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Možno mi tvojich úst sa odrieknuť, 
možno mi ruky nedostať, 
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť, 
možno mi nemilým ostať, 
možno mi ústam smädom umierať, 
možno mi žialiť v samote, 
možno mi život v púšťach zavierať, 
možno mi nežiť v živote,
možno mi seba samého zhubiť! - 
nemožno mi ťa neľúbiť!  

(Andrej Sládkovič, Marína/1844) 

Cítim sa ako v ohni
Som do teba tak zamilovaný
Sny sú ako anjeli
Udržujú zlo v odstupe
Láska je svetlo
ktoré odháňa temnotu

Láska je ako energia
Rútiaca sa a tečúca vo mne

Láska je nebezpečie, láska je potešenie
Láska je čistá - Jediný poklad 
(Frankie Goes To Hollywood- 
Power of Love/1984)

Tieto dva texty delí 140 rokov 
a predsa sú o tom istom. Nič sa 
nezmenilo. Láska je večnou témou, 
večnou inšpiráciou a večnou túžbou. 
Ak ste niekedy pocítili to, o čom sú 
tieto texty, chráňte to ako najväčší 
poklad.

Handlovské noviny Vám želajú 
nádherného Valentína.

42. ročníku Pochodu vďaky 
SNP prialo počasie. Ideálne 
podmienky na bežky, aj na 
turistiku, prilákalo v sobotu 
21.januára do Cigľa  2 175 
účastníkov.  Tým bol prekonaný 
rekord z roku 2013, kedy prišlo 
na pochod 1857 ľudí.

Pochod vďaky SNP je v našom regió-
ne na začiatku roka najmasovejšiou 
a najvýznamnejšiou športovo-spo-
ločenskou akciou. Je pripomenutím 

tragických udalostí z 13.januára 1945. 
Kruté mučenie fašistov bezprostredne 
neprežilo osem Cigľanov, štrnásť ďal-
ších umučilo alebo popravilo gestapo 
o niekoľko dní.

Súčasťou podujatia je pietny akt pri 
pamätníku padlých v obci Cigeľ. Už 
niekoľko rokov sa ho zúčastňujú aj 
členovia Vlády SR. Predseda vlády 
Robert Fico bol na pochode v Cigli už 
trinástykrát.

Turisti si tento rok mohli vybrať zo šty-
roch peších trás a dvoch lyžiarskych. 

Na milovníkov bielej stopy čakali 
perfektne pripravené trate dlhé 10 
km a 15 km.

Účastníci 42. ročníka Pochodu vďaky 
SNP si mohli pochutnať na parti-
zánskom guláši. Občerstvenie ich 
čakalo na drevenej aj na murovanej 
chate. Najdôležitejšie však bolo to, 
že v krásnej prírode pohoria Vtáčnik 
načerpali novú energiu, potrebnú 
pre každodenný život. Ďalší ročník je 
naplánovaný na 20. januára 2018.

Is, foto  www.pochodvdaky.sk

Hľadáme zodpovedného mladého človeka 
s chuťou do práce 

na pozíciu čašník/čašníčka 
v prevádzke Handlovská pivárnička 120 
(u SOJKU) v Handlovej.

Požadujeme prax v odbore. Ponúkame zaujímavé platové ohodnotenie. 

V prípade seriózneho záujmu a akýchkoľvek otázok nás 
neváhajte kontaktovať na mob. čísle 0915793336

Ponuka práce pre pozíciu čašník/čašníčka

Hlasujme za nové detské ihrisko!
Každý deň až do 28. februára!

Denne - email, facebook
Získaj každý deň hlas navyše! 

(Zvládni Majinu hru)

www.zihadielko.lidl.sk

Rekordný Pochod vďaky SNP

... ľubim ťa, pekného Valentína

...a už si dnes hlasoval ?
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Brodím sa archívom fotiek ako bocian 
po močiari, vyťahujem z neho fotky a 
raz mi je smutno, v zápätí mi zas naťa-
huje kútik do úsmevu. To sa stáva asi 
každému, kto začne spomínať na svoj-
ho priateľa. Som rád, že kútiky vyhrá-
vajú a že nemusím pred kolegyňami 
schovávať to, čo chlapom nesvedčí. 
Čo fotka, to príbeh, každá fotka vyvo-
láva spomienku, každá otázku. Prečo? 
Niekde z pravej strany malého mozgu 
sa mi na jazyk predierajú slová:

Polevím z vysokejch otáček
Pohoda, klídek a tabáček
Vzpomínat na to, co se událo
Chci to tak mít, nejmíň na stálo

Tu sme boli v Gaderi, tu u Pufiho,             
v Bratislave vybavovať Billu, na Dni 
pre rodinu, na Veľkej sánkovačke, tu 
s  Robom Kajzerom prevrátili na seba 
stôl počas Dňa baníkov. Tie pracovné 
fotky prezerám len tak zbežne, je ich 
tiež kopa.

Neřešte to, pane, to je případ ztracenej
Doufám jen, že z toho nejste 
vykolejenej
Dám vám jednu dobrou radu 
k nezaplacení
Neřešte to, pane, tohle nemá řešení.

10 rokov. Podľa tých fotiek to ani 
nemôže byť pravda. Veď to všetko 
bolo včera. 

Pred 10 rokmi sme tým  najsmutnej-
ším podujatím otvárali Podnikateľský 
inkubátor. 

Pred 10 rokmi sme sa roz-
lúčili s primátorom mesta, 

priateľom, 
Ing. Petrom Hromádkom. 

Volané číslo je odpojené
A bude odpojené, žádný né, že ne
Volané číslo včetně mojí tváře
Vymažte ze svýho adresáře

Nepoznám v našom meste človeka, 
ktorý by nepoznal Petra Hromádku, 
primátora, ktorý “nakopol” mesto tým 
správnym smerom, priateľa, kama-
ráta, človeka, ktorý sa dokázal tešiť                    
z každého prežitého dňa. 

Každý má na Petra tie svoje spomien-
ky. Z nás, keď si na včelíne otvoríme 

fľašu vína, či Karpatského brandy, pa-
dajú ako snehové vločky. Rozpúšťajú 
sa na tvári a miešajú s tými slanými. 
Ale tak to asi má byť. Kašlať na to, že 
sme chlapi. Aj my máme svoje dni. 

Dôležité je, že sme nezabudli. 
A som presvedčený, že ani vy.

VH

Už je to 10 rokov

Tramping má v našom meste boha-
tú tradíciu, ktorej korene siahajú do 
60. rokov minulého storočia. 

Za prvých handlovských trampov 
môžeme považovať partiu okolo                    
J. Stolárika, prvou vyhlásenou osa-
dou v Handlovej však bola T.O. White 
Monkies, ktorá v roku1969 pozvala 
kamarátov na svoj prvý výročný oheň. 
21. januára 2017 sa kamaráti z tejto 
osady stretli u Pufiho, aby si zaspomí-
nali nielen na trampovanie, ale aj na to 
ako sa pred 50 rokmi žilo v Handlovej. 
A veru, bolo na čo spomínať. A hoci 
väčšina príbehov sa nedá publikovať, 
medzi spomienkami sa našli aj zážitky 
z bane, z vojenčiny, z Rematských 
slávností a pod. 

Dlho do večerných hodín vyťahovali 
Janko Blaho, Slza, Očko, Bobek, Cijášik, 
Čapo, Floky, Vlado, Adam... pikošky zo 
svojej mladosti. Tak sa smiali, že za-
budli aj na tabletky. Keďže spomienok 

Veselé stretnutie 
T.O. White Monkies

a príbehov bolo na celú knihu, dohodli sa, že sa znova zídu 
a svoju mladosť zapíšu. A nebudú čakať ďalších 40 rokov, 
ale stretnú sa už v lete. 

Veru, čím skôr, tým lepšie, aby vás iní trampi – Parkinson a 
Alzheimer nepredbehli.

VH

20-C-M-B-17
Čo sa skrýva za týmto „kódom“? 
V jednoduchom preklade  z la - 
tinčiny „Boh požehnaj tento dom“ 
a náš farár Peter Repa ani tento 
rok na nás nezabudol a posvätil 
priestory mestského úradu. 
Veríme, že to prispeje k dobrej 
atmosfére nielen úradníkov, ale 
i stránok.
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Po rokoch opäť Farský ples

V sobotu 14.januára sa v Handlovej 
plesalo. Plesovú sezónu otvoril Farský 
ples. Podľa slov farára Petra Repu, s ná-
padom obnoviť tradíciu Trojkráľového 
plesu prišli farníci. Možnosť stretnúť 
sa a zabaviť využilo 120 plesajúcich. 
Mnohí z nich potvrdili, že im to po 
osemročnej prestávke dobre padlo.

Farský ples ale nebol len o zábave. Mal 
aj hlbší zmysel – finančné prostriedky 
získané zo vstupného a tomboly pu-
tujú na opravu strechy handlovského 
svätostánku. Len v tombole sa vyzbie-
ralo 661 €.

Atmosféra Farského plesu bola presne 
taká, ako jej organizátori – vľúdna, 
priateľská aj so štipkou vtipu. V tom-

bole sa napríklad dal vyhrať košík plný 
klobások ale aj omšové víno. 

Farár Peter Repa a kaplán Radovan 
Hasík sú v Handlovej jeden a pol roka. 
Tým, čo robia a ako to robia si získali 
veriacich i neveriacich. 

A tak by to malo byť. Viera by mala 
spájať, nie rozdeľovať.

Rd

Ďakujeme, Jojko
V utorok, 19. decembra 2016 sa všetci rodičia a žiaci 
zo Základnej školy Školská zišli, aby spoločne oslávili 
predvianočný čas a dokúpili chýbajúce darčeky na 
školských vianočných trhoch. Platidlom neboli eurá, 
ale školáčiky, ktoré dostávajú deti za dobré správanie 
a študijné výsledky, pomoc škole a aktivitu.

Akciu otvorili pedagógovia a riaditeľka školy. V tomto roku 
sa žiaci ZŠ Školská zapojili do projektu Detský čin roka 2016 
a žiak 5. ročníka Jozef Kováčik zaujal porotu v kategórii 
Pomoc v rodine. Jojko Kováčik žije so svojou mladšou 
sestrou Kristínkou so svojimi starými rodičmi v rodinnom 
domčeku v Handlovej. Kristínka má za sebou dve ťažké 
operácie. Tie sú následkom bitky a ťažkých zranení, ktoré 
Kristínke spôsobila jej vlastná mama. Osud však túto rodinu 
nešetril. Jojkovi ochorel i milovaný starý otec. Kým je stará 
mama s Kristínkou v nemocnici na rehabilitáciách, Jojko 
stráži ležiaceho starého otca. Svojej sestre nosí školskú 
aktovku a dáva na ňu pozor, keď kráča po schodoch 

s barlami. Jeho malé srdiečko bije len pre rodinu – starých 
rodičov a sestričku. Tento neľahký osud a statočný chlapec 
oslovili viacerých sponzorov ale i širokú verejnosť. I keď 
Jojko so svojim príbehom nevyhral Detský čin roka 2016, 
mediálna propagácia projektu zabezpečila rodine nielen 
materiálnu pomoc v podobe ošatenia pre deti, školských 
a hygienických potrieb, zariadenia detskej izby, mobilných 
telefónov s internetom, ale i finančnú hotovosť.  Riaditeľka 
školy Ľudmila Pogádlová pri otvorení vianočných trhov 
odovzdala do rúk starej mamy obálku so 750 eurami. 
Tie sa nazbierali vďaka transparentnému účtu. Vianočnú 
atmosféru podporil i poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Handlovej Ján Spevár, ktorý rodine venoval v plnej výške 
250 EUR svoju koncoročnú poslaneckú odmenu. Rodine 
boli pri tejto príležitosti venované i vecné dary verejnosti, 
ktorá finančne prispieť nemohla. Aj o tomto sú nielen 
Vianoce, ale mal by byť aj celý život. O spolupatričnosti, 
pomoci, radosti zo života, nádeji a šťastí. Všetkým nám to 
pripomenul jeden skvelý piatak :) 
Ďakujeme, Jojko.

VMT

Pozvánka 
na mestské zastupiteľstvo 

v Handlovej

Primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba zvoláva mestské 

zastupiteľstvo 

na štvrtok, 23. februára 2017 
o 14,00 hod. do Veľkej zasadacej 

miestnosti MsÚ Handlová. 

Pozvánku s programom nájdete na 
www.handlova.sk. Rokovanie posla-
neckého zboru je verejné.

Zimná údržba miestnych 
komunikácií

Občania môžu svoje podnety nahla-
sovať dispečerovi NONSTOP na t.č. 
0915 879 227. Pripomienky k výko-
nu zimnej údržby môžu nahlasovať 
aj mailom na hater@nextra.sk.

Potrápili nás mrazy
Tohtoročná tuhá zima otvorila brány 
nocľahárne už na začiatku novembra 
2016. Je prístupná ľuďom bez domova 
do skorých ranných hodín, aby v prí-
pade potreby mohli vyhľadať pomoc 
na sociálnom oddelení MsÚ. Okrem 
teplej postele sú ľuďom k dispozícii aj 
sprchy, WC, umývadlo, na vrátnici im 

navaria horúci čaj, prípadne instantnú 
polievku, dajú uterák, hygienické po-
treby a čisté teplé prádlo. 
Sociálne oddelenie MsÚ je však 
v pohotovosti. V spolupráci s mest-
skou políciou nečakajú na tých, ktorí 
poprosia v týchto mrazoch o pomoc. 
Systematicky hľadajú ľudí bez domo-
va a ponúknu im dočasný príbytok 

v nocľahárni. Počas silných mrazov 
prijali do nocľahárne všetkých – bez 
ohľadu na to, či boli opití a či mali ale-
bo nemali na jednoeurový poplatok. 
Napriek tomu však nie je možné po-
môcť ľuďom, ktorí pomoc odmietajú. 
Do dnešných dní bolo poskytnutých 
73 nocľahov.

VMT (krátené)

Návod na registrovanie a hlasovanie 
žihadielko Handlová
1. Navštívte web https://zihadielko.lidl.sk/ 

2. Na pravo v rohu kliknite na Prihlásiť / Registrovať (obrázok A)

3. Zobrazí sa ponuka na prihlásenie, alebo zaregistrovanie, v tomto 
prípade Vás zaujíma spodná časť tabuľky – tu doplňte email, meno a 
priezvisko. Akceptujte podmienky s pravidlami a kliknite na Registrovať. 
(obrázok B)

4. Zobrazí sa informatívna tabuľka o overení registrácie – teraz je čas 
navštíviť Váš email, kde Vám prišiel odkaz na potvrdenie registrácie 

5. Pokiaľ email neviete nájsť v doručenej pošte je možné že prišiel do 
zložky SPAM prípadne ako gmail účty ich ukladajú do záložky „reklama“

6. Po otvorení emailu je nutné stlačiť na políčko prihlásiť sa 
(obrázok C)

7. Automaticky Vás to presunie na stránku žihadielka kde je nutné zadať 
Vaše telefónne číslo a stlačiť na políčko odoslať (obrázok D)

8. Teraz Vám na telefón príde SMS správa s kódom (sms je bezplatná) a 
kód zapíšte do riadku a stlačte políčko odoslať (obrázok E)

9. Ak ste zadali správne kód z SMS tak už ste prihlásený a môžete hla-
sovať (v pravo hore v rohu kde bolo prihlásiť / registrovať Vám teraz 
ukazuje odhlásiť)

10. Na stránke stlačte na políčko Hlasuj posunie Vás to nižšie kde do vy-
hľadávanie napíšete mesto – Handlová a potvrdíte ho, teraz Vám ukáže 
koľko hlasov toto mesto má a pod ním je znova políčko Hlasuj. Keď naň 
stlačíte mestu pripíše Váš hlas o čom Vás bude informačné okienko aj 
informovať s poďakovaním o hlase. 

11. V tabuľke s poďakovaním máte aj text kde píšu že si môžete zahrať 
hru Uletená Maja a pokiaľ prejdete v hre ďalej ako 100 – cca 1min hra-
nia tak automaticky pripíše mestu za ktoré ste hlasovali bonusoví hlas.

12. Nasledujúci deň môžete hlasovať znova, teraz už stačí len kliknúť v 
pravo hore na prihlásiť / registrovať a do prvého políčka – prihlásiť sa 
emailom napíšete Vás email, ktorým ste sa registrovali. Bude Vám posla-
ný overovací email, takže opäť navštívte svoj email a kliknite na odkaz 
prihlásiť sa.

Info: facebook Chceme žihadielko v Handlovej        VH



POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

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

- Opatrovanie – 20.2.2017
- Obchodná angličtina 
  Business English – 20.2.2017
- Angličtina pre začiatočníkov 
– 21.2.2017
- Odborná spôsobilosť SBS 
– 27.2.2017
- Obsluha motorových vozíkov 
 - individuálne

Niektoré kurzy 
zabezpečuje-
me aj bezplat-

ne pre nezamestnaných občanov cez 
REPAS.
Help, n.o. ponúka bezplatné 
poradenstvo a pomoc:

· pri hľadaní práce
· pri spracovaní životopisov, žiadostí  
 a motivačných listov
· pri príprave na pracovný pohovor
· pri získavaní základných zručností   
 práce na PC
· pri sprostredkovaní vzdelávania
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Kontakt: Help, n.o. Handlová, Námestie baníkov 8 (nad MsP, 2. posch.)
tel.: 0905 884 813; e-mail: kmetova@handlova.sk; www.helpha.szm.sk

10. ročník šachtágu v Handlovej

V piatok 20.januára sa v dome kultúry stretli členovia 
Handlovského baníckeho spolku. V súčasnosti má 
spolok viac ako 80 členov. 

Skokom cez ošliador sa na jubilejnom desiatom šachtágu 
medzi nich zaradili ďalší dvaja fuchsovia. Obaja novoprijatí 
členovia Roman Gurtler a Jaroslav Šišulák už síce v bani 
nepracujú, ale na ťažkú prácu v podzemí nezanevreli. 
Chcú zostať v kontakte s kamarátmi a pomôcť spolku v 
jeho činnosti.  Jubilejný ročník šachtágu Handlovského 
baníckeho spolku si žiadal aj niečo výnimočné. Bolo ním 
prijatie Jozefa Škrobáka  za čestného člena spolku. Jožko 
Škrobák pracoval v podzemí od roku 1977 do roku 1991. 
Dnes je baníckym funkcionárom - predsedom Odborového 
zväzu baní, geológie a naftového priemyslu SR.

Podľa starých zachovaných fotografií fungoval banícky 
spolok v Handlovej už pred prvou svetovou vojnou. Po 
čase zanikol, no pred desiatimi rokmi ho handlovskí baníci 
znovu obnovili. Oslavou desiatych narodenín spolok 
určite nekončí. Okrem pravidelných aktivít má v pláne 
udržiavať staré banícke tradície aj tým, že prijme medzi 
seba čo najviac mladých ľudí, ktorí v ťažkých podmienkach 
podzemia pracujú.                                                                   Rd

Poznáte vynikajúceho 
pedagóga? 

Zašlite návrh na jeho ocenenie
Často hovoríme o efektívnom 
vzdelávaní, avšak málokedy o 
vynikajúcej práci pedagógov, 
pričom nie je  možné, aby mohlo 
existovať jedno bez druhého. 
Byť dobrým pedagógom je to 
najväčšie umenie a jeden deň s 
úžasným učiteľom je lepší ako 
tisíce dní svedomitého štúdia.

Združenie obcí Handlovskej doliny 
bude pri príležitosti Dňa učiteľov 
v piatok 24. marca 2017 oceňovať 
vynikajúcich pedagógov z nášho 
mikroregiónu. Kandidátov na 
ocenenie „Vynikajúci pedagóg 
2017“ môžu navrhnúť nielen školy, 
školské zariadenia a zriaďovatelia, 

ale aj verejnosť - žiaci, študenti, 
rodičia, kolegovia.
Formulár na vypísanie návrhu 
a viac informácií nájdete na 
webovej stránke Združenia 
obcí handlovskej doliny (TIK) 
www.handlova.info alebo na 
webovej stránke mesta Handlová 
www.handlova.sk. Návrh na 
udelenie ocenenia je potrebné 
doručiť najneskôr do 14. februára 
2017 v písomnej podobe na 
adresu: Spoločný školský úrad, 
MsÚ, Námestie baníkov 7, 972 51 
Handlová. Obálku označte heslom 
Návrh  na ocenenie „Vynikajúci 
pedagóg 2017“. Návrhy môžete 
zasielať aj elektronicky na e-mail 
s k o l s k y u r a d @ h a n d l o v a . s k , 
predmet správy: „Vynikajúci 
pedagóg 2017“. 

Termíny prázdnin 
a prevádzka materskej školy

Polročné prázdniny: 
3. február 2017 (piatok)
Počas polročných prázdnin 
budú v prevádzke všetky 
pracoviská materskej školy 
okrem Elokovaného pracoviska 
Školská,  (deti budú presunuté 
do Elokovaného pracoviska 
Cintorínska).

Jarné prázdniny: 
od 27. februára do 3. marca 2017
Prevádzka materskej školy 
počas jarných prázdnin bude 
obmedzená. V prevádzke 
bude Materská škola, Ul. SNP 
27, Handlová, všetky ostatné 
elokované pracoviská budú mimo 
prevádzky. 

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUMPOZÝVA A INFORMUJE

Slovenské banské múzeum v Handlovej aj v mesiaci február vrúcne 
privíta všetkých priaznivcov a nadšencov baníckeho povolania. Príďte 
do stálej expozície uhoľného baníctva. Dozviete sa zaujímavosti 
o histórii ťažby uhlia v Handlovej, ale aj na Slovensku. Prebádajte 
s nami temné útroby bane, ako aj príliš vyčerpávajúcu a namáhavú 
prácu našich odvážnych a silných baníkov. 

V mesiaci február sme v eko-dielničke pripravili zaujímavý program. 
Príďte si vyrobiť Valentínsky darček. 3D obrázky, pohľadnice z lásky 
alebo látkové ihelničky. Spoločne sa pripravíme na fašiangy výrobou 
zaujímavých masiek.

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

Kolektív SBM

POZOR – ZMENA
Okresný úrad Prievidza oznamuje 
klientom a verejnosti, že od 
10. januára 2017 bude odbor 
starostlivosti o životné prostredie 
sídliť na adrese: Ulica G. Švéniho 
3H, 971 01 Prievidza 1.poschodie 
(vstup je v átriovej časti budovy 
spojenej s „Titanikom“) 

V prípade nejasností nás 
kontaktujte na telefónnom čísle: 

0918635667.

Foto na preukážky
Podnikateľský 

inkubátor
2. poschodie
046/5444013

Svadby, oslavy
Podnikateľský 

inkubátor
2. poschodie
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Jubilanti
Božena  Lacušková
Antónia  Keratová
Mária  Hacayová
Anna  Tarová
Jozef  Ščípa
Mária  Fáberová
Terézia  Pogádlová
Elena  Petrušková
Helena  Ondrejková
Mária  Paulíková
Gedeon  Eder
Margita  Ďurčaťová
Vincent  Bartoš
Mária  Kubáleková
Eva  Keratová
Jozef  Krč
Ružena  Barniaková
Slávko  Sršeň
Pavel  Zaťko
Emília  Košecká
Milan  Gál
Jaroslav  Kováč
Anton  Štencl
Jozef  Frimmel
Viliam  Kerata
Viera  Šebestová
Mária  Dobrovičová
Ladislav  Kurtulík

Narodení
December 2016/ január 2017

Štefan  Čerge
Vladimír  Krištofec
Miroslav  Zelka
Jaroslav  Miko
Ján  Škultéty
Alexandra  Slepánková
Matilda  Kóšová
Lenka  Matiesková
Jana  Slováková
Lea  Maurerová

Ako varili a stolovali 
v obci Krickerhau

Prípravu jedla v minulosti určovala 
pôda, jej úrodnosť a ekonomické 
zázemie každej rodiny. Jedálny lístok 
bol počas dní v týždni a podľa ročných 
období veľmi jednoduchý. Základ tvorili 
suroviny, ktoré si rodina dopestovala na 
svojich políčkach, teda na gazdov-
stvách. Rodina musela byť v jedlách 
sebestačná, aby sa potraviny nedoku-
povali. Na jarmokoch sa kupovala iba 
soľ a koreniny. Bylinky, aj tie liečivé, si 
gazdiná pestovala pri dome v záhradke. 
Bohatší gazdovia si síce mohli dovoliť 
viac ako chudobnejší, ale na jedle sa 
šetrilo. Dopestované produkty sa viac 
predávali, aby mala rodina peniaze na 
kúpu iných potrebných vecí. Usporené 
peniaze investovali do kúpy pôdy, pre-
tože tá ich živila a bola ich majetkom. 

V každom dome bola komora, kde sa 
uskladňovali potraviny. Na drevených 
policiach boli uložené v mliečnikoch 
čerstvé aj kyslé mlieko, smotana, na 

drevenom tanieri maslo, v smalto-
vaných miskách pod plátenou han-
dričkou vajíčka od  domácich sliepok, 
v geletkách bravčová masť, v plátených 
vreciach múka z vlastného pomletého 
obilia, v menších vreckách dopestova-
né strukoviny, mak a orechy. V riadoch 
s pokrievkou boli uskladnené sušené 
huby a slivkový lekvár. Na zemi, ktorá 
bola studená počas celého roka, boli 
v pletených košoch uskladnené zemiaky 
a zelenina, ktoré dopestovala rodina 
na svojich vzdialenejších poliach či v 
záhradkách v blízkosti domu. V komore 
boli uskladnené aj ostatné potraviny: 
nasolené a zaúdené mäso, na dreve-
ných paliciach visela slanina a klobásky 
zo zabíjačky, v kameninových sudoch 
kyslá kapusta.  

Jedlo sa veľmi chudobne, v týždni to 
boli riedke polievky z dopestovaných 
strukovín alebo varené zemiaky s kys-
lým mliekom. Bohatšie jedlá a pokrmy 
sa pripravovali iba počas sviatkov a ro-
bôt na poliach, kam gazdiné prinášali 
polievku a nejaké múčne jedlo, ako boli 
pečené kysnuté koláče plnené domácim 

slivkovým lekvárom, makové rezance a 
niekedy bryndzové halušky. 

Stolovanie a konzumácia jedla sa riadili 
prísnymi pravidlami. Za vrchom stola, 
na čestnom mieste sedel gazda, hlava 
rodiny. Počas roka, teda vo všedné 
dni stolovala rodina spoločne. Mladší 
členovia domácnosti pri jedle stáli. Na 
stôl priniesla jedlo gazdiná vo veľkej 
mise, okolo stola sediacim podala dre-
vené lyžice. Neraz sa jedlo iba rukami. 
Malé deti mali svoje vyhradené miesto 
na malých stolčekoch, kde v malých 
miskách dostali jedlo. Za stolom sedieť 
nesmeli, iba tie najmenšie držala matka 
v náručí. 

Počas prác na poli prinášala gazdiná 
jedlo v hlinených miskách uzavretých 
dreveným vekom  a v pletených koší-
koch. Stolovalo sa vonku, v chládku 
pod stromami, kde gazdiná rozprestrela 
plátenú strapcovú plachtu, ktorou 
bolo prikryté jedlo. Okolo rozloženého 
jedla si všetci posadali, tak ako doma 
za stolom. 

Jana Oswaldová  

Kde je vôľa, 
tam je cesta
Niekto iba sedí pri počítači a píše, 
čo v meste chýba, čo by sa malo 
urobiť. Mladí chlapci z Duklianskej 
ulice však chceli zimný čas využiť 
na šport a urobili si ľadovú plochu 
na starom ihrisku. 

V minulosti bolo toto ihrisko tradíciou, 
v posledných rokoch však počasie 
zimným športom veľmi neprialo. Par-
tia správnych chlapcov z Duklianskej 
ulice a chlapi, ktorí len nerozprávajú 
pri pive, sa spojili. Je drina najskôr pri-
praviť plochu na polievanie a následne 
poliať ihrisko v mrazoch blížiacich sa k 
– 20 DC. To už je alchýmia. Za ihriskom 
v súčasnej podobe stojí práca viac ako 

dvadsiatich ľudí, mohli by sme ich 
menovať – Majo, Pajo, Starigan, Ser-
gej, Duško, Maco, Miro, Spevi... ale to 
nie je podstatné. Všetci, ktorí nechali 
na ihrisku svoju pečať, o tom dobre 
vedia. Vedia, že sa pridali k správnej 
veci. Kvalita ľadu sa síce nedá porov-
nať s tou na štadiónoch NHL, ale to 
preváži radosť detí i dospelých. Práve 
to je pre všetkých zúčastnených tou 
najväčšou odmenou.

Ján Spevár, poslanec Mestského za-
stupiteľstva v Handlovej: 
„Teší ma, že OZ Handlovčan mohlo po-
môcť nielen prácou, ale i materiálnym 
zabezpečením a najmä financiami 
na elektrickú energiu. Keďže slniečko 
svieti cez deň iba krátko, rozhodli sme 
sa umiestniť i dočasné osvetlenie, ktoré 

umožňuje korčuľovať až do neskorého 
večera. Určite nie všetky dvory v Han-
dlovej majú možnosť urobiť si ľadovú 
plochu. Sú však miesta, kde by to možné 
bolo. A ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je 
i cesta. Ako predseda OZ Handlovčan, 
poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Handlovej a najmä ako rodič ďaku-
jem z celého srdca mládeži a chlapom 
za nezištnú pomoc, ktorú si veľmi 
vážim. Moje poďakovanie však patrí 
i „pomocnej frakcii“ zloženej z našich 
žien. Tie nás pri našej práci zásobovali 
potrebnou energiou vo forme teplého 
čaju a chlebíčkov. V neposlednom rade 
veľmi ďakujem handlovským hasičom 
za zapožičanie koncových častí našich 
polievacích hadíc.“

Ján Spevár

Zber separovaných 
zložiek odpadu
V mesiaci február 2017 sa budú jed-
notlivé zložky zvážať nasledovne:

Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný 
koniec
 papier  1.2.,15.2.
 plasty  8.2.,22.2.
Mestská časť Morovno, dolný koniec
 plasty  3.2., 24.2.
 kovové obaly  10.2.
 papier  17.2.
Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu tento sltáčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 
Aktuálny kalendár nájdete aj na 
www.handlova.sk.

Zber VOO vo februári
Spoločnosť Hater s.r.o. bude zvážať 
veľkoobjemný odpad v roku 2017 
v nasledovných termínoch:

6. - 8. februára 2017 nasledovne: 
6.2.  obytné domy, paneláky
7.2.  rodinné domy Handlová
8.2.  Horný koniec, 
  Nová Lehota, Morovno 

Objemný odpad je taký komunál-
ny odpad, ktorého rozmery alebo 
množstvo neumožňuje zber zberný-
mi nádobami (bytové zariadenia a 
doplnky).

Do veľkoobjemného odpadu NEPAT-
RÍ: biologický odpad (tráva, konáre, 
lístie,...), stavebný odpad (suť, okná, 
dvere,...), elektrické a elektronické 
zariadenia.

Občania mesta majú možnosť uložiť 
veľkoobjemný odpad v deň vývozu 
vedľa zberných nádob na zber komu-
nálneho odpadu najneskôr jeden deň 
pred stanoveným termínom vývozu, 
v deň stanoveného termínu vývozu 
najneskôr do 6,00 hod.
Občania majú možnosť veľkoobjemný 
odpad doniesť do areálu Skládky od-
padov Handlová na vlastné náklady.

Inzercia
Hľadám do prenájmu 
na dlhodobo garáž. 
Tel. č.: 0949 166 795, 0949 
136 609 

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

Klietky pre chov prepelíc 
a pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka. 
viac na www.123nakup.eu. 
tel.0907181800.



Spomienka
Dňa 7. januára 2017 sme sa na-
posledy rozlúčili s priateľom, ko-
legom a starostom Veľkej Čause 
Dušanom Ďurdinom. 

Narodil sa 28. augusta 1948 vo 
Veľkej Čause ako najstarší syn. 
Celý svoj život mal od detstva 
spojený s malou dedinkou, prežil 
tu školské roky, prvé lásky, útrapy 
i šťastie. Po ukončení základnej 
školy študoval na odbornom učilišti 
v Slanickej Osade odbor kuchár-
-čašník. Patril medzi najlepších 
žiakov a po absolvovaní základnej 
vojenskej služby začal pracovať 
ako čašník v Nitrianskom Pravne. 
Svoje odborné znalosti si rozšíril už 
ako 32 ročný a úspešne absolvoval 
Hotelovú akadémiu v Piešťanoch. 
Patril medzi najlepších gastrono-
mických odborníkov a pražským 
hotelom bol vybraný ako kuchár 
a čašník významnému sovietske-
mu politikovi Nikitovi Chruščovovi. 
Jeho domácnosť zdobia viaceré 

diplomy a ocenenia, ktoré získal 
na domácich i medzinárodných 
gastronomických súťažiach. 

V roku 1970 sa oženil. S manželkou 
Monikou a vychovali spolu tri deti 
– Ingrid, Moniku a Dušana. Všetok 
svoj voľný čas venoval rodine, mi-
loval svoje deti a táto radosť bola 
znásobená, keď prišli na svet jeho 
vnúčatá a pravnučka. Mal rád kvety 
a každú jar vysádzal muškáty. Dlhé 
roky zbieral známky, aktívne sa ve-
noval numizmatike a záľubou mu 

boli i obrazy slovenských maliarov. 
Osobne sa poznal s Alojzom Petrá-
šom a Máriou Medveckou. 

Dôvera spoluobčanov bola pre-
mietnutá do komunálnych volieb 
v roku 2006, kedy sa stal starostom 
obce. Svoje tretie volebné obdobie 
nestihol dokončiť. Obyvateľom Veľ-
kej Čause ho však bude pripomínať 
zrekonštruovaný objekt materskej 
školy, rekonštrukcia kaplnky na 
miestnom cintoríne, výstavba byto-
vého domu, úprava budovy obec-
ného úradu a jej okolia a celková 
revitalizácia obce, pri ktorej bolo 
vybudovaných veľa prvkov, naprí-
klad i most cez Handlovku. Svoju 
prácu bral veľmi vážne, zdokonaľo-
val sa a nevynechal žiadne odborné 
školenia. Bol však i človekom, ktorý 
nikdy neodmietol žiadosť o pomoc. 
Dušan Ďurdina mal nasadenú 
šéfkuchársku čiapku i pri tradičnej 
Handlovskej kapustnici, bol aktívny 
v Združení obcí Handlovskej doliny.

Česť jeho pamiatke!
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S tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme, pri plameni sviečok 

na teba myslíme. 

Dňa 13.02.2017 uplynul 1 rok, 
čo nás opustila 

Mária Strážovská. 
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 17.1.2017 uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustila naša 

milovaná manželka, mamička, 
starká, prastarká 

Margita Kiselová. 
S láskou a so smútkom v srdci 

spomína manžel, deti, vnúčence 
a pravnúčence.

Dňa 23.1.2017 sme si 
pripomenuli 1.výročie od úmrtia 

Františka Jeneia st. 

S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.

Starí Fénixáci spomínajú...
25 Detská organizácia Fénix vznikla 5. apríla 1991 v Bratislave a predse-
dom sa stal Ľudovít Lupták. Zakladajúcim členom bol aj Ladislav Szibilla 
z Prievidze. 
Detská organizácia Fénix ako občianske združenie detí, mládeže a do-
spelých podporuje mimoškolskú športovú, kultúrnu, turistickú činnosť, 
ochranu prírody, súťaže a hry. Jej činnosť je celoročná. 
Po celom Slovensku vznikali územné organizácie, jedna z nich aj v Prievi-
dzi 30. 1. 1992. Zakladajúcimi členmi správnej rady boli Ladislav Szibilla, 
Gabriela Tomeková, Beáta Riečanová a člen klubu Nikolasa Hulota Pavol 
Pavlis z Handlovej.
V Handlovej sa činnosť rozbehla v roku 1993 po príchode Gabriely To-
mekovej do ZŠ Morovnianska cesta. Predsedníčkou sa stala Oľga Karová, 
ktorá v roku 2014 odovzdala štafetu mladším. 
Želáme Fénixu veľa pekných podujatí.

Starí Fénixáci

Opustili nás 
Vladimír  Kadaši
Ladislav  Kapláň
Vladimír  Král
Michal  Bílik
Jozef  Krchnavý
Ján  Hliva
František  Mečár
Dušan  Schlosser
Jozef  Ulbrich
Jozef  Šmajda
Alan  Stráňovský
Dionýz  Bóna
Ján  Hakel
Ladislav  Struhár
Mikuláš  Siekel

Ivan  Knotek
Ľudevit  Baláž
Žigmund  Koncz
Vladimír  Harniš
Jozef  Čerňava
Marta  Kóňová
Helena  Petrášová
Jarmila  Zvrškovcová
Irena  Klempová
Alžbeta  Ďurinová
Mária  Škrtelová
Juliana  Rűckschlossová
Helena  Oswaldová
Božena  Hicklová
Katarína  Kovácsová
Mária  Gajdošová 

Foto tlač do formátu A1
Podnikateľský inkubátor

2. poschodie
046544013

Dňa 12.2.2017 si pripomíname 1. výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 

starý otec a prastarký 

František Danyi.  

Kto ste ho mali radi, venujte mu prosím tichú 
spomienku.
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Dňa 6.2.2017 uplynie 5 rokov, čo nás náhle 
a nečakane opustil náš milovaný brat 

Jozef Zorád. 

Ďakujeme, že si tu bol s nami. 

S láskou spomínajú dcéra Magdaléna s rodinou 
a sestry Anka a Mária s rodinami. Tým, ktorí ho 
poznali, ďakujeme za tichú spomienku.

Dňa 31.1.2017 sme si pripomenuli 2.výročie úmrtia 
našej mamičky 

Janky Zlatňanskej. 

Mamička, odišla si tichúčko a v nás zostal len veľký žiaľ. 

S láskou spomína syn.

Dňa 9.1.2017 sme si pripomenuli 18.výročie 
od smrti nášho otecka

 Jána Puteru 
a 1.12.2016 sme si 
pripomenuli 7.výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
mamička 

Margita Puterová. 

S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Čas plynie ako prúd, kto ťa mal rád, nemôže 
zabudnúť. Dňa 20.2.2017 uplynú 3 roky, čo nás 
opustil milovaný manžel, otec, dedko 

Benedikt Trnka. 

S láskou spomínajú manželka, 
dcéra a vnúčatá.

Žiarila z teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami! 

Dňa 26.2.2017 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil 
náš drahý syn, brat, otec a krstný otec 

Ladislav Májový. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomína celá rodina. Lacko, veľmi nám chýbaš!

Dňa 4.2.2017 sme si pripomenuli 20 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec a starý otec 

Jozef Kellerik 
a dňa 1.1.2017 uplynuli 
2 roky od úmrtia našej drahej 
mamy 

Kláry Kellerikovej. 
Láska smrťou nezomiera. 
S úctou spomínajú dcéra Eva s rodinou, syn Jozef 
s priateľkou, syn Ján a celá ostatná rodina.

Už je tomu rok, čo spíš večným snom, 
už len tmavý hrob ti je večným domovom. 
Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci zostáva a veľmi 
bolí, zabudnúť nikdy nedovolí. 
Spi sladko, náš milovaný, svoj sladký sen, 
my sme s tebou stále, každý deň. 

Dňa 22.2.2017 si pripomenieme 1. výročie, čo nás 

navždy opustil  Jaroslav Očovský. 
Spomína manželka s deťmi.

Na krídlach anjelov vzlietol si v diaľ, 
necítiš bolesť, necítiš žiaľ. 
Necítiš života bolestné muky, 
tam niekde v diaľke ťa objímajú nebeské ruky. 
Trpkosť osudu ťa už nemučí, 
našiel si pokoj v nebeskom náručí.

Dňa 31. januára uplynulo 10 rokov,čo nás opustil  
manžel, otec, syn, brat, švagor a zať 
 

Ing. Peter HROMÁDKA.

Zatváram oči...vidím Ťa v obrysoch, si vedľa mňa stále, si v mojich snoch.
V snoch...hladíš ma po tvári.

Dňa 18.1.2017 sme si pripomenuli nedožité 
70. narodeniny 

Milana Schnierera, 
ktorý nás tragicky opustil vo veku 23 rokov. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S úctou spomínajú mama, sestra Jana s rodinou 
a brat Dušan s rodinou.

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

Dňa 25.2.2017 uplynú 3 roky, kedy nás opustila naša 
milovaná mamička, starká a prastarká 

Katarína Urbaničová. 

S láskou spomína dcéra, syn, nevesty s rodinami 
a ostatná rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nedá sa zabudnúť. 

Dňa 8.2.2017 uplynie 20 rokov, čo nás opustil náš 
otec, starký 

Jozef Neuschl. 

S vďakou a láskou spomínajú syn Jozef a dcéra Anna 
s rodinami.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým zosnulým 
Vladimírom Kadašim, ktorý nás opustil 15.12.2016. 
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

Dňa 7.2.2017 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko 

Štefan Gecler. 

S láskou a úctou spomína manželka, dcéra, syn 
s manželkou, vnúčatá a ostatná rodina.

Očká si zavrela, v srdciach si ostala. 

Dňa 27.2.2017 si pripomíname 2.výročie od chvíle, 
kedy sme sa navždy rozlúčili s našou manželkou, 
mamičkou, babičkou a prababkou 

Helenou Vidovou. 

S láskou všetci spomíname.
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Mestská polícia 
informuje      
Mestská polícia zaznamenala za me-
siac december 2016 – január 2017 
(od 16.12.2016 do 19.1.2017) celkom 
398 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 62 priestupkov, 
z ktorých bolo 26 zistených vlastnou 
činnosťou a 28 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 8 priestupkov. Z celkového 
počtu bolo 28 dopravných priestup-
kov. Proti verejnému poriadku bolo 
riešených 8 priestupkov, z ktorých 
boli 3 priestupky na úseku ruše-
nia nočného pokoja, 4 priestupky 
na úseku znečistenia verejného 
priestranstva a 1 priestupok na úseku 
nosenia chladných zbraní na miestach 
prístupných verejnosti.

Proti občianskemu spolunažívaniu 
bol 1 priestupok, proti majetku 4 
priestupky. V 21 prípadoch bol poru-
šený Zákon 282/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov (nezabrá-
nenie voľnému pohybu psa; neprihlá-
senie psa do evidencie; neoznámenie 
zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 

zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov). Príslušníci mestskej polície 
odchytili 15 túlavých psov, ktorí boli 
umiestnení v útulku (9 odchytených 
psov si z útulku zobrali ich majitelia 
a 2 psom bol nájdený nový domov).  
Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 105 zákrokov a 37 výjazdov 
k narušeným monitorovaným ob-
jektom.  Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 18 
zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 16.12.2016 do 
19.1.2017:
16.12.2016 o 15:10 hod. - telefonic-
ky oznámil občan mesta, že pri zastáv-
ke SAD na Ul. Prievidzská našiel ležať 
muža, ktorý je pod vplyvom alkoholu 
a má zakrvavenú pravú ruku. Po 
príchode hliadky sa pri poškodenom 
nachádzal aj oznamovateľ. Na mieste 
bola zistená totožnosť muža, ktorý 
bol pod vplyvom alkoholu, pomo-
čený a pravú ruku mal poškriabanú. 
Lekárske ošetrenie odmietol. Hliadka 
muža odprevadila do miesta trvalého 
bydliska.

17.12.2016 o 15:22 hod. - z OOPZ 
požiadali o preverenie oznamu - na 
Ul. Mostná pred pohostinstvom Ša-
ník malo dochádzať k bitke medzi 
dvoma neznámymi chlapmi a jeden 
z nich by mal mať na hlave tržnú 
ranu. Od obsluhy zistené, že chlapi 
sa už nebijú a spoločne sa presunuli 
do druhej krčmy hneď vedľa. Hliadka 
zistila totožnosť mužov, ktorí boli 
pod vplyvom alkoholu. Jeden z nich 
mal tržnú ranu na hlave. Uviedli, že 
došlo iba k nedorozumeniu a menšej 
hádke medzi nimi. Hliadka MsP sa 
poraneného niekoľkokrát spýtala, či 
je potrebné ošetrenie zranenia, čo od-
mietol a uviedol, že sa všetko zahojí. 
Hliadka miesto opustila a o zistených 
skutočnostiach informovala hliadku 
OOPZ.
21.12.2016 o 17:24 hod. - telefo-
nicky oznámil obyvateľ mesta, že na 
Ul. Štefánika neznámy mladík hodil 
smerom na neho a jeho syna nôž, 
ktorý ho minul asi o 20 cm. Tento po-
tom zodvihol a niesol ho v ruke v jeho 
blízkosti, čo v ňom vzbudilo obavu 
o život a zdravie. Podozrivý zamieril 
cez Handpark do centra. Hliadka 
podozrivého zadržala pri hoteli Baník. 
Bola u neho zistená totožnosť. Muž 
javil známky požitia alkoholu alebo 

inej látky a preto bol požiadaný, aby 
hliadku nasledoval na OOPZ, kde sa 
podrobil dychovej skúške na prítom-
nosť alkoholu v dychu s negatívnym 
výsledkom. Ešte predtým na výzvu 
hliadky odovzdal dobrovoľne dva 
nože, ktoré mal pri sebe. Priestupok 
na úseku občianskeho spolunažívania 
bol ukončený predložením na OÚ 
v Prievidzi.
30.12.2016 o 19:45 hod. - telefo-
nicky oznámil obyvateľ Partizánskej 
ulice, že počul rozbitie sklenenej 
výplne a nevie, či im mládež, ktorú 
videl z okna z miesta utekať, neroz-
bila výplň na vchodových dverách. 
Oznamovateľ uviedol aj popis osôb, 
ktoré mali utekať po Ul. Partizánskej 
smerom k Slovanu. Na Ul. 29. augus-
ta si hliadka všimla osoby, ktoré sa 
zhodovali s popisom oznamovateľa, 
ako smerujú popred zastávku pri CBA 
a zabočili do dvora za vežičku. Jednej 
osobe krvácala pravá ruka a mala na 
nej rezné rany. Bolo zistené, že ide 
o 16 ročného chlapca. Bola na miesto 
privolaná RZP, ktorá ho previezla na 
ošetrenie do NsP Bojnice. Hliadka 
kontaktovala matku podozrivého 
a bol jej vysvetlený ďalší postup vo 
veci. Priestupok v riešení MsP. 

MSP 

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa 
zúčastnili súťaže O netradičný betle-
hem. Zapojilo sa do nej vyše 50 detí, 
ktoré priniesli 15 krásnych betlehe-
mov. O tom, že bolo ťažké vybrať, 
svedčia dve prvé miesta. (Viac info a 
foto na FB Farnosť handlová). Avšak 
organizárori sa chcú poďakovať 
všetkým deťom a dospelým, ktorí 
neváhali obetovať čas a námahu. Vý-
stava sa stretla s veľkým úspechom. 
Do hlasovania sa zapojilo vyše 350 
ľudí a betlehemy skrášľovali kostol až 
do 20. januára. 
Dúfame, že aj na budúci rok sa do sú-
ťaže zapojí veľa detí a ukážu aké sú šikovné a nadané. Sme 
presvedčení, že je to jedna z možností, ako učiť mladých 

ľudí vieru v seba a svoje schopnosti. Ešte raz všetkým veľké 
a úprimné ďakujeme.

Fara Handlová

Pätnásť krásnych 
betlehemov

Ďalší rok v Seniorku
Už uplynuli tri roky, čo poskytujeme sociálne služby 
v Senior Centre Handlová, n.o. občanom, ktorí potre-
bujú trvalú celoročnú pomoc.  Pre nových  záujemcov 
o naše sociálne  služby  vedieme poradovník čakateľov, 
preto  v prípade záujmu o sociálnu službu v našom za-
riadení, môžu občania podať žiadosť, ktorá musí byť 
doložená všetkými potrebnými prílohami, aby bola 
zaradená do poradovníka čakateľov. Voľné miesta 
máme len v sociálnych službách v dennom stacionári 
-„škôlke počas dňa“ a v domove sociálnych služieb 
pre občanov s mentálnym postihnutím na denný 
alebo týždenný pobyt. K 1.1.2017 sme evidovali 30 
mužov a 66 žien a priemerný vek našich klientov bol 
82 rokov. Pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek 
alebo majú ťažké zdravotné postihnutie poskytujeme 

aj stravu v jedálni (v cene 2,40 €  za obed).  Máme 24 
stravníkov, ktorí si môžu vybrať racionálnu, šetriacu 
resp. diabetickú stravu. Okrem sociálnych služieb v za-
riadení a podpornej služby      v jedálni poskytujeme aj 
prepravnú službu, pokiaľ si občan nemôže zabezpečiť 
inú prepravu napr. sanitkou, taxi-službou. V zariadení 
poskytujeme sociálne služby v zmysle Zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách občanom, ktorí 
potrebujú komplexnú starostlivosť, ktorú im nemôžu 
zabezpečiť členovia rodiny ani opatrovateľská služba, 
prípadne toto umiestnenie nevyhnutne potrebujú 
z iných vážnych dôvodov a ktorých zdravotný stav 
si nevyžaduje liečenie a ošetrenie v zdravotníckom 
zariadení. 

Častokrát sú očakávania rodiny väčšie, ako je možnosť 
poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom. 
Preto sa vždy snažíme rodine už pri prvom kontakte 

vysvetliť, že nie sme zdravotníckym zariadením a mno-
hé zdravotnícke úkony v zariadení ani nemôžeme 
vykonávať, aby nedochádzalo k neskorším nedorozu-
meniam. Máme veľmi dobrú spoluprácu so Sociálnym 
oddelením mesta Handlová, ktoré zastrešuje aj celú 
Handlovskú dolinu. Dobrá spolupráca je s lekármi, 
ktorí sú ústretoví, lebo našou snahou je postarať sa o 
všetkých našich klientov, z ktorých takmer 70 percent  
je pripútaných na lôžko resp. využíva invalidný vozík 
alebo chodítko.   

V prípade záujmu o akýkoľvek druh sociálnej služby sa 
môžete obrátiť  osobne resp. telefonicky na sociálnu 
pracovníčku (Danielu Bálekovú, č. t. 046/5450458, mo-
bil: 0917 127 450). Všetky ďalšie informácie, ktoré Vás 
zaujímajú, môžete získať osobne priamo v zariadení 
alebo na našej stránke www.seniorcentrum.handlo-
va.sk.          Daniela Báleková, sociálna pracovníčka

Voľby v DaMP-e 
máme za sebou
19.decembra 2016 sa konali  voľby 
primátora DaMP. Týmto dňom  sa 
DaMP-u začalo oficiálne nové 
volebné obdobie na čele s no-
vozvolenou  primátorkou Adrianou 
Janíkovou, ktorej gratulujeme 
k zvoleniu a držíme jej palce. Aďka 
si za svojho zástupcu zvolila svojho 
protikandidáta Adriána  Kelečényiho.

Tešíme sa na nové volebné obdobie 
a určite sa máte na čo tešiť aj vy, lebo 
už  teraz pre vás pripravujeme nie-
koľko zaujímavých podujatí. Veríme, 
že budeme napredovať stále ďalej a 
nepoľavíme. 



Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00
  SO:   9.00 - 12.00

SS Bravo

829 € - 10%

0917 539 165

429€ -10%

Sedacia súprava Mona 3r+1+1

589€ - 10%

189€ - 10%

199€ - 10%

169€ -10%

20€

38€

Pohovka
Nela

279€ -10%

Komoda K4 

71€

14€
Pohovka 
Promo

279€ - 10%

Pohovka Tea Stolík Lyon

Sedacia súprava  Modest Pohovka Edita

Príručný stolík 
Milada

Pohovka 
Igora Barová stolička 

Boxer

186€

Kreslo Ušiak
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Taburetka
Dalila

Vešiak ELO

Ešte trošku Vianoce...
Krásny a jedinečný čas Vianoc trávený v kruhu rodi-
ny...to je predstava väčšiny z nás. Rokmi však pozoru-
jem, že už dávno nie sú Vianoce tým, čo boli. Z Vianoc 
sa stal komerčný sviatok, reklamy na všakovaké 
vianočné darčeky a výhodné balíčky nás masírujú 
hneď, ako odložíme plavky z letnej dovolenky. Nášho 
dobrého Deda Mráza vystriedal Santa Claus, čím viac 
svetielok pripevníme na fasádu, tým je to lepšie, 
čím väčší vianočný stromček, tým viac nakúpených 
kolekcií, gýčových anjelikov a reťazí. A to ešte len za-
čína...nestačí, že sme si život dosť skomplikovali a 24 
hodinový deň je pre viacerých veľmi krátky...treba sa 
navzájom stresovať ešte aj nákupmi. Nič nie je „krajšie“ 
ako babička, ktorá vás „dá dole“ nákupným vozíkom, 
lebo ona stála pri tom ananáse skôr. Najkrajšie sviatky 

v roku teda skôr pripomínajú džungľu, doslova a do 
písmena zápas o prežitie, kedy sa z milých ľudí stávajú 
šialenci a nerváci, nákupné vozíky zbraňami a vychy-
tanie najlepšieho darčeka, či najkrajších mandarínok 
otázkou života a smrti. Po troch sviatočných dňoch 
začína tento kolotoč znova...za tri dni všetci takmer 
zahynuli od hladu a v obchodoch to opäť vyzerá tak, 
že bola vyhlásená mobilizácia. Jeden by povedal, že už 
sme si zvykli. Ale ja nie. Nerozumiem tomu. A čo ma 
najviac hnevá, tak fakt, že keď sa po sviatkoch pozriem 
ku smetným nádobám, vidím tam polovicu z toho 
drahocenného jedla. 

Otvorím internet a na bazároch sa nakopia „nevhod-
né“ darčeky, ktoré treba predať, útulky sa naplnia tými 
„nechcenými“...  A kolotoč sa začne na ďalšie Vianoce 
odznova....

Základná škola, Školská 
526/53 v Handlovej prijme 

do pracovného pomeru 
od 6.3.2017: 

vychovávateľku 
pre ŠKD

Požiadavky – splnenie kva-
lifikačných predpokladov, 
bezúhonnosť, zdravotná 
spôsobilosť, dobrý vzťah k de-
ťom, pozitívny prístup k práci, 
ochota a flexibilita.

Kvalifikačné predpoklady v 
zmysle zákona č. 317/2009  Z. 
z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamest-
nancoch v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z.z..
Žiadosť o prijatie do zamest-
nania, profesijný životopis a 
súhlas uchádzača na použitie 
osobných údajov pre potre-
by prijatia do zamestnania v 
zmysle zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných 
údajov posielajte na adresu 
školy alebo elektronicky na 
adresu: zsskolha@gmail.com 
do 13.2.2017. Informácie na 
tel. čísle: 046/5475397.

10% zľavy 
na SS a pohovky

ihneď k odberu

Taký obyčajný deň

Ráno vstanem a obarím sa kávou. V kúpeľni skončí 
zubná pasta na novej blúzke. Cestou do spálne 
skočím do mláčky, ktorú za sebou zanechala moja 
mačka. Keď konečne zídem po schodoch, lebo 
výťah nefunguje, nenaštartuje mi auto. Taxíky sú 
plné, autobus mešká. Do práce prídem neskoro. 
Všetci sú zachmúrení, všetci kričia a nikomu sa 
nič nepáči. Počítač sa dnes rozhodol, že nebude 
fungovať, objavuje sa „bluescreen“. Paradajková 
omáčka z obeda skončí na mojich nohaviciach. 
Bankomat mi zhltne kartu, dnes sme bez večere. 

Cestou domov z práce spadnem na neupravenom 
chodníku a udriem si ruku. Prídem domov a na-
štvem sa, lebo môj manžel znova neschoval ten 
vysávač a ja som sa oň potkla.  Buchnem rukou 
do stola. Au. Bola to tá, ktorá už dnes jeden úraz 
utrpela...budík zvoní a ja vstávam do krásneho 
piatkotrinásťového dňa. To si však uvedomím až 
večer. Nezáleží mi na tom, aký je deň, vždy je taký, 
aký si ho sama urobím. 

Veď aj Macko Pú sa pýtal prasiatka, aký je deň. 
Prasiatko mu odpovedalo: „Je dnes.“ A Macko Pú 
odpovedal: „Môj najobľúbenejší deň.“ 

VMT

16€

27€
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Najlepší v okrese Prievidza !
19.decembra 2016 odohrali bas-
ketbalisti zo ZŠ, Mierové námestie 
v Handlovej okresné finále škôl v 
basketbale, v kategórii mladších 
žiakov. Chlapci predviedli skvelý vý-
kon a skončili na prvom mieste, keď 
si poradili aj s favoritom celej súťaže 
- hráčmi Prievidze.

Žiaci: Mačai, Minárik, Zbiták, Škva-
renina, Chríbik, Novosádek, Hoang, 
Ficel, Bella, Beláň, Španielka.

Ján Beránek, tréner

Halový futbalový 
turnaj starších žiakov 
okresu Prievidza.
 
Dňa 22.1.2017 usporiadal 
oblastný futbalový zväz Prie-
vidza, komisia mládeže halový 
futbalový turnaj starších žiakov 
v Nike aréne Prievidza.

Turnaja sa zúčastnili družstvá:  
FC Baník HN Handlová, ŠK Vegum 
Dolné Vestenice, TJ Partizán Mali-
nová , TJ Partizán Cigeľ, OFK Lehota 
pod Vtáčnikom, TJ Kryštál Valaská 
Belá.

Hralo sa systémom každý s kaž-
dým, 1x18 min a víťazom sa stalo 
družstvo, ktorému sa podarilo 
získať najväčší počet bodov. Han-
dlovskí žiaci vycestovali na turnaj 
pod vedením trénerov Františka 
Matulu, Patrika Bubláka  a vedú-
cim družstva Milanom Ďuríkom. 
Chlapci absolvovali pred tur-
najom len pár tréningov, no na 
turnaji to vôbec nebolo vidieť. 
V každom zápase podali discipli-
novaný a zodpovedný výkon, 
vďaka ktorému dosiahli pekné 
výsledky:

FC Baník HN Handlová 
- TJ Kryštál Valaská Belá 3:2
Strelci gólov: Polóncy 3
 

TJ Partizán Malinová 
– FC Baník HN Handlová 1:1
Strelci gólov:  Štefaňák
 

FC Baník HN Handlová 
- OFK Lehota pod Vtáčnikom 3:0
Strelci gólov: Lacko, Polóncy, 
Szivek
 

FC Baník HN Handlová
 - TJ Partizán Cigeľ 6:0
Strelci gólov: Polóncy 3, Ištok, 
Parady, Lacko
 

ŠK Vegum Dolné Vestenice 
– FC BANÍK HN Handlová 1:7

Strelci gólov: Polóncy 6 a Lacko
 

Handlovským chlapcom sa darilo 
najviac a tak zaslúžene obsadili 
na turnaji prvé miesto. Okrem 
prvého miesta si cenu odniesol aj 
najlepší strelec FC Baník HN Han-
dlová Daniel Polóncy, ktorý zaťažil 
konto súperov až trinástimi gólmi. 
Za dosiahnutý výsledok a príklad-
nú reprezentáciu klubu ďakujeme 
celému družstvu.

Výsledok je o to krajší, že prven-
stvo z minulého roku sa nám 
podarilo obhájiť s novo vybudo-
vaným družstvom.

 MARTIN URÍČEK

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE

Jubilejný ročník Vansovej 
Lomničky už čoskoro

Mestská knižnica v spolupráci s 
Úniou žien Slovenska usporia-
dajú 50. ročník okresnej súťaže 
v umeleckom prednese poézie 
a prózy žien a dievčat. Súťaž sa 
uskutoční 1. marca 2017 o 15.00 
hod. v  Mestskej knižnici v Han-
dlovej. Vyzývame dievčatá od 16 
rokov a ženy, ktoré majú vzťah k 
umeleckému slovu, aby sa začali 
pripravovať a prihlásili sa v mest-
skej knižnici.

Pripravujeme  vo februári 2017
Medailóny o jubilujúcich 
spisovateľoch: 
Samo Chalupka 
  (205. výročie narodenia) 
23.2. Malá Vansovej Lomnička. 
 6. roč. recitačnej súťaže dievčat  
 (ZŠ, gymnázium) 
Fašiangy - tvorivá dielňa. 
 Ľudové tradície. Pre 1.st. ZŠ
Čítanie s Osmijankom.   
 Celoslovenská literárna súťaž 
Informatické prípravy a exkurzie 
do knižnice. Pre SŠ, ZŠ 
Zážitkové čítanie. 
 Čítanie s porozumením  
 čitateľská gramotnosť. 
Hodinka s knihou. 
 Pravidelné stretnutia ZŠ MC 
Čítame si. Pravidelné stretnutia 
detí MŠ v pobočke MC.

Plaváreň Handlová
Otváracie hodiny 
Plavárne mesta Handlová 
(od 1.1.2017 )

Bazén 
      Pondelok - Piatok   6.30 - 20.00 h
      Sobota    - Nedeľa  9.00 - 19.00 h

Parná sauna 
 (súčasť vstupu na bazén)
 Pondelok - Piatok 17.00 - 19.00 h 
 Sobota - Nedeľa  11.00 - 18.00 h  
(najmenej 10 osôb)

Solárium 
 Pondelok - Piatok 7.00 - 19.00 h 
 Sobota – Nedeľa  9.00 - 18.00 h

Fínska sauna a infrasauna 
Pondelok,  utorok  a  štvrtok
zatvorené! 
 Streda 10.00 - 20.00 h 
 Piatok  14.00 - 20.00 h 
 Sobota - Nedeľa 10.00 - 19.00 h
Fínska sauna  pre organizácie, firmy, 
kolektívy - kapacita sauny 12 osôb
 Pondelok, utorok a štvrtok 
 od 14.00 -  do 20.00 h

Klasická masáž
Pondelok, utorok  a štvrtok zatvo-
rené! 
 Streda 10.00 - 20.00 h 
 Piatok 14.00 - 19.00 h 
 Sobota a Nedeľa 10.00 - 18.00 h

Aquaaerobik
 Utorok a štvrtok 18.30 - 19.15 h

Pilates                                         
 Pondelok, stredu, piatok 
 17.00 -  18.00 h

Stolný tenis                                 
  Vstup podľa otváracích hodín 
 na bazén

Nový cenník služieb a masáží nájdete 
na www.handlova.sk

Vladislav Šúr
vedúci plavárne

Krásne číslo „50“, 
ktoré ti vôbec nepasuje. 

Prajem ti všetko naj
.... tvoja navigátorka

WINTER CAMP 2017 
ÚSPEŠNE ZA NAMI
Počas zimných prázdnin sa v ZŠ, 
Mierové námestie uskutočnil prvý 
zimný basketbalový kemp pod 
názvom WINTER CAMP 2017. Na 
kempe za zúčastnili deti z Han-
dlovej a blízkeho okolia. Zavítali 
k nám aj  deti z Komárna, Bratisla-
vy a Žiliny. 

Kemp bol kapacitne limitovaný 
počtom účastníkov 30.  Svojou náv-
števou nás poctili extraligisti Peter 
Sedmák a Ľuboš Stria ako aj  hoke-

jový reprezentant Marek Viedenský, 
ktorý  absolvoval s kempermi bese-
du, autogramiádu a fotenie. 

Ján Beránek (hlavný organizátor 
kempu):  „Som veľmi rád, že sme 
mohli pripraviť pre deti ďalší bas-
ketbalový kemp, ktorý hodnotím 
veľmi  pozitívne. Kemp sa od začiatku 
registrácie naplnil  za 6 hodín, čo 
svedčí o obrovskom záujme  detí o 
tento šport . Opäť sa potvrdilo, že 
keď deťom urobíte podmienky, tak 
športovať prídu aj počas prázdnin. 
Som veľmi rád, že na kemp prišli aj 
deti z ďalekých miest a to konkrétne 

z Bratislavy, Žiliny a Komárna. Chcem 
sa touto cestou poďakovať rodičom, 
ktorí prihlásili svoje deti na kemp             
a mohli sme tak prežiť krásne chvíle        
s basketbalom. 

Ďalej patrí veľké poďakovanie našej 
pani riaditeľke Ivete Jakubovej (ZŠ, 
Mierové námestie, Handlová) za 
vytvorené podmienky na našej škole, 
trénerom, pomocníkom a v neposled-
nom rade aj hosťom, ktorí obohatili 
kemp o skvelé besedy s deťmi“.

JB, ŠBK
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Volcano má sedemnásť    
SZUŠ Volcano zakončila rok 2016 
opäť nádhernými akciami. Posledné 
štyri mesiace v roku sme toho zažili 
a urobili naozaj veľa. 

Školský rok sme odštartovali 
prijímaním nových žiakov vo 
všetkých našich tanečných sálach a 
elokovaných pracoviskách. Detičky 
sa prihlásili a prejavili radosť z tanca 
nielen v Handlovej, ale aj v našom 
elokovanom pracovisku v Ráztočne. 
Zaznamenali sme nárast záujmu v 
oblasti tanca v našej škole. September 
ušiel ako voda a v októbri na našich 
žiakov čakala strašidelno-zábavná 
Halloweenská párty. V novembri 
sme znovu neoddychovali. Stihli sme 
vystúpenie v ZŠ Mierové námestie, 
učili sme tancovať baskeťákov z ŠBK 
Handlová a tiež sme s nimi nacvičili 
krátku tanečnú ukážku na ich 

pripravované vianočné predstavenie. 
Okrem toho bola naša tanečníčka 
Katka Kráľová ocenená na MSú ako 
najlepšia žiačka našej školy. Oslávili 
sme už naše 17. narodeniny!!! 

No a človek by si povedal, že december 
- predvianočný čas bude pokojnejší. 
Ale kdeže :). V našej škole sa koná 
stále niečo. Pripravili sme deťom 
Mikuláša, na ktorom sa predviedlo v 
DK viac ako 100 malých detí, ktoré 
si odniesli nielen pekný zážitok a 
stretnutie s naozajstným Mikulášom, 
ale aj nádherný zážitok v podobe ich 
vydareného vystúpenia. Okrem tohto 
podujatia sme sa dlho a svedomito 
pripravovali na veľmi úspešný 
projekt vytvorený pre verejnosť a 
hlavne pre potešenie srdiečok tých 
najmenších. Náš projekt Z Rozprávky 
do Rozprávky 2 si mohlo pozrieť viac 
ako 400 Handlovčanov, pretože sa 
nám podarilo vypredať touto zimnou 

rozprávkou celý dom kultúry. No a 
potom už nastal čas oddychu :). Stavali 
sme vianočný stromček a užili si skvelú 
vianočnú párty. Koniec roka vyvrcholil 
silvestrovským vystúpením našich 
dievčat v Horskom hoteli Remata, 
kde sme sa predviedli v našich nových 
nádherných kostýmoch. 

Rok 2016 bol pre nás ako školu 
naozaj úspešný a prajeme si, aby ten 
nasledujúci bol minimálne takýto. 

Čaká nás totiž veľa akcií, vystúpení 
a samozrejme aj tuzemských a 
medzinárodných súťaží. Držte nám 
palce a my sa budeme snažiť naše 
malé mestečko reprezentovať v tom 
najlepšom svetle.

Milí naši kamaráti, prajeme Vám 
všetko najkrajšie v novom roku 2017 a 
ďakujeme za Vašu priazeň a podporu. 

S láskou Vaše Volcano.

Nominoval sa 
na Majstrovstvá sveta

Peťo Kuric je slovenský repre- 
zentant a svojimi výkonmi sa radí 
medzi slovenskú špičku športové-
ho lezenia. Jeho silnou stránkou je 
jeho univerzálnosť, o čom svedčia aj 
nominácie a výsledky v roku 2016.  
Ten bol pre tohto pätnásťročného 
sympaťáka mimoriadne úspešný.

Celkový svetový ranking 2016  

15.miesto 

MS / Rabenstein / Taliansko 
5.- 7.2.16  (60 športovcov/ 14 krajín) 
– majstrovstvá sveta v ľadovom lezení 
– finalista 7.miesto U16

MS / Guanghzoun / Čína 
– 7. – 13.11.16 (881 športovcov/ 44 
krajín) – majstrovstvá sveta v lezení 
na obtiažnosť( lead), rýchlosť (speed)  
a boulder (technické  silové lezenie 
bez lana) – v dvoch disciplínach 
semifinalista – Obtiažnosť – 17.miesto
 Boulder – 24.miesto 

Účastník 4.kôl Európskeho pohára 
v lezení na obtiažnosť a boulder: 

28.- 29.5.16 - Imst ( AUT ) 
– obtiažnosť – 15.miesto U16 
18.-19.6.16 – Graz ( AUT ) 
– boulder – 10.miesto U16
2.-3.7.16 – Varšava ( POL ) 
– boulder – 12.miesto U16
8.-10.7.16 – Petzen (AUT ) 
– boulder, speed, obtiažnosť 
– 1.miesto U16

2.-4.9.16 – Mitterdorf ( AUT ) 
– obtiažnosť – 9.miesto U16

Okrem pretekov v zahraničí je Peter 
pravidelným účastníkom Slovenského 
pohára v lezení. V roku 2016 
absolvoval sedem kôl a zakaždým vo 
svojej kategórii U16 zvíťazil. Právom 
mu patria tituly Majstra Slovenska 
v boulderingu, Majstra Slovenska 
na obtiažnosť a 3.decembra 2016 
si odniesol aj cenu najlepšieho 
juniorského lezca Slovenska. Len 
pre zaujímavosť, Peťo v roku 2016 
miešal karty aj v mužskom poradí, 
kde mu v jeho 15-tich rokoch patrí 
neuveriteľné 4.miesto!          
Najaktuálnejšie informácie sú, že Peťo 
sa nominoval majstrovstvá sveta v ľa-
dovom lezení, ktoré sú vo Francúzsku 
od 3. - 12.februára. Takže, keď sa vám 

dostanú do rúk výtlačky handlovských 
novín, Peťo už bude makať na 
majstrovstvách sveta.  Po návrate z 
Francúzska bude 18.februára bojovať 
o titul juniorského majstra Slovenska 
v drytoolingu a dobre má našliapnuté 
aj v mužskej kategórii.
Za povšimnutie stoja nielen jeho 
výsledky, ale aj športové správanie. 
Na európskych pretekoch v Petzene, 
kde rozhodcovia v očividnom úmysle 
pomôcť domácemu pretekárovi, 
napriek protestom viacerých krajín 
v prospech Peťa, uznali neregulérne 
víťazstvo Rakúšana. Peter na stupienku 
víťazov svoj kov odovzdal, pretože bol 
presvedčený, že mu nepatrí. Vyslúžil 
si za to obdiv a obrovský aplauz. 
Jednoducho, Peter nielen lezie ale 
lezie v zmysle fair play. 

Milan Koša, Prometeus Handlová

Handlová zabrala 
a vyhrala  aj v Prievidzi

MBK Handlová má za sebou ťažký 
úvod sezóny, problémy s trénerom, 
kopec zbytočných prehier, to v 
obnovenej sezóne čakal málokto. 
Na prelome rokov však mohol byť 
handlovský fanúšik spokojnejší. 
O situácií v mužstve sme sa 
porozprávali s Ivanom Kartáčom, 
športovým riaditeľom klubu.

“Po všetkých tých našich problémoch 
sme sa pod vedením nového trénera 
nevzdávali a stále bojovali o lepšie 
umiestnenie  v tabuľke. Spolu s 
fanúšikmi sme sa dostali z najhoršieho a 
druhú polovicu súťaže sme odštartovali 
fantastickým víťazstvom v Prievidzi. 
Skoro po 5 rokoch sme dokázali 
uchmatnúť súperovi z jeho palubovky 
2 body. Veľmi si ceníme aj víťazstvo s 

Interom Bratislava, ktorý je bez pochýb  
ašpirant na titul. Naša hra sa pomaly 
krok po kroku dostáva na požadovanú 
úroveň, ale samozrejme Čaka náš ešte 
veľa poctivej a tvrdej roboty. Chalani 

ukázali že majú charakter a bojovali 
o cenne víťazstva. Momentálne sme 
tento týždeň  uzavreli súpisku pre 
zahraničných hráčov. Pevne veríme, že 
našou hrou a výsledkami prilákame do 

haly ešte viacej fanúšikov a budeme sa 
spoločné baviť basketbalom.”             

Zhováral sa V. Horváth, 
foto P. Jaško



Bude v Handlovej Žihadielko - detské ihrisko?
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Záleží len na nás! Hlasujte! Každý deň, až do 28. 2. 2017

 Vyhrávajú prvé dve mestá. 

27.1.2017, 9.49 h


