplatná, systém ďalej nepokračuje v 
nákupnom procese.

V prípade záujmu môže klient poža-
dovať zaslanie avíza na e-mail o ukon-
čení platnosti zakúpeného časového 
lístka a to podľa uvedeného počtu dní 
vopred. Klient vykoná bezhotovostnú 
platbu za nákup časového predplat-
ného lístka.

Doklad o úhrade získa klient v in-
ternetovej aplikácii v časti “História 
objednávok”. 
Navštívte www.sadpd.sk 

DOPRAVA V MESTE

Poďakovanie k Veľkej noci 
Je obdivuhodné, keď si ľudia vedia nezištne pomá-
hať. O to viac je pomoc vítaná, ak je ušitá na mieru 
svojim príjemcom. V marci tohto roku sa primátor 
mesta Rudolf Podoba stretol so zástupcami Občian-
skeho združenia BCF z Banskej Bystrice, ktorého kré-
dom je kráčať po svete s otvorenými očami,  tešiť sa 
z úspechov iných a nenechať nešťastie druhých bez 
povšimnutia.  Na základe dohôd zástupcov OZ BCF a 
primátora mesta, zamestnanci Sociálneho oddelenia 
MsÚ pripravili seniorom  a deťom z komunitného 
centra k Veľkej noci niekoľko pekných prekvapení.

Mesto Handlová ďakuje OZ BCF za  poskytnutie 
460 ks balení cestovín na podporu aktivít pre seni-
orov.Vďaka tejto pomoci bude realizovaná roznáška 
cestovín pre nájomcov bytov osobitného určenia 
(bývalé DOS-ky 29. augusta 1, Partizánska 36,38,40 
a SNP 34).

Deti z komunitného centra vlastnoručne vyrobia 
darčeky, ktoré poputujú všetkým nájomcom (144 
bytov). Pripravia sa i hygienické balíčky, na ktoré sa 
môžu tešiť seniori z lokality Baníckej kolónie a Veľkú 
noc si spestria posedením k tradíciám Veľkej noci v 
komunitnom centre, spojeným s prezentáciou aktivít 
a činnosti centra.                                                                 JP

Poďakovanie

Nebýva zvykom, že ľudia v dnešnej 
dobe chvália úradníkov, skôr naopak 
.Preto je toto poďakovanie skôr 
výnimkou. Patrí p. Daubnerovi a Ho-
lúbekovi z odboru výstavby a ŽP, p. 
Kochanovi z bytového podniku, ako 
i pracovníkom firmy HATER zato, že 
rýchlo, operatívne zabezpečili opravu 
cesty na Mlynskej ulici, ktorú zničila 
tohtoročná zima. Je chvályhodné,  
že sa nezaujímali len o opravu cesty, 
ale  i o poškodené potrubie vpredu 
pod cestou, z ktorého vytekala 
voda, ktorá prispela k poškodeniu 
cesty. Oprava potrubia bola nutná, 
pretože slúži na odvodnenie štôlne, 
ktorá bola počas zosuvu v Handlovej 
r.1963 vyrazená pod železničnú trať 
a hlavnú cestu. Dnes si už málokto 
tieto udalosti pamätá. Preto ešte raž 
ďakujeme.

Emil Schnierer a obyvatelia 
Mlynskej ulice v Handlovej



SPOMIENKA
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, 
kto Ťa mal rád, nezabudol.

6. apríla uplynú 4 roky, čo nás 
navždy opustil manžel, tatino, 
starý tatino a prastarý tatino 

Vladimír Podoba.

S láskou spomínajú manželka Marta a synovia  
Vladimír a Rudolf s rodinami.

V marci, apríli a novembri 2017 uplynie 30 rokov, 
čo nás navždy opustili naši drahí príbuzní 

Irena Michelová         Ladislav Michele  

a  Oľga Arváyová r. Michelová. 

Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku.

Spomínajú syn a brat Tonko 
s rodinou, dcéra a sestra 
Irenka s rodinou, dcéra 
a sestra Gitka s rodinou.
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Čas plynie ako prúd,  kto ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť! 

Dňa 8.4.2017 si pripomíname 
1. smutné výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý otec, brat, 
švagor 

Pavel Hatala. 

S láskou spomínajú manželka Helena, dcéry a syn 
s rodinami, súrodenci a ostatná rodina.

Dňa 8.4.2017 si pripome-
nieme 2. výročie od úmrtia 

našej mamičky, starkej 

Ľudmily Dierovej. 

S láskou spomínajú synovia 
Peter, Pavel s rodinami 

a dcéra Helenka s rodinou.

Zhasli oči plné lásky našej 
drahej mamičky, 
nezhasnú však nikdy na ňu 
v srdci naše spomienky. 

Dňa 4.4.2017 uplynuli 4 roky 
od úmrtia našej mamičky 

Anny Magulovej. 

S láskou spomína manžel Jozef a deti s rodinami.

Stíchli ústa matkine, 
prestali pery sa smiať, 
budeme. mamička drahá,
na teba stále spomínať. 

Dňa 26.3.2017 sme si pripome-
nuli 5. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, 
mamička a starká 

Vierka Drozdová 
z Handlovej. 

Manžel Viliam, deti Vilko, Zuzka, Peťko s rodinami.

Dňa 9.3.2017 uplynulo 10 
rokov, čo nás navždy opustil 

Ladislav Babjak. 
Kto ste ho poznali, 

spomeňte si s nami. 

Nevesta Ľubka a vnúčatá 
Katka a Maťko.

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 naším 
milovaným manželom 
a otcom 

Ing. Igorom Vaculíkom. 
Smútiaca rodina.

Dňa 2.4.2017 uplynuli 
4 roky, čo nás opustil 

milovaný manžel, 
otec, starký 

Alexander Grman. 

S láskou spomínajú 
manželka a deti s  rodinami.

Dňa 5.apríla 2017 uplynie 
rok, čo nás opustila naša 
milovaná mama a  babka

Lýdia Schniererová. 

Kto ste ju poznali, 
spomínajte s nami.

Dňa1.apríla 2017 si pripomí-
name nedožitých 90 rokov 

našej mamičky 

Heleny Longauerovej. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 

tichú spomienku.                  

Smútiaca rodina.

Dňa 20.4.2017 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a starký 

Milan Urbanič. 

S láskou spomínajú manželka 
Blanka, dcéry Blanka 
a Žanetka, vnúčatá Peťko 
a Žanetka, brat Dušan, sestra 
Evka s rodinami a ostatná rodina.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, bývalým 
spolupracovníkom SBS 
a známym, ktorí sa prišli dňa 
22.3.2017 navždy rozlúčiť so 

Štefanom Nemcom, 
ktorý nás navždy opustil dňa 
19.3.2017 vo veku 64 rokov.  

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Manželka a smútiaca rodina.

Dňa 1.4.2017 uplynulo 
20 rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý otec 

Justin Dubovický. 
Spomínajú manželka 
Helena, dcéry Jarmila, 

Helena a Ružena s rodinou.

Ondrej  Peprík
Ján  Polerecký
Jaroslav  Štefka
Emil  Kováč
Jozef  Putera
Igor  Vaculík
Michal  Kmeťko
Augustín Olšák
Ľudovít  Bátora
Hana  Gűrtlerová

Žaneta  Trgiňová
Libuša  Mendelová
Terézia  Vaňová
Jozefína  Pittnerová
Emília  Rumpová
Paulína  Školková
Gizela  Štepanová
Margita  Cicková
Mária  Tóthová
Juliana  Bérešová
Hana  Nagyová

Opustili nás 
február 2017/marec 2017

Zoznamy sú zostavené v poradí, v  akom boli doru-
čené oznámenia o narodení či úmrtí 

z príslušných matrík a Evidencie obyvateľstva.

Predám drevo na kúrenie. 
Tel.č. :0944 184 146

Klietky pre chov prepelíc , pasce na líšky a 
kuny,liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka,viac 
na www.123nakup.eu , tel.0907 181 800

Foto na preukážky
Podnikateľský inkubátor
5444 013
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Žiaci 6.-9. ročníka všetkých 
základných škôl a ŠZŠ v Handlo-
vej sa 22.marca zišli v kinosále 
domu kultúry na stretnutí pod 
názvom Spolu proti násiliu a 
neznášanlivosti. Dovedna 440 
mladých ľudí sa prenieslo v čase 
prostredníctvom videoprodukcie, 
autentických a osobných výpove-
dí ľudí, ktorí tu v Handlovej prežili 
obdobie druhej svetovej vojny. 
Pripomenuli si  udalosti a ťažké 
chvíle spojené s okupáciou a oslo-
bodením Handlovej. 

Žijeme v dobe unáhlených úsudkov 
a silných slov. Preto považovali or-
ganizátori podujatia: CVČ, mestská 
knižnica, dom kultúry a ZUŠ Handlo-
vá za dôležité, aby odzneli príbehy 
tých, ktorí svojimi spomienkami 
pripomínajú minulosť a pomáhajú 
súčasníkom pochopiť zúfalstvo, 

obetavosť a zodpovednosť,  ktorú 
ľudia nosili vo svojich srdciach pod 
neustálou hrozbou smrti. 

O svoje spomienky a skúsenosti z 
pohnutých vojnových časov sa s tí-
nedžermi podelili cez videoprojekciu 
Eva Mosnáková, ktorej rané detstvo 

sa spája aj s našou Handlovou. Ako 
účastníčka odboja bola vyznamenaná 
prezidentom Andrejom Kiskom Ra-
dom Ľ. Štúra II. triedy za mimoriadne 
zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej 
republiky v oblasti výtvarného ume-
nia. Výpovede odzneli cez vidopro-
jekciu aj z úst  Lýdie Piovarcsyovej, 

Boli spolu, lebo sú proti násiliu a neznášanlivosti. Buďte aj vy.

Z činnosti 
Karpaty Art Gallery 
Koncom februára sme v Karpaty 
Art Gallery slávnostne otvorili ju-
bilejnú 10. autorskú výstavu uzná-
vanho fotografa Františka Šlachtu. 
František Šlachta sa narodil v roku 
1931 v Ružomberku. Fotografii sa 
začal venovať v druhej polovici 50. 
rokov 20. storočia popri zamest-
naní projektanta pre celulózny a 
papierový priemysel. Pri výstavbe 
nových papierenských strojov sa 
okrem projektovania uplatnil aj ako 
fotograf a vydal tri samostatné celo-
farebné publikácie o ich výstavbe a 
technológii. Po počiatočných úspe-
choch v krajinárskej fotografii, začal 
spolupracovať s vydavateľstom 
OSVETA a NEOGRAFIA  v Martine 
ako spoluautor a neskôr aj autor 
vlastných obrazových publikácií 
z horného Liptova. Z jeho tvorby 
vyšla prvá celofarebná publikácia o 
Ružomberku. Ako dobrovoľný člen 
v Horskej službe s častým pobytom 
v horách, vytvoril množstvo kraji-

nárskych fotografií  a len v časopise 
Krásy Slovenska publikoval vyše 700 
fotografií, z toho 112 titulných fareb-
ných strán. Okrem krajinárskych foto-
grafií sa venoval i sakrálnym stavbám 
Liptova a Oravy, folklóru Liptova a 
jeho prírodných zvláštností. Dlhé roky 
spolupracoval s rôznymi redakciami, 
kde publikoval fotografie z prostredia 
vodákov, horolezcov, rybárov, poľov-
níkov, turistov a lyžiarov vo všetkých 
ročných obdobiach. I v pokročilom 
veku sa venuje fotografii - tvorbou 

fotokníh so vzácnych starších i nových 
digitálnych fotografií. Návštevníkom 
vernisáže autor porozprával o svojich 
zážitkoch z fotografovania i o rokoch 
strávených v horskej službe, kde zažil 
veľa pekných i smutných okamihov. 
Vo voľnej diskusii poodhalil zákulisie  
spôsobu fotografovania v exteriéri a 
tak si mohli návštevníci odniesť nie-
len príjemný umelecký zážitok, ale aj 
niekoľko poznatkov o procese tvorby 
fotografie.

ktorá zažila koncentračný tábor v 
Terezíne a jej rodičia boli zavraždení 
v Osvienčime. Osobne sa mladí ľudia 
mali možnosť oboznámiť s histo-
rickými faktami od historičky Jany 
Oswaldovej a predsedníčky Karpa-
to-nemeckého spolku Hildegarde 
Radovskej. 

Tento emotívny zážitok bude plat-
formou pre ďalšie interaktívne podu 
jatie pre mládež, ktoré pripravujú 
organizátori v septembri 2017. 

„Neuveriteľnú atmosféru, 
ktorú vyvolala diskusia, 

môžete zažiť aj vy.“

Navštívte podujatie Spolu proti ná-
siliu a neznášanlivosti, ktoré bude 
sprístupnené širokej verejnosti v 
pondelok 3.4.2017 o 16,00 hod. v ki-
nosále domu kultúry, presne po 72. 
rokoch slobody v našom meste. 

CVČ, ilustračné foto 

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Gratulujeme víťazkám Vansovej 
Lomničky
Tradičným marcovým podujatím 
knižnice býva regionálna súťaž v 
umeleckom prednese prózy a poézie 
žien. Takmer tridsiatim návštevníkom, 
milovníkom krásneho slova, spríjem-
nili popoludnie spevom a hrou na 
akordeón žiaci ZUŠ Handlová pod 
vedením Anežky Balušinskej a víťazky 

6. ročníka Malej Vansovej Lomničky 
2017. Podujatie bolo o to slávnost-
nejšie, lebo sa nieslo v znamení už 50. 
výročia súťaže. Víťazky jednotlivých 
kategórií postúpili na krajské kolo. 
Všetky tri recitátorky boli vo svojich 
kategóriách úspešné aj v Trenčíne. 
Alžbeta Hammerová a Anna Gúrt-
lerová postúpili do celoslovenského 
kola súťaže a Kveta Boráková získala 
tretie miesto. 

Pripravujeme v apríli:
Medajlóny o spisovateľoch k ich 

výročiam.
Ľ. Podjavorinská - 145. výročie naro-
denia, K. Jarunková - 95. výročie naro-
denia, T. Vansová - 155. výročie naro-
denia, J. Kráľ - 195. výročie úmrtia. 
Štúrovskí básnici. Literárna hodina.
K výročiu J. Kráľa 
Vitajte v knižnici. Slávnostný zápis 
prvákov do knižnice
Sviatky jari. Veľkonočné tradície spo-
jené s tvorivou dielňou
Les ukrytý v knihe. Celoslovenské 
podujatie k Mesiacu lesov

Čin čin. Zážitkové čítanie. K výročiu Ľ. 
Podjavorinskej
Gymnazisti v knižnici. Literárna 
hodina

Pobočka ZŠ MC:
Deň Zeme. Mesiac lesov. 
 Tématické hodiny
Sviatky jari
Prečítali sme. 
 Literárne hodiny spojené 
 s požičaním kníh

MsK

Darujte 2% Handlovčanom

Do 30. apríla 2017 je stanovený ter-
mín na zasielanie vyhlásení zo strany 
daňovníkov, za ktorých daňovú po-
vinnosť vyrovná zamestnávateľ (za-
mestnanec okrem vyhlásenia zasiela 
aj Potvrdenie o zaplatení dane). Ak 
ste zamestnancom, požiadajte svoj-
ho zamestnávateľa o vykonanie roč-
ného zúčtovania preddavkov na daň 
z príjmov a o vystavenie potvrdenia 
o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie 
o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše 
meno, rodné číslo, bydlisko a sumu 
zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 
Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/
doručte formuláre daňovému úradu 
v mieste vášho bydliska.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako 
dobrovoľník v roku 2016, máte mož-
nosť venovať 3% z dane - požiadajte 
organizáciu, pre ktorú ste pracovali 
ako dobrovoľník o potvrdenie tejto 
práce.  

Venujte svoje 2% Handlovčanom 
a pozrite sa na zoznam príjemcov 
2% v našom meste. My sme našli 
takmer 50 organizácií z Handlovej 
na www.dve percenta.sk, ktorá de-
klaruje, že oficiálny zoznam spravuje 
notárska komora SR.



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  Mori Sedacia súprava Ewa

Posteľ JITKA  
306 €

Komoda K1 84 €

Handlovské         noviny 9

Zľavy až do 
výšky 40%

Regál ALIS 119 €

Taburet ARON  29 €

72. výročie oslobodenia Handlovej
Pietna spomienka spojená s kladením 
vencov
Pondelok,  3. apríl 2017 o 15.00 h, 
Námestie baníkov Handlová.
Počas 2. svetovej vojny prišlo v Han-
dlovej o život 244 Handlovčanov, 97 
ich zahynulo v koncentračných tábo-
roch. Nezabúdame.
Organizuje: DK Handlová 

SPOLU PROTI NÁSILIU 
A NEZNÁŠANLIVOSTI
Interaktívna beseda na aktuálne témy spo-
jená s projekciou výpovedí ľudí, ktorí prežili 
hrôzy vojny
Pondelok, 3. apríl 2017 o 16.00, 
kinosála DK Handlová
Hostia: Mgr. Janka Oswaldová, histo-
rička, Hildegarde Radovská, predsed-
níčka Karpastko nemeckého spolku, 
ZUŠ Handlová
Organizujú: CVČ Handlová, Mestská knižni-
ca Handlová a DK Handlová 

Chalani baby poďme hrať basket!
6. apríla 2017 o 15,30 hod. 
Základná škola MN
Podujatie pre všetky basketbalové talenty. 
Organizuje: ŠBK

Šachový turnaj pri príležitosti 
oslobodenia mesta Handlová
Sobota 8. apríl 2017 od 8:30 h, 
CVČ Handlová 
Organizujú: Mesto Handlová, Šachový klub 
Handlová a CVČ Handlová

 Otváranie studničiek žiakmi 
1.stupňa ZŠ Školská.
Sobota 8.4.2017, 10.00 h 
bývalá budova CVČ F.Nádaždyho 
– Zelená oáza
Organizátor: CVČ, ZO SZOPK A. Kmeťa

Plavecké preteky 
Jarné Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti 
M-SSO „C“, „D“
Streda, štvrtok 8.-9.4. 2017, 
plaváreň mesta Handlová. 
POZOR: Počas konania majstrovstiev 
bude plaváreň pre verejnosť zatvorená. 
Plaváreň bude verejnosti opäť sprístup-
nená od pondelka 10.04.2017 v bežných 
prevádzkových hodinách.

Za umením na výchovné koncerty
Utorok  11. apríl 2017 o 9.00 h ,
10. 30 h
.Kinosála DK Handlová
Organizuje: ZUŠ Handlová, DK Handlová

Vymysli maskota Školskému bas-
ketbalovému klubu!
Uzávierka 15.4.2017. Súťaž o pekné 
ceny. Organizuje: ŠBK

MEMORIÁL DODA SUCHÉHO -
14. ročník Veľkonočného výstupu na 
Veľký Grič
Nedeľa, 16. apríl 2017, zraz o 10.00 h
pri bývalej Slovenke
Organizuje: DK Handlová 

13. ročník Dňa Zeme 
Pozvánka na oslavu narodenín našej Zeme 

spojenej s bohatým sprievodným progra-
mom v podobe tvorivých dielní a súťaží.
Piatok 21.4.2017 od 12.00 – 14.00 h, 
Námestie baníkov. 
Organizujú: ZŠ Školská, DK Handlová, Ha-
ter Handlová spol. s r.o., mesto Handlová

Otvorenie motorkárskej sezóny 
na hornej Nitre 2017
Pre obdivovateľov krásnych motoriek
Sobota 22. apríl 2017
stretnutie motorkárov v Bojniciach 
10.00h, stretnutie na Námestí baníkov 
v Handlovej 12.30 h.
Organizujú: Motorkárske kluby na hornej 
Nitre Terathels Prievidza a RockersChop-
percruiserclub Handlová v spolupráci s 
mestami Bojnice a Handlová.

1.ročník ,,O pohár AMK Baník 
Handlová“ 
Motoristická súťaž pre verejnosť. Pri-
hlášky do 17. 4.2017 
Sobota, 22. apríl 2017, prezentácia 
od 8:30 h – HUTIRA Relax klub.
Organizuje: AMK Baník Handlová.

Od filmu k farbičkám 
- pripravujeme interaktívny program 
pre deti 
Nedeľa 23.4.2017, Sála DK
Organizuje: DK Handlová

HELIGONICA
koncert populárnej skupiny zo Šláger TV 
Sobota, 25. apríla 2017 o 18,00 h, 
DK Handlová, vstupné: 7,00 €
Organizuje: DK Handlová 

Handlovské športové hry 
Otvorenie 50. ročníka plávaním
Streda 26.4.2017, od 8,00 h, 
Plaváreň Handlová
Organizátor: Mesto, CVČ

Handlovské kahančeky 
Štvrtok 27. apríl 2017 – čas bude 
spresnený
Organizuje: ZUŠ Handlová

Dopravná súťaž 
„Na bicykli bezpečne“ 
Štvrtok 27. apríl 2017, 9,00 hod. 
nádvorie ŠZŠ
Organizátor: Mesto, CVČ, AMK Baník 
Handlová

Krst nového CD handlovskej skupi-
ny B2 bluegrassakustick
Piatok, 28.4. 2017 od 19.00 h, 
kinosála DK Handlová
Organizuje: DK Handlová 

Výstava psov bez PP 
– „Najmilší oriešok“
Sobota 29. apríl 2017 (sobota) od 
9,00 hod. Námestie baníkov
Organizátor: Mesto,Mestský kynolo-
gický klub, CVČ

Kinopremiéry aj v našom 
handlovskom kine Baník!
Pre aktuálny program navštívte našu 
stránku, kde si môžete objednať vstupenku 
online.Naše top premiéry v návštevnosti za 
uplynulé obdobie: Únos, Kráska a zviera, 
Balerína, Logan: Wolverine a Masaryk. 
Sme tu pre vás s premiérami! 
www.kino.handlova.sk

Za kultúrou a podujatiami v Handlovej – apríl 2017
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Obľúbená animovaná rozprávka 
otvorila 16.3.2017 dvere našej 
základnej školy všetkým budúcim 
prváčikom. Svojim príbehom ich 
vtiahla do čarovného ľadového 
sveta, kde sa spolu s nebojácnou a 
večne optimistickou Annou vydali 
na veľkolepú výpravu v sprievode 
drsného horala Kristoffa a jeho 
verného soba Svena, aby našli Elsu, 
ktorej kráľovstvo ľadové kúzla 
uväznili do večnej zimy. Na svojej 
ceste prekonávali rôzne prekáž-
ky...

Malí návštevníci Ľadového kráľovstva 
si so Svenom precvičili svoje jazýčky v 
anglickom jazyku. Spoločne pomohli 
Olafovi pesničkou Littlesnowflake 
zasnežiť celú krajinu. Snežilo sa po-
mocou zázračných slov. S Kristoffom 
pripravili narodeninovú oslavu pre 
Elsu, s Annou prešli ríšu tabletov, s 
Olafom sa pregúľali snehovou kraji-
nou. V Ľadovom kráľovstve musí byť 
aj palác, ktorý si vybudovali z rôznych 
druhov kociek a skladačiek. Farebný 
a voňavý elixír si vyrobili pokusmi 
z jedlých surovín, kreslili prstovými 
farbami, vytvárali farebný obraz z 
červenej kapusty.
Po namáhavej ceste ľadovou kraji-
nou si všetci mohli doplniť zásoby 
zdravým občerstvením z ovocia a ze-
leniny. Odmenou za záchranu Anny a 

Elsy boli pre deti rôzne omaľovánky s 
obrázkami hlavných hrdinov rozpráv-
ky Frozen. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným 
predškolákom a ich rodičom za hravé 
a zábavné rozprávkové popoludnie!

Úspešný marec v ZŠ Školská 
Hviezdoslavov Kubín pozná asi každý. 
Príprava na túto najstaršiu súťaž v 
oblasti umeleckého prednesu je nie-
kedy naozaj náročná. Preto nás veľmi 
teší úspech našich žiakov v okresnom 
kole tejto recitačnej prehliadky. Okres 
Prievidza bude v krajskom kole v 
prednese prózy tretej vekovej kate-
górie reprezentovať žiačka deviateho 
ročníka Lenka Bauková. Andrej Tóth, 
žiak 6. ročníka, najviac zaujal porotu 

prednesom poézie. Taktiež postupuje 
do krajského kola súťaže. V Prievidzi 
upútala svojím prozaickým textom 
aj Natália Miklánková, ktorá získala 
v prvej vekovej kategórii 2. miesto. 
Adelka Gazdíková sa umiestnila na 3. 
mieste s básňou o strake. 
Mesiac marec bol úspešný aj pre 
chlapčenské družstvá gymnastov. 
Štvorboj základných škôl je postu-
pová súťaž päťčlenných družstiev. 
V regionálnom kole tejto športovej 
súťaže budú náš okres Prievidza 
reprezentovať dve družstvá, ktoré 
získali v Prievidzi zlatú medailu. Naše 
poďakovanie patrí všetkým žiakom, 
ich rodičom a pedagógom za zod-
povedný prístup k vzdelávaniu a 
športovým aktivitám.

Andrea Ujčeková

Fotoslužba - PI
5444 013

Dvere dokorán v ZŠ Školská Handlová alebo Poďte s nami do Ľadového kráľovstva

Naše talenty zo Základnej 
umeleckej školy opäť úspešné

Dňa 16. marca 2017 sa v Základnej umelec-
kej škole v Prievidzi konala celoslovenská 
súťažná prehliadka mladých spevákov 
Stančekova Prievidza. 

Bol to už jubilejný 20. ročník súťažnej vokál-
nej prehliadky. Tentokrát hodnotila výkony 
spevákov porota v hviezdnom obsadení. V 
porotcovských kreslách zasadli Martin Bab-
jak, Dagmar Livorová a Martin Malachovský.  

Handlovskú ZUŠku reprezentovali Adela Gaz-
díková a Jozef Varga. Obaja boli veľmi úspešní 
vďaka vynikajúcej pedagogickej práci učiteľky 

Anežky Balušinskej. V A kategórii do 9 rokov 
vybojovala Adela Gazdíková ZLATÉ PÁSMO. 
V ZLATOM PÁSME v kategórii B do 12 rokov 
skončil aj Jožko Varga.
Našim mladým talentom patrí poďakovanie 
za vzornú reprezentáciu mesta Handlová a Zá-
kladnej umeleckej školy v Handlovej. Srdečnú 
gratuláciu za prípravu žiakov si zaslúži aj  riadi-
teľka školy Valéria Ferčáková.

Noví prváčikovia
Zápis  detí na povinnú školskú dochádzku v základnej škole sa 
uskutoční  v stredu 5.apríla 2017 v čase od 8.00 hod. do 17.00 
hod. vo všetkých handlovských základných školách:
- Základná škola, Mierové námestie 255/27, Handlová
- Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
- Základná škola, Školská 526/53, Handlová 
Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré do 1. septembra 2017 
dovŕšia šesť rokov a deti, ktoré mali v minulom školskom roku 
odloženú školskú dochádzku. K zápisu je potrebné priniesť 
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča (zákonného zá-
stupcu). V prípade, že je dieťa zdravotne postihnuté, aj doklad 
o zdravotnom stave.

Upozornenie: Pri zápise dieťaťa do ZŠ je nevyhnutná dohoda 
oboch rodičov o konkrétnej základnej škole, do ktorej bude 
dieťa zapísané. Ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka odchá-
dza s rodičmi  na dlhší čas do zahraničia, tiež musí byť riadne 
prihlásené do základnej školy v mieste trvalého bydliska. Pri 
zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povin-
nú školskú dochádzku v zahraničí a zároveň písomne požiada 
riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v 
zahraničí. Školské obvody našich základných škôl určuje VZN 
č. 1/2016, ktoré nájdete na www.handlova.sk.
Zápisu v Handlovej by sa malo zúčastniť 159 detí, ktoré sa 
narodili od 1.9.2010 do 31.8.2011 a majú trvalý pobyt v meste 
Handlová a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad 
povinnej školskej dochádzky, t.j. 29 odkladov. Vychádzajúc z 
týchto údajov by mohlo prísť k zápisu približne 188 detí.  Vlani 
bolo na zápise 175 detí a k 15.9.2016  sme v Handlovej mali 
počet tried 1. ročníka  -  8, počet žiakov – 144, (priemerný počet 
detí na triedu 18 žiakov); t  tried 0. ročníka 1, počet žiakov 9 . 

Zápis detí 
do materskej školy 
v školskom roku 2017/18
Termín vydávania žiadostí o prijatie 
do materskej školy: 
25. a 26.apríla 2017

Termín odovzdávania žiadostí o prija-
tie do materskej školy: 
10. a 11. mája 2017

Termín vydávania rozhodnutí o prija-
tí dieťaťa do materskej školy: 
7. júna 2017

Miesto vydávania, odovzdávania 
žiadostí a vydávania rozhodnutí: 
centrálna budova Materskej školy, Ul. 
SNP 27, Handlová.

Súčasťou písomnej žiadosti o prijatie 
dieťaťa do MŠ je potvrdenie všeobec-
ného lekára pre deti a dorast o zdra-
votnej spôsobilosti a o povinnom 
očkovaní dieťaťa.

Podrobné informácie, tlačivo žiadosti 
na stiahnutie a podmienky prijímania 
detí na predprimárne vzdelávanie sú 
zverejnené na webovej stránke mes-
ta Handlová.
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Majstrovstvá a veľkonočné sviatky v plavárni mesta
V dňoch 8.-9.4. 2017 sa budú konať v priestoroch plavárne Jarné majstrovstvá 
plavcov stredoslovenskej oblasti M-SSO “C”, “D”. Počas konania majstrovstiev 
bude plaváreň pre verejnosť zatvorená. Plaváreň bude verejnosti opäť sprí-
stupnená od pondelka 10.4.2017 v bežných prevádzkových hodinách. 

Okrem Veľkonočného pondelku je plaváreň mesta otvorená
Piatok  14.4.2017 - Veľký piatok - otvorené od 9.00-19.00 hod
Sobota  15.4.2014  - otvorené od 9.00-19.00 hod
Nedeľa  16.4.2017 - Veľkonočná nedeľa  - otvorené od 9.00-19.00 hod
Pondelok  17.4.2017 - Veľkonočný pondelok   - Zatvorené

ĎAKUJEME od Volcano

SZUŠ Volcano odštartovalo súťažnú sezónu a 
hneď na prvej súťaži takto reprezentovalo mesto 
Handlová.

4.3.2017 sa naša SZUŠ Volcano zúčastnila Medziná-
rodnej tanečnej súťaže v Maďarsku. Našu výpravu 
tvorilo pribl. 120 členov - z toho 90 bolo tanečníkov. 
Ďakujeme rodičom, ktorí vycestovali s nami a boli 
pre nás obrovskou podporou. Na šiestom ročníku 
tejto medzinárodnej súťaže sa predviedlo viac než 
70 tanečných skupín, klubov a škôl zo 6 krajín (Ma-
ďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Slovensko, Nemecko, 
Chorvátsko) v takmer 380 choreografiách. Skvele 
sme si zasúťažili, tancovali srdcom a odniesli si veľa 
krásnych a nezabudnuteľných zážitkov. 

A ako sme dopadli?

1.miesto Volcaňačik 
- Don´t stop me
1.miesto Baby Stars 
- Chipmunkovia
1.miesto Stars+Juniori 
- Red Love
1.miesto Baby Volcano 
- Avatar + špeciálna cena 
poroty za najkreatívnej-
šiu choreografiu
3.miesto Juniori- Ri-
hanna

Vašu podporu môžete vyjadriť aj na našej fanúšikov-
skej stránke na FB - SZUŠ VOLCANO.

Všetkým tanečníkom ďakujeme za skvelé výkony, 
rodičom za ukážkovú podporu a vám za každý like, 
srdiečko, komentár či zdieľanie.  

Vaše Volcano:)

Mototuristická súťaž pre každého v Handlovej 
v sobotu 22. apríla 2017

Celoštátna dopravno – výchovná automobilová orientačná súťaž v Handlovej
RODIČIA, JAZDITE OPATRNE! V E Ľ K O N O Č N Á  R A L L Y E 2017
1.ročník ,,O pohár AMK Baník Handlová“

Súťaž je určená širokej motoristickej verejnosti. Účastníci sa prihlasujú elektro-
nicky na stránke www.mototuristika.sk do 17. apríla 2017. Bližšie informácie na 
stránke www.amk-banikhandlova.webnode.sk prípadne na email: magdolenri-
chard@gmail.com tel.: 0904 288 154 Richard Magdolen

Na turnaji basketbalových talentov Handlovčania bronzoví
V sobotu 4.marca 2017 sa uskutočnil 
v ZŠ Mierové námestie v Handlovej 
basketbalový turnaj minibasketba-
listov s názvom TURNAJ MLADÝCH 
TALENTOV.  Na turnaji sa predstavili  
tímy v danej kategórii : POVAŽSKÁ 
BYSTRICA, ŽILINA, PRIEVIDZA a do-
máci tím ŠBK HANDLOVÁ. Fantastická 
atmosféra,  počas dňa prišlo podporiť 
talenty odhadom 400 divákov. Za 
všetkých trénerov zúčastnených 
tímov vyjadrenie Jána Beráneka, 
trénera a organizátora podujatia: „ Na 
turnaj sme nastúpili v oklieštenej zo-
stave, ale aj napriek tomu hodnotím 
náš výkon veľmi pozitívne. Chlapci si 
siahli na dno síl a dokážu konkurovať 
najlepším tímom v danej kategórii. 
Možnosť dostali aj mladší hráči a svo-
jej úlohy sa zhostili na výbornú. Rastie 
nám zaujímavá generácia detí, o kto-

rej budeme určite ešte počuť. Chcem 
sa touto cestou poďakovať všetkým 
pomocníkom, dobrovoľníkom, rodi-
čom a partnerom podujatia, vďaka 
ktorým sme mohli zorganizovať 
kvalitný basketbalový turnaj a urobiť 
tak dobrú reklamu pre naše malé bas-
ketbalové mesto Handlovú. Máme 
najlepších fanúšikov, ktorých nám 
môžu závidieť na celom Slovensku.“

Celkové poradie turnaja: 
 1. MBA Prievidza
 2. IMC Považská Bystrica 
 3. ŠBK HANDLOVÁ
 4. Victoria Žilina

Turnaj bol organizovaný na vysokej 
úrovni, k čomu prispeli aj partneri 
podujatia:  INTERSPORT PRIEVIDZA , 
Reštaurácia LESNÁ, McDonalds 

Ján Beránek

SLOVENSKÉ BANSKÉ 
MÚZEUM INFORMUJE
Banícka kolónia má tento rok sté 
výročie. Pred sto rokmi bolo v kolónii 
596 bytov v siedmich radoch. 

Podobné ukážky originálnej baníckej 
architektúry dnes už nájdeme málokde. 
Typický banícky dom je malá stavba s 
vchodom do vstupnej miestnosti (slú-
žiacej ako kuchyňa). Z nej sa vchádzalo 
do dvoch obytných miestností z ľavej a z 
pravej strany. Podkrovie bolo prístupné 
len zo strechy cez tzv. vikier, vstupné 
dvere v streche. Ako stavebný materiál 

sa pri stavbe baníckych domčekov po-
užíval kameň, drevo a podobné stavby 
úzko súvisiace s baníckym životom mô-
žeme vidieť aj v okolí Banskej Štiavnice. 

Chcete sa dozvedieť viac? Príďte do 
Slovenského banského múzea, tešíme 
sa na vás. Nezabudnite, že členovia 
Handlovského baníckeho spolku majú 
vstup zadarmo, takisto ako osoby v 
baníckej uniforme. 

Ekodielňa v SBM tiež nezaháľa. Blížia 
sa veľkonočné sviatky a práve preto 
sme pre vás pripravili bohatý program. 
Môžete si vybrať z množstva aktivít a 
činností. Deti si namaľujú vlastné krasli-

ce rôznymi technikami a porozprávame 
sa o veľkonočných zvykoch. Chystá sa 
aj veľkonočné pečenie medovníkov v 
tvaroch vajíčok, zajačikov, kuriatok. Po-
čas celého mesiaca deťom aj verejnosti 
ponúkame na výber aj výrobu plstených 
bahniatok alebo pletenie košíkov z 
pedigu. 

Návštevu ekodielne nám, prosím, na-
hláste vopred na t. č. 0903 411 011, 046/
5423 973 alebo elektornickou poštou na 
adresu sbm.handlova@muzeumbs.sk  
Návštevu expozície neplánujte, pria-
mo príďte! Čakáme vás.

 Kolektív SBM

Znovu otvorené 
Chovateľské potreby

Príďte fandiť našim basketbalistom v Play off

5. apríla do športovej haly     MBK Handlová - KB Košice
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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

Veľká noc 
Kvetnou nedeľou, tento rok 9. apríla, sa začína veľký 
týždeň  so sviatkami od 14. do 17. apríla. Len málo-
ktorý kresťanský sviatok je tak výrazne prepojený s 
prastarými tradíciami vítania jari. Veľkonočné sviatky 
sa u Slovanov spájajú aj so začiatkom poľnohospo-
dárskych prác. Veľkonočné obdobie je úzko napo-
jené na starožidovské jarné sviatky – Pésach, pri 
ktorom sa obradne jedlo jahňa a nekvasený chlieb. 
Ešte aj dnes sa zachoval zvyk na Bielu sobotu priniesť 
do kostola v prútenom košíku uložené klobásy, va-
jíčka, šunku, chlieb, soľ či upečeného veľkonočného 
sladkého baránka. V kostole ich kňaz posvätil a tieto 
obradné jedlá sa jedli počas sviatkov ako vyvrchole-
nie štyridsaťdňového pôstu. 

K tradičným veľkonočným jedlám patrí pečené 
jahňa, ako znamenie nevinnej obete Ježiša Krista 
– baránka Božieho, ktorú udržiavajú najmä v Talian-
sku. Na Slovensku je tradíciou konzumácia varených 
vajíčok, ktoré sú symbolom jari a príchodu nového 
života. Jedlám  v tomto období ľudia pripisovali 
magickú moc a mali vraj liečiteľské účinky. Na Zelený 
štvrtok sa konzumovali jedlá, ktoré boli zelené, ako 
špenát či žihľava. V kostoloch sa aj dnes „zaväzujú 

zvony“ – hovorí sa, že odlietajú do Ríma. V kostoloch 
utíchol aj organ a namiesto hlaholu zvonov sa v 
minulosti rozhrkotali rapkáče a v baníckych mestách 
klopačky. 

Aký bol Veľký piatok, aké obrady sa konali na Bielu 
sobotu a kedy sa opäť rozozvučali zvony? Prečo sa na 
Veľkonočný pondelok polievajú a šibú dievčatá?
Viac o veľkonočných 
zvykoch, jedlách a tradí-
ciách sa dočítate na web 
stránke mesta Handlová.                                                                                      
Jana Oswaldová


