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Vážení občania, 
milí Handlovčania.

 Máme za sebou prvé hodiny 
nového roka. Kým sa do neho s 
odhodlaním rozbehneme, máme 
ešte vzácnu chvíľu na obzretie sa 
za tým minulým.
 Keď som sa vám presne pred 
rokom prihováral, bol som plný 
radosti a optimizmu. Mesto sa po 
krízach ekonomicky nadýchlo a 
začali sa dariť veci, v ktoré sme už 
pomaly prestávali veriť.  Pribudli 
pracovné miesta, zlepšili sa cesty, 
nové impulzy dostal šport aj kul-
túra. Histórii sme urobili zadosť 
novým múzeom a rok sme ukon-
čili na novom námestí.
 Mojej rodine sa darilo aj v 
osobnom živote. V tej chvíli som 
si hovoril, že rok 2015 bol pre 
mňa rokom splnených snov - 
pracovných aj osobných. To som 
ešte nevedel, aká krátka bude 
táto šťastná chvíľa...
 Život je ako hojdačka, dnes to 
už viem. Vo chvíľach prosperity 
treba šetriť sily na dni nepohody. 
Lebo každého z nás z času na čas 
osud preverí. A my musíme nájsť 
silu to všetko ustáť.  Najskôr je 
to len boj o holý život. Neskôr 
prichádza nevyhnutné triedenie 
hodnôt. Zdravie, rodina, práca 
.... ale aj priateľstvo, pochopenie, 
pomoc. Zrazu vidíte všetko inak. 
To, čo bola priorita, musí počkať 
a to, čo sme zanedbávali sa stáva 
prioritou. A cieľ? Vyhrať ten boj 
a už nikdy nezamieňať skutočné 
hodnoty za tie prchavé a pomi-
nuteľné.
 Kým rok 2015 bol pre mňa 
odmenou, rok 2016 bol skúškou. 
Zatiaľ najtvrdšou v mojom živo-

te. Dnes som rád, že tu môžem 
sedieť a prihovoriť sa vám.  Je to 
vďaka všetkým, ktorí pri mne stáli 
a podali mi pomocnú ruku. Moja 
rodina, priatelia, spolupracovníci 
a mnohí z vás. 
 Cítim sa šťastnejší ako pred ro-
kom, lebo už viem, čo je skutočné 
šťastie. Cítim sa silnejší, lebo viem, 
na koho sa môžem spoľahnúť. 
Mám ciele a plány, lebo viem, pre 
koho to chcem urobiť. 
 Verím, že mi odpustíte, že 
tento rok nebudem vymenovávať 
investičné akcie a vypočítavať 
milióny Eur.  Chcem vás však 
ubezpečiť, že rok 2017 bude opäť 
rokom rozvoja Handlovej. Bude-
me ďalej meniť tvár nášho mesta, 
opravovať cesty a chodníky, eko-
logickejšie nakladať s odpadmi, 
stavať nové obchody, podávať 
projekty a plniť si sny - napríklad 

aj ten o novom kúpalisku. Budem 
rád, ak sa vám bude v Handlovej 
dobre žiť. Ak vecí, za ktorými bu-
dete musieť cestovať bude stále 
menej. Budem šťastný, ak budete 
mať kde športovať, chodiť na 
kultúru či len tak na skvelú kávu 
pod slnečníkom. Lebo život nie je 
len o veľkých veciach, ale aj o tých 
tisícoch zázračných maličkostí.  
Samospráva môže vybudovať 
mesto, so všetkým, čo občania 
potrebujú k uspokojeniu ich ma-
teriálnych potrieb. Ale aby ste v 
tom meste boli šťastní, to nezávisí 
od najmodernejších obchodov 
ani od ciest bez jediného výtlku. 
Vo vlaňajšom príhovore som sa s 
vami podelil o múdre slová Marti-
na Kukučína. V tejto chvíli by som 
sa k nim rád vrátil, lebo majú pre 
mňa ešte väčšiu váhu.

Nezanedbávajme mosty, 
ktoré sú medzi nami,
stavajme ich nové, pevné 
a úhľadné.
Myslime jedni na druhých stále, 
nielen v čase potreby.
     
Moji drahí Handlovčania, či už 
žijete tu alebo Vás osud zavial 
ďaleko od rodného mesta, prajem 
Vám najmä pevné zdravie, lásku 
a šťastie vo Vašich rodinách, po-
chopenie a pomocnú ruku Vašich 
priateľov, pracovný tím, s ktorým 
budete napredovať a múdrosť 
rozoznať, čo je v živote dôležité. 
Nech Vám to všetko prinesie rok  
2017 a nech Vás to sprevádza po 
všetky ďalšie roky.  

Rudolf Podoba, 
primátor mesta Handlová

Vinšujeme na Nový rok, 
nech máte stále pevný krok.
Za fúrik zdravia a šťastia plný dom,
nech sa Vám veselo žije v ňom.

Nech Vám radosť denne klope na dvere
a smiech nech Vám kilá uberie.
A len dobré správy do každej rodiny,
to Vám prajú Vaše Handlovské noviny.



Výročie oslávili 
povesťou
Podnikateľský inkubátor v Handlo-
vej funguje už 10 rokov. 
Na obdobie nie najľahších začiat-
kov, ale aj na vydarené akcie si 
riaditeľ zaspomínal spolu s predsta-
viteľmi mesta a mestských organi-
zácií v prvý decembrový piatok.

Oslavy  desiateho výročia podni-
kateľského inkubátora  sa začali pri 
zhasnutých svetlách vo veľkej sále. 
Pri tejto príležitosti  pripravil Vladislav 
Horváth, riaditeľ neziskovej organi-
zácie Asterion,  spolu s dlhoročným  

kamarátom Petrom Gašparom, knižné 
vydanie povesti o Sv. Barbore, patrón-
ke baníkov. Príbeh o dievčati, ktoré 
sa za žiadnych okolností nechcelo 
vzdať svojej viery, prečítali prítomným 
Peter Gašpar a knihovníčka  mestskej 
knižnice Alenka Ondrejková. Povesť 
hovorí o výnimočnosti dievčaťa me-
nom Barborka, ktoré sa napriek hroz-
be smrti, nevzdalo svojej kresťanskej 
viery. Bola poslednou mučeníčkou, 
ktorú zabili pohania. Niekoľko me-
siacov po jej smrti prešla celá Rímska 
ríša na kresťanskú vieru.  Povesť o sv. 
Barborke bola vydaná v dvoch kniž-
ných prevedeniach. Jednu ilustroval 
Handlovčan Tomáš Klenko a druhú 
Peter Homola. 

Po prečítaní povesti pozval riaditeľ  
všetkých prítomných pozrieť si vý-
stavu Handlovčania na zaprášených 
diapozitívoch. Väčšinu z nich nafotil 
bývalý riaditeľ domu kultúry Martin 
Prášek. Vladislav Horváth si dal tú ná-
mahu a prešiel päť tisíc diapozitívov. 
Prvým výsledkom jeho trpezlivosti je 
táto zaujímavý výstava. 

Oslavy okrúhleho výročia Podni-
kateľského inkubátora pokračovali 
prezentáciou činnosti počas  jeho de-
saťročného fungovania. A záver? Ten 
bol plný prianí, nech všetko funguje 
dobre aj ďalších desať rokov.

Is
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Či sa vám to zdá alebo nezdá, 
Handlovská kapustnica, toto 
skvelé benefičné podujatie má už 
12 rokov.  Tento rok sa pre dobrú 
vec varilo v sobotu 10.decembra.    
V ponuke bolo 16 kapustníc a 
každá bola iná.

Taxikárska, banícka, mládežnícka, 
sociálna, richtárska, mierová, 
národniarska...  Posledné tri roky je 
akcia aj spomienkou na bývalého 
starostu obce Lipník Ľudvíka Vojtka. 
Ten nikdy Handlovskú kapustnicu 
neobišiel. 

Bilancia dvanásteho ročníka je 
skvelá:
 400 litrov kapustnice
 Výťažok 1500 € pre ZUŠ Handlová
 Výťažok 250 € z farskej kapustnice  
 na opravu kostola sv. Kataríny
 Výťažok 220 € zo sociálnej   
 kapustnice na sociálne aktivity

Ako prvá sa tento rok vypredala 
Farská kapustnica, ktorá mala jednu 
tajnú ingredienciu. Ale pst – je to 
tajomstvo -  priliali do nej trochu 
omšového vína .

Rd

Z kotlín sa dymilo aj tento rok

Spiritualfoto 
fotky s dušou

Starí Indiáni sa nechceli dať nikdy 
fotografovať...verili, že fotografia 
im kradne dušu. Ľuboslav Kurinec 
však verí, že jeho fotky majú dušu, 
každá z nich je originál a každá jed-
na je kúskom z neho. 

Ľuba však väčšina Handlovčanov 
nepozná civilným menom, on a jeho 
fotky sú podpísané záhadným Spiri-
tualfoto – kúskom duše zachyteným 
na fotografii.

Ľubko začal fotiť pred tromi rokmi na 
„zrkadlo“, s ktorým fotí doteraz. Začal 
však na tuctovom „kompakte“ za pár 
eur. Fotil len tak pre seba a veľmi 
málo. Všetko, čo vie o fotení, sa naučil 
bez akejkoľvek knihy, či školenia. Do 
dnešných dní si užíva slobodu tvorby, 
nezaťažuje sa presnou expozíciou, 
ISOm, textúrou či kompozíciou. 
Každá fotka je teda originálom, jeho 
vlastným pohľadom na vec – kúskom 
jeho duše.

Od nuly k ateliéru
Ateliér Spiritualfoto sa nachádza na 
Potočnej ulici. Ľubo sa prednedáv-
nom rozhodol zo svojich najlepších 
kúskov urobiť výstavu a my sme ho 
tu navštívili.

Prečo fotografovanie? 
„Vždy som rozmýšľal nad tým, ako za-
staviť čas. Neprišiel som na lepší spôsob, 
túto schopnosť má iba fotografia. Svet 
sa stále mení, je v pohybe, to, čo je tu 
dnes, zajtra tu už nemusí byť.“
Čo ťa viedlo k výstave fotografií?
„Výstava bola odpoveďou pre moje 
okolie, ktoré chcelo vidieť moje fotky 
vo väčšom formáte. Je to iné vidieť ich 
„naživo“, ako pozerať ich  v počítači. 
Najdôležitejšie však bolo moje rozhod-
nutie. Dlho som bol presvedčený, že 
nemám toľko fotografií, aby som ich 
mohol takýmto spôsobom prezento-
vať. Niektorí ľudia chceli vidieť výstavu 
už v začiatkoch mojej fotografickej 
tvorby, ja som však s výsledkami až 
taký spokojný nebol. Aj teraz – keď 
sa pozriem na fotografie z roku 2014 
a na tie súčasné, vidím veľké rozdiely 
v kvalite i v objekte môjho záujmu. Dú-
fam, že o ďalšie tri roky si budem môcť 
povedať, že fotím znovu lepšie a opäť sa 
posuniem vpred.“
Koľko ľudí už navštívilo tvoju 
výstavu?
„Nerobím si evidenciu, ale nebolo ich 
veľa. Je to zvláštne, ale ľudia už menej 
vyhľadávajú osobný kontakt. Dnes je 
všetko na webe, sociálne siete urobili 
presný opak toho, čo mali. Ľuďom je 
už zaťažko navštíviť kamaráta o dve 
ulice ďalej, radšej mu napíše. Možno aj 
to je dôvod, prečo si prišlo moju výstavu 

pozrieť tak málo ľudí. Popritom, práve 
tu by sa mohli dozvedieť o fotkách to, 
čo nie je možné vidieť cez megabity. Pri 
osobnom kontakte môžem prezradiť 
tajomstvá tej či onej fotografie - ako 
vznikla, kde vznikla, kedy vznikla, na-
stavené parametre.“
Aká je tvoja najnáročnejšia 
fotografia?
„Mám tu veľa fotiek, pri ktorých boli 
nutné fyzické i psychické sily, každá 
z vystavených fotografií má svoj príbeh. 
Ako príklad uvediem túto fotografiu 
z poľských Bieščad. Na fotke sú dvaja 
ľudia v hmle držiaci sa za ruky. V pozadí 
tohto záberu je však to, že z pôvodných 
siedmich dní som v tejto dedinke strávil 
iba tri. V noci som prespal v Stužickom 
pralese iba v primitívnom prístrešku 

z nepremokavej plachty. Po horách 
som prešiel viac ako 30 km s dvadsať-
kilovým batohom a minimom jedla. Nie 
že by som išiel na takú náročnú cestu 
nepripravený a chcel som okúsiť život 
dobrodruha. Stravu nebolo jednoducho 
kde kúpiť.“

Ľubko je predovšetkým „krajinkár“, 
najradšej má, keď krajinu zahalí 
tajomná hmla. Neodmietne však ani 
stužkové, či iné „životné“ slávnosti. 
Sám hovorí, že veľmi rád fotí tieto 
udalosti, pretože tam je dobrá nálada 
a ľudia sú šťastní a usmiati. Čo do-
dať...do budúcna dobré svetlo a čistý 
objektív a budeme sa tešiť na ďalšie 
umelecké skvosty a príbehy.

VMT
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Posledné zastupiteľstvá v roku 2016

Kompostáreň „mieri“
do nášho mesta
Projekt na vybudovanie kompos-
tárne podávala handlovská samo-
správa už viackrát, no neúspešne. 
Na novembrovom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva však odznela 
potešiteľná správa. Posledná žia-
dosť o nenávratný finančný príspe-
vok na tento účel vyšla. 

Hlavnou aktivitou schváleného pro-
jektu bude zhodnocovať biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad. Na re-
alizáciu dostalo mesto, z operačného 
programu Kvalita životného prostre-
dia nenávratný finančný príspevok
vo výške 905 tis. €. Spolufinancovanie 
mesta je 5 %, čo je približne 40 tis. €.
V priestoroch skládky spoločnosti Ha-
ter Handlová na Scheiblingu postavia 
betónovú plochu s rozmermi 40 krát 
25 metrov. V projekte sa počíta aj s 
nákupom dvetisíc  kusov 240 litrových 
nádob na biologicky rozložiteľný 
odpad. Tie budú rozmiestňované 
na sídliskových stojiskách a pri ro-
dinných domoch podľa požiadaviek 

obyvateľov. O tom, čo všetko do 
nich budeme môcť dávať, budeme 
včas informovaní.  Hlavným cieľom 
projektu je,  okrem šetrenia životného 
prostedia, zhodnotiť odpad z domác-
ností tak, aby sa výsledný produkt dal 
znova použiť.
So stavbou kompostárne by sa malo 
začať v apríli 2017. Konečný termín 
celého projektu je február 2018. Vďa-
ka nemu by sa malo zvýšiť množstvo 
zhodnoteného biologicky rozložiteľ-
ného odpadu približne o 1350 ton 
ročne.

Rd

Bude nový kalendár 
celomestských podujatí

22.zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v Handlovej vo štvrtok 24.novembra sa 
začalo bodom nakladanie s majetkom 
mesta. Poslanci vyhoveli žiadostiam 
občanov o kúpu a vysporiadanie po-
zemkov. Ďalším bodom bol kalendár 
celomestských podujatí na rok 2017. 
Dom kultúry dostane v roku 2017 na 
kultúru a šport od mesta viac peňazí. 
Transfer však pokryje len približne 50 % 
nákladov na podujatia. Zvyšok bude dom 
kultúry riešiť sponzorsky a s pomocou 
mestských firiem. Do konca marca by sa 
mali vykrištalizovať aj nové podmienky 
pre kalendár celomestských podujatí. S 
jeho návrhom prišiel poslanec Vladislav 
Horváth. Ďalším bodom rokovania bol 
Plán zimnej údržby. Spoločnosť HATER 
Handlová sa počas zimy stará o zjazdnosť 
40 km chodníkov a 50 km ciest. Novin-
kou je zimná údržba centrálnej mestskej 
zóny. Platia pre ňu špeciálne pravidlá. 
Táto plocha sa nebude soliť, bude sa len 
šetrne odhŕňať. 

Poslanci ďalej schválili plán zasadnutí 
mestskej rady a mestských zastupi-
teľstiev na rok 2017 a plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 
prvý polrok budúceho roka.  Na vedomie 
vzali informatívnu správu o činnosti škôl 
a školských zariadení za školský rok 2015/
2016.  Našim školám sa darilo. Napríklad 
pri celoslovenskom testovaní žiakov dve 
naše školy dosiahli výsledky nad celoslo-
venským priemerom.

V rôznom poslanci schválili vyradenie 
a odpísanie zmarených investícií. Išlo o 
podklady, napríklad o štúdie či projek-
tové dokumentácie k projektom, ktoré 
sa nezrealizovali. Tieto položky skresľo-
vali a zaťažovali účtovníctvo mesta. V 
rôznom primátor informoval o rozšírení 
mestského bezdrôtového rozhlasu a o 
úspechu projektu na skládku biologicky 
rozložiteľného odpadu.

Rd

Schválený rozpočet 

Posledné rokovanie handlovského 
mestského  zastupiteľstva v tomto 
roku otvoril a viedol primátor mesta 
Rudolf Podoba. Bolo 1.decembra 
2016 a hlavnou témou bol rozpočet 
na roky 2017,2018 a 2019.

Ako prvé predložili svoje návrhy 
rozpočtov mestské príspevkové or-
ganizácie. Všetky dostanú od mesta 
o niečo vyšší transfer  a to z dôvodu  
valorizácie platov. Dom kultúry 
počíta v budúcom roku s celkovými 
nákladmi v sume 354  tisíc Eur. 68% 
z toho pokryje príspevok z mestskej 
kasy. Na pláne má aj opravy v hod-
note približne 68 tisíc Eur.  Mestská 
knižnica predpokladá v roku 2017 
náklady vo výške 89 tisíc Eur. V tej-
to sume je zahrnuté aj doplnenie 

počítačovej techniky.  Riaditeľka  
knižnice Daniela Mikulášová predlo-
žila aj návrh tretej úpravy  rozpočtu 
knižnice, z dôvodu zapracovania 
finančných prostriedkov získaných 
na doplnenie knižničného fondu. 
Plaváreň bude budúci rok hos-
podáriť so sumou 245 900 Eur. V 
príspevku od mesta je už zahrnuté 
aj povinné navýšenie miezd a tiež 10 
tisíc Eur na kúpu nového solárneho 
zariadenia, ktoré nebolo menené 
od roku 2004.  Táto investícia by sa 
však mala do dvoch rokov vrátiť. Za 
opaľovanie v soláriu zákazníci ročne 
zaplatia približne 5 tisíc Eur.

Rokovanie pokračovalo návrhmi 
rozpočtov štyroch mestských ne-
ziskových organizácií. Všetky majú 
vyrovnaný rozpočet. Asterion, Jaz-
mín a Senior centrum sa zaobídu aj 

bez príspevku od mesta.  Nezisková 
organizácia Help dostane od mesta 
dotáciu na mzdy a chod organizá-
cie. 

Mesto Handlová v rozpočte pre rok 
2017 počíta s vyššou podielovou 
daňou. Plánované 4 milióny 960 
tis. €  je historicky najvyššia suma a 
predstavuje 51.6 % celkových bež-
ných príjmov mesta.

V bode rôzne  predložil poslanec a 
predseda ekonomickej komisie Ján 
Spevár tri poslanecké návrhy. Prvý 
sa týkal zvýšenia platu primátora z 
terajších  3 128 na 3 798 Eur. Druhý 
navyšoval plat hlavnej kontrolórke 
mesta z 1 740 na 2 tisíc Eur a tretí 
určoval poslancom koncoročnú jed-
norázovú odmenu vo výške 350 Eur. 
Všetky tri návrhy poslanci schválili.

Is



POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

Help, n.o. v januári 2017 pripravuje 
tieto kurzy: 
-  Opatrovanie – 9.1.2017
- Odborná spôsobilosť SB – 23.1.2017
- Obchodná angličtina - Business  
 English – 24.1.2017
- Angličtina pre začiatočníkov   
 – 25.1.2017
- Nemčina pre opatrovateľskú prax  
 – 26.1.2017
- Obsluha motorových vozíkov 
 - individuálne

N i e k t o r é 
kurzy zabez-
pečujeme aj 
bezplatne 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

Vianočná atmosféra

To, čo sme kedysi obdivovali v zahra-
ničí, máme už aj doma. Slovenské 
mestá sa v čase adventu doslova roz-
žiaria. Výnimkou nie je ani Handlová.
Mikuláš prišiel na handlovské ná-
mestie presne – 6.decembra podve-
čer. A okrem stromčeka a ohňostroja 
deti prekvapil aj ďalšími vianočnými 
ozdobami. K huntíku, medvedíkovi 
a svietiacim guľám pribudli 3D or-
namenty a svetelná fontána. Novú 
výzdobu má aj Ulica 29.augusta a 
niekoľko nových prvkov pribudlo aj v 
mestských častiach Handlovej. Mesto 
na vianočné svetielka vyčlenilo v roz-
počte 6 tisíc €.

Rd

ĎAKUJEME za rok 2016!

V mene DaMP-u by sme sa touto 
cestou chceli poďakovať všetkým 
tým, ktorí stáli pri nás, pomáhali nám 
a posúvali nás vpred. 

V prvom rade je toto ĎAKUJEME 
venované mestu Handlová a primá-
torovi mesta Rudolfovi Podobovi. 
ĎAKUJEME  aj poslancom mestské-
ho zastupiteľstva mesta Handlová. 
ĎAKUJEME organizáciám v našom 
meste. ĎAKUJEME všetkým mater-
ským, základným a stredným školám 
za spoluprácu pri uskutočňovaní 
niektorých podujatí. ĎAKUJEME ko-
lektívu pracovníkov CVČ za pomoc 
a  podporu.  ĎAKUJEME našim rodi-

čom, že boli ústretoví a stáli pri nás. 
A v neposlednom rade ĎAKUJEME 
Vám, Handlovčania, za prejavenú dô-
veru a za účasť na našich podujatiach. 
Ďakujeme!!!
     
V mene mojom, by som sa chcela po-
ďakovať „mojim“ deťom, DaMPákom, 
že sú takí, akí sú, že som veľakrát mala 
pocit, že tu nie som ja pre nich, ale 
oni pre mňa, že ma hnali dopredu a aj 
vďaka nim bol môj rok 2016 super.
     
A čo sa týka roka 2017, veríme, že 
bude minimálne taký vydarený, ako 
rok 2016, nie len pre nás, ale pre 
všetkých.

P. Deliová

14. decembra 2016 sa v Bratislave 
uskutočnilo už siedme slávnostné 
uvedenie osobností do Dvorany slávy 
slovenskej medicíny. Ide o projekt 
Slovenskej lekárenskej spoločnosti 
a jeho úlohou je oceniť a spopulari-
zovať prácu a úspechy popredných 

osobností medicíny, ktoré význam-
nou mierou prispeli k budovaniu 
slovenskej medicíny, medicínskeho 
školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu 
odbornej úrovne poskytovanej zdra-
votnej starostlivosti, k šíreniu dobré-
ho mena slovenskej medicíny doma 
i v zahraničí a tiež tých popredných 
predstaviteľov slovenskej medicíny, 
ktorí prispeli k vzniku a rozvoju Slo-
venskej lekárskej spoločnosti.

V tomto roku bol do Dvorany slávy 
uvedený aj čestný občan Handlovej 
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Zaslúžil 
sa o rozvoj prenatálnej medicíny, di-
agnostiky a liečby rizikovej gravidity, 
prenatálnej diagnostiky a liečby plo-
du ako intrauterinného pacienta, ul-
trazvukovej diagnostiky v tehotnosti 
a v gynekológii, komplexnej diagnos-
tiky a liečby  nádorových ochorení 

genitálií, endoskopickej diagnostiky 
a operatívy, použitia laseru v gyne-
kológii a pôrodníctve. Ako hlavný 
odborník MZ SR sa zasadil o rozvoj 
endoskopie a ultrazvukovej diagnos-
tiky v SR, presadzoval zavádzanie 
a rozvoj diagnostickej a operačnej 
laparoskopie. V roku 2000 bol v Paríži 
ocenený  medzi 10 najvýznamnejšími 
gynekológmi sveta cenou Award of 
Excellence in Laparoscopic Surgery. 

Profesor Štencl je uznávanou odbor-
nou a vedeckou osobnosťou, lekárom 
– gynekológom, pôrodníkom a vý-
borným operatérom. Rozvinul via-
ceré metódy a medicínske postupy, 
ktoré boli na jeho popud zavedené 
s celoslovenskou pôsobnosťou.
Profesor Štencl bol v roku 2006 
vymenovaný za čestného občana 
Handlovej.

Učíme sa pre život
Získať základy z marketingu a fi-
nančnej gramotnosti sa dá aj inak 
ako v školských laviciach. O tom 
sú presvedčení aj pedagógovia zo 
ZŠ Mierové námestie. Pani učiteľka 
Doletinová a pani vychovávateľka 
Valuchová  priviedli deti na myš-
lienku vyrobiť vianočné ozdoby.

 Počas akcie Vianočná kapustnica deti 
s veľkým nadšením predávali vlastno-
ručne vyrobené výrobky. Myšlienkou 
tohto predaja bolo použitie získaných 
financií na kúpu krmiva pre psíkov 
v handlovskom útulku. Hav, hav, 
hav v psej reči znamená ďakujeme. 
A presne takto  vítali psíkovia deti, 
ktoré len pár dní po predaji,  s 80 
kg krmiva zavítali do psieho útulku. 
Veľké psie ďakujem patrí tiež všetkým 
Handlovčanom s veľkým srdcom,  
ktorí  kúpou výrobkov podporili 
vianočnú myšlienku. Okrem dobrého 
pocitu pri srdci si žiaci odniesli vzácne 
skúsenosti do života.

Čestný občan Handlovej už aj v Dvorane slávy

Vianočná nálada 
s Perinbabou v Základnej 
škole Mierové námestie

Vo štvrtok 15. decembra 2016 boli 
pozvaní do našej vyzdobenej a vy-
svietenej telocvične rodičia, starí ro-
dičia, súrodenci a priatelia školy. Žia-
ci pripravili pre divákov v preplnenej 
telocvični scénky, vianočné básne, 
piesne a tance pod taktovkou tried-
nych učiteľov. Krásny obal rozprávky 
Perinbaba zrežírovali pani učiteľky 
M. Lachová a M. Ňochová. Do krásnej 
atmosféry  predvianočného popo-
ludnia prispeli všetci zamestnanci 
školy slávnostnou výzdobou, príjem-
ným slovom a  teplým punčom. 
Zamestnanci  a žiaci školy prajú 
všetkým  obyvateľom mesta Han-
dlová, aby čarovná atmosféra Vianoc 
pretrvala a úspechy budúceho roka 
nech  predstihnú roky minulé.

Iveta Jakubová

December v ZŠ Morovnianska cesta
Ako každý rok, aj toto predvianočné obdobie si žiaci našej školy pripravili 
zaujímavé akcie. Na začiatku mesiaca nesmel chýbať Mikuláš. Ako býva u nás 
zvykom, roznášal cukríky. S Mikulášom prišla aj pani Mikulášová, sob Rudolf, 
anjeli, čerti na čele s Luciferom a doplašená kométka.
Popri jedení mikulášskej nádielky sme všetci nacvičovali, spievali, tancovali, 
pretože nás čakala vianočná akadémia. Mamičky, oteckovia, babičky i dedko-
via v utorok 13.12. zaplnili kinosálu domu kultúry a čakali na vystúpenie svo-
jich ratolestí. Hľadiskom sa ozýval potlesk, smiech i obdivné slová. Na javisku 
sa striedali básne, piesne, scénky a vinšovačky. Na konci nám nádherne zahrali 
a zaspievali talentovaní hudobníci Mirko, Paľko a Vladko – to bola čerešnička 
na torte!Sľúbili sme si, že aj o rok spolu zobudíme vianočného ducha.

Mária Maňáková ml.

Žiaci ZŠ MC úspešní

Žiaci 1. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Ochranárik“, ktorú vyhlásilo 
MV SR. Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie 
s jednotným európskym číslom tiesňového volania112 vo vzťahu k verejnosti 
prostredníctvom zapojenia detí hravou formou rôznymi umeleckými techni-
kami. Žiaci z 3.B: Dominika Pukačová, Zojka Mečiarová, Vanesska Pavlíková, 
Andrejka Bederková a Maťko Makovinský vytvorili kolektívnu prácu: sanitku 
z vrchnákov pet fliaš a získali 1. miesto v okrese. Ich práca postúpila do ce-
loštátneho kola. Organizátori súťaže osobne poďakovali žiakom za 1. miesto 
a odovzdali im pekné darčeky. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

                                                                             Mgr. T. Ondrušková
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Jubilanti
Mária  Gajdošová
Alžbeta  Ďurinová
Mária  Halašková
Mária  Bednárová
Oskár  Schwarcz
František  Frait
Vojtech  Vaš
Cecília  Jakubeková
Pavlína  Jobová
Ondrej  Vrška
Mikuláš  Kóša
Mária  Dedíková
Jozef  Novosádek
Ján  Kiš
Jozef  Šelmeczi
Jozef  Volek
Ján  Kecera
Anna  Vičíková
Milan  Čeri
Igor  Marget
Božena  Ignáczyová
Milan  Mátych
Oľga  Skačanová
Jozef  Cibula
Milan  Ziaťko
Dušan  Kurpaš

Silvester, Nový rok 
a Traja Králi
V posledný deň roka má meniny Sil-
vester. Od 16. storočia bol v mestách 
a obciach Slovenska zaužívaný zvyk, že 
v posledný deň v roku zasadala obecná 
rada. Jej členovia volil nového richtára, 
členov obecnej rady, obecného hájnika, 
pastiera či bubeníka. Uskutočňovalo 
sa aj finančné zúčtovanie obce, a ak 
obec dobre hospodárila, konala sa 
obecná zabíjačka. Okrem obecného, sa 
s koncom roka uskutočňovalo aj hos-
podárske účtovanie v duchovnej oblasti 
a to účasťou na poslednej koncoročnej 
slávnostnej bohoslužbe, kde sa tiež 
bilancoval rok.  

Dnes silvestrovský deň chápeme skôr 
ako deň zábavy a veselosti. Avšak aj 
dnes sa mnohé obrady, zvyky či vinše 
zameriavajú na zabezpečenie úspechov 
v novom očakávanom roku. Silvestrov-

ská večera v minulosti v rodinách kopí-
rovala tú štedrovečernú. Na slávnostne 
prestretom stole bolo viac druhov jedál. 
Prídavkom bolo mäso. Nový rok sa v ro-
dinách začínal vinšovaním. Ako prvý 
vstal z postele muž, hlava rodiny. Počas 
celého dňa si rodiny vzájomne chodili 
vinšovať. Platila zásada, že do domu 
nesmela ako prvá vstúpiť žena, lebo by 
priniesla rodine nešťastie. Všetky povery 
a zvyky boli v tento deň orientované na 
budúcnosť. S príchodom nového roka, 
všetci verili, že ten parinesie zdravie, 
dobré rodinné vzťahy a priaznivé pod-
mienky pre hospodárstvo. K tradičnému 
slávnostnému obedu si zasadala celá 
rodina spoločne. Po modlitbe sa jedla 
šošovicová polievka či makové šúľance, 
ako symbol peňazí a dobrej úrody obilia 
na poli. Na Nový rok sa nesmelo jesť nič, 
čo malo krídla, teda najmä nie hydina, 
aby z domu neodletelo šťastie. Naopak, 
symbolom bohatstva a blahobytu bolo 
bravčové mäso. 

Vinšujem vám Nový rok,
aby ste mali šťastný krok,
doma lásku, svornosť,
a všetkého hojnosť.

Sviatok Troch kráľov uzatváral vianoč-
né obdobie. Tento deň bol posledným 
dňom obchôdzok po rodinách a kole-
dovaním vianočno-novoročných kolied. 
V tento deň sa v kostole svätila voda, 
hlavička cesnaku, jedna krieda a troška 
soli. Počas celého roka sa opatrovali 
v domácnostiach ako ochrana pred ne-
priaznivými silami a chorobami. Keďže 
je to deň po slnovrate, nasledujúce dni 
sa začínajú predlžovať.  

My traja králi ideme k vám, 
šťastia, zdravia, vinšujeme vám,
šťastia, zdravia, dlhé letá,
my sme k vám prišli zďaleka.

Jana Oswaldová

Narodení
Samuel  Vyhlídal
Daniel  Danko
Timotej  Tomanica
Adam  Ištok
Martin  Eštok
Sarah  Pásztorová
Radka  Gamcová
Katarína  Bielská
Emma  Centášová
Lenka  Peťková
Emma  Kollárociová
Shanti  Krausová
Mia Nela  Sabová
Laura  Balážová
Anna  Palušáková
Nina  Šuhajová

Imatrikulácia prvákov 
„Od Lucie k Lucii“
V Základnej škole Mierové námestie  
sa 13. decembra  2016  uskutočnila 
Slávnostná imatrikulácia prvákov, 
teda prijatie prvákov do cechu žiac-
keho. Rodičia mali možnosť vidieť, čo 
už dokážu ich ratolesti, ktoré preuká-
zali šikovnosť pri spievaní a tancovaní. 
Najskôr prváci tancovali, spievali a re-
citovali básničky, no nakoniec museli 
zložiť sľub prvákov. 
Celý prvý stupeň sa zabával v telo-
cvični pri príležitosti imatrikulácie 
prvákov. K slávnostnej atmosfére a 
veselej nálade prispeli všetky triedy 
svojím vystúpením. 

Milí prváci, prajeme Vám veľa šťastia, 
úsmevov a úspechov v škole. 

A. Bednářová

Zimná údržba 
komunikácií
Na základe zmluvy s mestom 
Handlová zabezpečuje spoločnosť 
Hater-Handlová s.r.o. zimnú údržbu 
mestských komunikácií (ZÚMK), 
chodníkov, parkovacích  a spevne-
ných mestských plôch (ďalej len MK) 
v meste Handlová, mestských čas-
tiach Morovno, Horný koniec a Nová 
Lehota. Spločnosť Hater - Handlová 
s.r.o. sa pri výkone zimnej údržby 
riadi platným a mestom schváleným 
Operačným plánom. 

Cieľom zimnej údržby je, aby sa v čo 
najkratšom čase , s prihliadnutím na 
poveternostné podmienky a tech-
nické vybavenie zaistila bezpečná 
zjazdnosť a prechodnosť MK. 

Rozsah činností je rozdelený 
do troch stupňov dôležitosti:

1. stupeň - komunikácie zaisťujúce 
hromadnú autobusovú prepravu, 
príjazdy k zdravotníckym zariade-
niam a dopravno - nebezpečné 
miesta (výjazdy z trasy MHD na MK, 
resp. štátnu cestu I/50)

2. stupeň - ostatné komunikácie ne-
zaradené do 3. stupňa dôležitosti

3. stupeň - medziblokové komuni-
kácie, menej frekventované chod-
níky, odstavné plochy, parkoviská, 
účelové komunikácie

Výkon ZÚMK spočíva najmä v odstra-
ňovaní snehu, zdrsňovaní ujazde-
ných a utlačených vrstiev snehu na 
MK. O výjazde techniky a o vhodnom 
spôsobe výkonu činnosti (hrnutie, 

posyp) rozhoduje dispečer na zákla-
de aktuálnych a predpokladaných 
poveternostných vplyvov.  Komuni-
kácia medzi dispečerom a vodičmi 
zabezpečujúcimi ZÚMK je zabezpe-
čená prostredníctvom mobilných te-
lefónov. Okrem toho je zabezpečené 
telefonické spojenie občanov na 
dispečera na t.č.: 0918879227 - NON-
STOP. Občania môžu pripomienky k 
výkonu ZÚMK zasielať aj mailom na: 
hater@nextra.sk
Spoločnosť Hater-Handlová s.r.o. 
sa snaží zmierňovať následky zimy, 
nedajú sa však úplne odstrániť. Pri 
kalamitných stavoch nie je možné 
udržiavať všetky MK v ideálnom 
stave, preto sa v týchto prípadoch 
venuje zvýšená pozornosť hlavným 
trasám a nebezpečným úsekom a 
až potom ostatným častiam mesta a 
mestských častí.

Hater, sr.o.

Handlovčania na zapráše-
ných diapozitívoch

Fotovýstava v priestoroch 
Podnikateľského inkubátora. 

Vstup voľný.



Zber triedených druhov 
odpadu

Handlová, 
Horný Koniec, 
Nová Lehota:
 
Papier:     4.,18.1.2017
Plasty:   11.,25.1.2017
Sklo:   10.1.2017
Kovy:   24.1.2017
 

Mestská časť Morovno, 
Dolný Koniec:
 

Papier:   5.,27.1.2017
Plasty:   13.1.2017
Sklo:   20.1.2017
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Advent 
čas pokoja a radosti

Zapálením prvej sviečky na advent-
nom venci nastal i v Senior Centre 
Handlová, n. o. čas radosti, pokoja 
a očakávania najkrajších sviatkov 
v roku. Mnoho našich obyvateľov 
bude tieto sviatky tráviť tak, ako i 
po minulé roky, v našom zariadení. 

Preto sme sa i my už od začiatku ad-
ventu snažili spríjemniť všedné dni 
nevšedným  bohatým sviatočným 
programom. 1. decembra 2016 prišli 
obyvateľov a zamestnancov svojim 
programom  potešiť žiaci zo ZŠ Škol-
ská. Pre všetkých prítomných si pripra-
vili veselé pásmo plné piesní a básní. 
A potom už nastal 6. december 2016, 
čas radosti a veselosti, pretože aj nás 
navštívil, rovnako ako po predchádza-
júce roky, Mikuláš so svojimi pomoc-
níkmi Anjelom a Čertom. 

Naši obyvatelia sú ľudia skôr narodení, 
no ako mávnutím čarovného prútika 
sa z nich stali veselé bytosti, ktoré 
aspoň na chvíľu zabudli na svoje bo-
lesti a pre Mikuláša si pripravili známe 
ľudové piesne. Sme radi, že naše za-
riadenie navštevujú i rovesníci našich 
obyvateľov, ktorí prídu, aby ukázali, že 
i keď sú chorí a už nie najmladší, ešte 
stále dokážu rozdávať radosť, veselosť 
a dobrú náladu. Takýmto pravidelným 
návštevníkom je i Združenie Lúč 
z Prievidze. I oni nás navštívili dňa 8. 
decembra 2016, aby všetkých prí-
tomných prostredníctvom  divadelnej 
hry zaviedli do minulosti a pripome-
nuli nám tak dávne dedinské zvyky.  
Sviatočnú náladu v našich srdciach 
umocnilo anjelské vystúpenie žiakov 
zo ZUŠ v Handlovej, ktoré sa uskutoč-
nilo dňa 13. decembra 2016 v jedálni 

nášho zariadenia. Mladí účinkujúci 
si pre všetkých prítomných pripravili 
vianočné divadlo pretkané známymi 
melódiami. Už tradične sa Senior 
Centrum Handlová, n. o. stalo uspo-
riadateľom vianočného workshopu 
„Čarovné Vianoce“, ktorý sa tentokrát 
konal dňa 14. decembra 2016. Sme 
radi, že i v tomto predvianočnom čase 
naše pozvanie prijali rôzne organizá-
cie z nášho mesta (ZŠ Školská, ZŠ Mo-
rovno, Špeciálna ZŠ, Banské múzeum), 
ako aj študenti zo strednej odbornej 
školy Cats z Prievidze. Všetci účastníci 
sa prišli podeliť o svoje nápady, ako si 
čo najkrajšie vyzdobiť svoje príbytky.  
Vianočné ozdoby, ktoré  prítomní 
vyrobili, budú počas nasledujúcich 
sviatkov zdobiť naše zariadenie. 

A keďže sme chceli aj tento rok našim 
obyvateľom ozvláštniť predvianočný 
čas, rozhodli sme sa dňa 22. decem-
bra 2016 vymeniť klasický obed 
za poriadnu vianočnú kapustnicu, 
ktorú sme všetci spoločne uvarili  vo 
veľkom  kotly na nádvorí nášho zaria-
denia. Veselé koledy, vôňa kapustnice 
a vareného vína všetkým obyvateľom 

a zamestnancom spríjemnila pred-
vianočné chvíle. 24.12. 2016 sme sa,   
obyvatelia i zamestnanci, stretli pri 
štedrovečernom stole, kde nehýbali 
oblátky, med, cesnak, vianočný šalát 
i ryba. Za zvukov vianočných piesní, 
rozdaním darčekov pre všetkých 
klientov sme si pripomenuli najkrajšie 
sviatky v roku. 27.12. 2016 sa u nás 
ešte uskutočnila slávnostná rímsko–
katolícka svätá omša.

A ďalší rok je za nami... Preto nám, 
zamestnancom i klientom, dovoľte to-
uto cestou   p o ď a k o v a ť  všetkým, 
ktorí nás podporujú a podajú pomoc-
nú ruku, keď to potrebujeme. 

Mikulášsky večierok
Mladí a či starí, všetci sa tešíme na 
ten deň, keď si aj na nás spomenie 
Mikuláš. Preto sme sa aj my, zamest-
nanci Senior Centra Handlová n. o., 
spolu s obyvateľmi nášho zariadenia, 
rozhodli privítať dňa 6. decembra 
2016 Mikuláša aj s jeho pomocníkmi 
vo sviatočne vyzdobenej telocvični. 
Pekne ozdobené stoly, tichá hudba 

a približujúce sa cinkanie rolničiek 
naznačovali, že ani tento rok na nás 
Mikuláš nezabudol. Spolu so svojimi 
pomocníkmi čertom a anjelom donie-
sol plné koše dobrôt. Hoci naši oby-
vatelia už „majú na chrbte pekných 
pár krížikov“, vrátili sa do detských 
čias a každý sa tešil, že aj na neho si 
Mikuláš spomenul. Darčeky sa rozdali, 
Mikuláš sa rozlúčil a spolu so svojou 
družinou putoval ďalej, aby rozveselil 
i ostatných obyvateľov Handlovej. 
A to už začala naozajstná večierková 
zábava. Parket zaplavili tóny latin-
ských piesní, ktoré spolu s vlniacimi 
sa tanečnicami rozprúdili krv a roz-
tlieskali všetkých prítomných. V troch 
originálnych choreografiách sa nám 
predstavili tanečnice z handlovskej 
skupiny Latino Ladies. 

Veselá nálada sprevádzala i vystúpe-
nie našich Hviezdičiek, ktoré si i ten-
tokrát pre svojich priateľov pripravili 
známe ľudové piesne. Podávanie 
večere sa stalo symbolickou bodkou 
Mikulášskeho večierka.  

 Iveta Ondrušíková    

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE

Vitajte v novom roku 2017! 
Prajeme Vám všetkým úspešný 
vstup do nového roku, všetko dobré, 
pevné zdravie, veľa osobných a pra-
covných úspechov. A čo si prajeme 
my v knižnici? Dúfame, že aj v tomto 
roku nás budú radi navštevovať naši 
stáli čitatelia, ale aj mnoho nových 
čitateľov, ktorí si v príjemnom 
prostredí vynovenej knižnice nájdu 
vždy vhodnú literatúru na vzdelá-
vanie či relax. 

Vážení čitatelia, od 1. 1. 2017 dochá-
dza k určitým zmenám v cenníku 
služieb. Zmeny vychádzajú v ústrety 
riadne registrovaným čitateľom našej 
knižnice. Členský príspevok zostáva 
v tomto roku nezmenený: dospelý 
čitateľ 2,50 €, dôchodca a študent 
2,20 €, dieťa 1,50 €. Čitateľský preukaz 
je neprenosný. Výpožičná doba je 

jeden mesiac, s možnosťou prolon-
gácie. Zvyšujú sa sankčné poplatky 
za nedodržanie výpožičnej lehoty (za 
2.,3.a 4. upomienku). Poplatok za 1. 
upomienku ostáva nezmenený, bude 
evidovaný na konte čitateľa v knižnici, 
písomná upomienka nebude zasiela-
ná poštou. Zvyšuje sa manipulačný 
poplatok pri poškodení knihy, obalu, 
kódu, strate preukazu a poštovné 
za požičanie knihy prostredníctvom 
MVS z iných knižníc. Poplatky ostat-
ných služieb -  bezplatných či spo-
platnených sa nemenia, zostávajú na 
pôvodnej výške. 

Čitateľom knižnice naďalej budeme 
vychádzať v ústrety rôznymi akciami 
(deň otvorených dverí, týždeň sloven-
ských knižníc, deň založenia knižnice, 
vianočné zápisy, zápis prvákov...) 
Na Vaše návštevy sa tešíme. 

Sme tu pre Vás, 
sme knižnica pre všetkých!

Pripravujeme v januári 
2017:

Medailóny o jubilujúcich spisova-
teľoch: 
E. Čepčeková (95. výr. nar.), H. Kri-
žanová-Bryndzová (95. výr. nar.), B. 
Nemcová (155. výr. um.), F. Švantner 
(105. výr. nar.)
Meduškin košíček. 
Spomienka na E. Čepčekovú. 
Bambuľkine dobrodružstvá. 
Čo sa sluší a čo nie.
Poznaj históriu mesta. 
Legenda o sv. Barbore. 
Zážitkové čítanie. 
Čítanie s porozumením - čitateľská 
gramotnosť.   
Čítanie s Osmijankom. Celosloven-
ská literárna súťaž. 
Informatické prípravy a exkurzie 
do knižnice. Pre SŠ, ZŠ

Pobočka v ZŠ MC
Čítali sme. Pravidelné literárne hod. 
pre 1. st. ZŠ o prečítaných knihách.
Informatické prípravy a exkurzie 
do knižnice - ZŠ MC

SENIOR CENTRUM 
HANDLOVÁ, n. o.

h ľ a d á 
kaderníčku pre klientov 
Kontakt: 0917 127 450



Dňa 5.12.2016 sme si pripomenuli 
10.výročie, čo nás opustil manžel, 

otec, svokor a praprastarký 

Štefan Bielesch. 
S úctou a láskou spomína 

celá rodina.
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Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši. 

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

Dňa 3.1.2017 uplynuli 2 roky, čo nás opustil milovaný 
manžel, otec, starý otec a svokor 

Ladislav Májový. 
S láskou spomínajú manželka Emília, dcéra, 

nevesta a vnuci.

Ospravedlnenie
V decembrovom čísle sme omylom 

uverejnili nesprávnu fotografiu  
k spomienke na pána 

Štefana Bielescha. 
Rodine sa ospravedlňujeme.

Redakcia HN

Dňa 20.12.2016 sme si 
pripomenuli 13 rokov, čo nás 

opustila naša mamička 

Emília Kubišová 
a dňa 20.1.2017 si 

pripomenieme 15.výročie 
smrti nášho otca 

Jozefa Kubiša. 

Spomína celá rodina.

Odišla si tichúčko ako odchádza deň 
a v našich srdciach ostáva spomienka len. 

Dňa 2.1.2017 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička a starká 

Vilma Somogyiová. 
S láskou a so smútkom v srdci spomínajú dcéry, 
syn, vnúčatá a pravnúčatá.

Spomienka 10. výročie 

Marián Jurkovec. 

S úctou a láskou spomínajú 
manželka Veronika, sestra Anka, 

syn Marian a dcéra Alenka 
s rodinami.

Dňa 8.1.2017 si pripomíname 
3. výročie úmrtia 

Vladimíra Gálika. 
S láskou a úctou spomínajú 

manželka, synovia s rodinami 
a vnúčatá.

Dňa 8.12.2016 sme si pripomenuli 
nedožitých 100 rokov 

Augustína Chrappu 
z Handlovej. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Spomíname.

Tak rýchlo plynie čas... 

Dňa 1.1.2017 uplynuli 3 roky, 
čo navždy odišiel manžel a otec 

Jaroslav Giertl. 

S láskou spomína manželka, deti 
a ostatná rodina.

Dňa 18.1.2017 uplynie 20 rokov od úmrtia nášho 
ocka, manžela, dedka a pradedka 

Jána Kováčika. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou smútiaca rodina.

Dňa 12.1.2017 si pripomíname 1. výročie úmrtia 
manžela a ocina 

Michala Farkaša. 

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť 
v srdciach, smútok, prázdny dom a spomienky nám 
ponechal. 

S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.Dňa 19.12.2016 nás opustil môj 
milovaný manžel, starký, prastarký 

Vladimír Kráľ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ho 

odprevadili na poslednej ceste 
životom a za kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

Opustili nás 
Roger  Krahulec   78
Štefan  Flekács   74
Michal  Vravko   75
Pavel  Daubner   65
Arpád  Rožňovák  55
Ján  Andrezál   68
Jozef  Ondriškovič  85
Stanislav  Hrčka   47
Jozef  Boháč   94
Jozef  Ješko   79
Anna  Krúppová  85
Anna  Nagyová   84
Anna  Rybárová  74
Zlatica  Švábeková  68
Anna  Silná   90
Katarína  Arendášová  89
Irena  Gombošová  95
Vanessa  Nagyová     6
Alžbeta  Barbolyásová  87
Karolína  Matúšová  75
Anna  Cicková   80
Etela  Tarabčíková  76
Oľga  Géciová   86
Judita  Malinovská  79

TIMKO
Timko je rok a 
pol starý kríženec 
nemeckého 
ovčiaka, ktorý sa 
ale stále správa 
ako pobláznené 
šteniatko. 

Hľadáme mu domov najlepšie do 
domu so záhradou s prístupom 
dovnútra. 

OLIVER
Oliver je mladé, 
pobláznené 
a uvreštané 
psíčatko, ktoré 
by sa najradšej 
celé dni iba 
jašilo :-) 
Oli môže 
mať odhadom 1 rok, je to ešte 
stále len odrastené štena, cca 7kg, 
pravdepodobne kríženec jazvečika s 
krátkymi nôžkami a dlhým telíčkom. 

ZOBERTE SI PSÍKA Z ÚTULKU

Dominika Dubaiova, 0911 918 734, mail: dominikadubaiova@gmail.com
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TJ Partizán Cigeľ a TJ Plameň Handlová, 
v spolupráci s obcou Cigeľ, mestom Handlová, Slovenským zväzom 
protifašistických bojovníkov, Združením miest a obcí hornej Nitry, 
Trenčianskym samosprávnym krajom a Regionálnou radou klubu 

slovenských turistov Prievidza 

organizujú a pozývajú na 42. ročník Pochodu vďaky SNP
21. januára 2017 (sobota) pod záštitou predsedu Vlády  SR Róberta Fica

Prezentácia: 
Dom kultúry Handlová – 7.00 – 8.30 h pre trasy L2 (Cigeľ – Handlová) ,
P2(Cigeľ – Handlová)
ZŠ Morovnianska cesta 9.30 – 10,00 h pre trasu P3 (ZŠ MC – Tri studničky 
a späť) 
Doprava: 
Handlová – Dom kultúry – Cigeľ 7.15 h, 7.30 h, 8,15 h., 8,30 h, 9,15 h,
Účastnícky poplatok: dospelí: 2,50 €, deti do 15 rokov: 1 € 

Viac na www.handlova.sk, pochodvdakysnp.webnode.sk, vo výveske mesta 
Handlová, v infotexte RTV Prievidza.                L – lyžiarske trasy, P – pešie trasy 

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM 
V HANDLOVEJ POZÝVA A INFORMUJE

V roku 2017 si Handlová pripomína  
100. výročie veľkého júnového štrajku 
baníkov. Tento masový protest proti 
hladu, zlému sociálnemu postaveniu 
baníkov, nedostatku pracovného 
oblečenia a obuvi, bol nielen najväčší 
v histórii Handlovej, ale aj v histórii 
hornej Nitry. Príďte do stálej expozície 
uhoľného baníctva, dozviete sa 
viac nielen o tejto významnej časti 
handlovských baníckych dejín.

Zaháľať nebudeme ani v dielničke. 
Tento mesiac si návštevníci, dospelí 
aj deti, môžu vyrobiť 3D a origami 
pozdravy do nového roka alebo 
koženkové náramky. Školáci a ich 

pani učiteľky si možno vyberú 
čítanie príbehu o banskom škriatkovi 
a dotvoria si obrázok permoníka 
technikou quilling. Do eko dielničky 
sa, prosím, nahláste aspoň deň 
vopred. 

Na záver Vám posielame želanie

Prajeme Vám v 2017. roku
zdravie, šťastie, pohodu 
na každom kroku.
Nech Vaše šťastie anjel strážny 
sprevádza, všetko zlo, nepríjemnosti 
a neúspechy odvádza.

Kolektív SBM
0903 411 011, 046/5423 973
sbm.handlova@muzeumbs.sk
www.muzeumbs.sk

DETI DEŤOM
Vo štvrtok  15.12.2016 sa 
v Materskej škole na Ul. SNP 27 
v Handlovej uskutočnilo milé 
predvianočné podujatie „Deti 
deťom“. Pani učiteľky v každej 
triede spoločne s deťmi a na 
vianočných tvorivých dielňach aj 
v spolupráci s rodičmi, pripravili 
vlastnoručne vyrobené darčeky 
s vianočnou tématikou pre 
svojich kamarátov z ostatných 
tried. Svoje výrobky vystavili 
vo vestibule materskej školy na 
spôsob vianočného jarmoku. 
Každé dieťa, ktoré odchádzalo 
popoludní z materskej školy, si 
vyžrebovalo, ktoré dva darčeky si 
zoberie na pamiatku od svojich 
kamarátov a spríjemní si nimi 
domácu vianočnú atmosféru. 
O občerstvenie sa postarali naše tety kuchárky, ktoré pripravili ochutnávku 
zdravých nátierok  a postarali sa „jarmočníkom“ aj o pitný režim. 
Daniela Hudáková, MŠ Ul. SNP 27, Handlová

SO 7.1. o 16.00h, NE 8.1. o 16.00h 
/Španielsko, Kanada/animovaná 
rozprávka /91min/SD/MP/
OZZY (PREMIÉRA)

SO 7.1. o 18.00h, PO 9.1. o 20.00h 
/USA/romantická dramatická sci-fi/          
PASAŽIERI (PREMIÉRA) 

SO 7.1. o 20.00h NE 8.1. o 18.00h 
/USA, Čína/dobrodružný thriller
VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR (PREMIÉRA)

NE 8.1. o 20.00h PO 9.1. o 18.00h 
/GER/thriller, /98min/ČT/MP15/
TEMNÁ STRANA MESIACA 
(PREMIÉRA)

ŠTV 12.1. o 19.00h (F.K. REBEL)             
vstupné člen FK 2,-€, nečlen FK  3,-€
JE TO LEN KONIEC SVETA  
/Kanada, Frrancúzko/dráma/97min/

HOROROVÁ ŽATVA PIA 13.1. 
o 19.00h/USA/horor, thriller/83min/        
ODOBRAŤ Z PRIATEĽOV                

21.00h/USA, CAN, ESP/horor/
MAMA

PIA 13.1. o 23.00h, NE 15.1. o 18.00h 
/FRA/horor, thriller/91min/ČT/                      
V PASCI (PREMIÉRA)        

SO 14.1. o 16.00h NE 15.1. o 16.00h 
/CZE, SVK/animovaný rodinný/        
LICHOŽRÚTI (PREMIÉRA)

SO 14.1. o 18.00h NE 15.1. o 20.00h 
/CZE, SVK/romantická komédia/          
VŠETKO ALEBO NIČ (PREMIÉRA)

SO 14.1. o 20.00h /USA/kriminálny, 
thriller/128min/ST/MP15/                      
 POD RÚŠKOM NOCI (PREMIÉRA)

PREMIETAME VŽDY!!! AJ PRE 
JEDINÉHO DIVÁKA.

MOŽNOSŤ VÝBERU FILMU, DÁTUMU 
A ČASU PRE SKUPINY !!! 

046/ 5475 439

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1.- 15.január 2017ZŠ Školská 

oslavovala
V sobotu 3. decembra sa hľadisko 
handlovského kultúrneho domu 
zaplnilo do posledného miesteč-
ka. Predstavitelia mesta, peda-
gógovia, rodičia a starí rodičia 
žiakov, ale i absolventi školy sa 
zišli v kultúrnom stánku, aby si 
pripomenuli 55. výročie vzniku 
školy, ktorú ešte i dnes mnohí 
Handlovčania volajú ZŠ Juh.

Počas jej trvania sa na poste riadite-
ľa vystriedalo sedem vedúcich pra-
covníkov a každý z nich vtlačil škole 
svoju pečať, zanechal stopu v podo-
be rozhodnutí, ktoré ju posúvali  na 
rebríčku kvality. 

Počas 55 ročnej existencie zažila 
škola mnoho historických medz-
níkov, ktoré jej umožnili vychovať 
generácie úspešných ľudí a vyvinúť 
sa do dnešnej modernej podoby. 
Vedenie školy vždy našlo také formy 
práce, ktoré ju odlišovali od ostat-
ných škôl. V osemdesiatych a de-
väťdesiatych rokoch 20. storočia  
vychovávala mladých matematikov, 
v poslednom desaťročí minulého 
storočia sa stala zdravou školou 
a v tomto duchu opäť začala medzi 
handlovskou  mládežou propago-
vať a podporovať šport. Od roku 
2008 uviedla do života športové 
triedy so zameraním na futbal, no 
nezabúdala pri tom ani na potrebu 
vzdelávania žiakov v oblasti infor-
mačných technológií. V súčasnej 

dobe naďalej pokračujú pedagógo-
via a žiaci školy v nastúpenom tren-
de. Žiaci školy sa v rámci Slovenska 
výborne umiestňujú v športových, 
výtvarných, literárnych a dejepis-
ných súťažiach, odkiaľ prichádzajú 
s medailovými umiestneniami. Ve-
denie školy vyvíja maximálne úsilie 
o modernizáciu školy. Preto  majú 
žiaci v súčasnosti možnosť učiť sa 
v príjemnom prostredí, v triedach 
vybavených siedmimi interaktívny-
mi tabuľami. Majú k dispozícii i päť 
tried  s dataprojektormi  a notebo-
okmi, počítačovú učebňu s dvad-
siatimi počítačmi a prírodovednú 
učebňu s dvadsiatimi tabletmi. Žiaci 
využívajú i rozsiahly športový areál 
pozostávajúci z ihriska, telocvične, 
posilňovne a telocvične na aerobik.

Snahu vedenia školy a pedagogic-
kého zboru vo svojom príhovore 
ocenil i primátor  Handlovej  Rudolf 
Podoba, ktorý pri tejto príležitosti 
odovzdal riaditeľke školy Ľudmile 
Pogádlovej Pamätný list.

O tom, že žiaci školy sú všestranní, 
nás presvedčili počas kultúrneho 
programu. Deti si pod vedením 
svojich pedagógov a pod režijnou 
taktovkou Petry Kulichovej pripravili 
program, ktorý bol zmesou spomie-
nok, úvah, ale i reakcií na súčasný 
vzdelávací systém. Prítomní od-
menili tanečné, spevácke i herecké 
výkony účinkujúcich dlhotrvajúcim 
potleskom.Po spustení opony sa 
prítomní netajili tým, že sa už teraz 
tešia na oslavy 60. výročia školy.

Redakcia



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

Posteľ Miami 180V-38

500 €600 €

0917 539 165

26€30€

Sedacia súprava Antara

899€

1090€

233€
239€

323€

169€

Šťastný a veselý rok 2017 
praje

Art Nábytok 

400€ 250€

210€

379€

Pohovka
Nela

519€

319€

40€

Police Kvadro

14€

14€

359

Pohovka 
Promo

279€

Kuchynská linka Rea Alfa
Predsieň  
Tatiana 
Typ 01

Konferečný stolík F-3
Rohová lavica „Corner“

Sedacia súprava Arenna

Sedacia súprava Kamil
Barová stolička Mercio

40€ 125€

Kreslo Lodka
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PC „E“

Vešiak ELO

V Karpaty Art Gallery 
vystavuje mladý umelec 
Andrej Mazúr 
vnuk sestry Vincenta Hložníka

Kresby a grafiky Andreja Mazúra - to je 
názov aktuálnej výstavy, ktorú v Karpaty 
Art Gallery otvorili Lea Mazánová a 
Róber Hajro - žiaci gitarového oddelenia 
Základnej umeleckej školy. Úvodného 
slova sa ujal, autora s manželkou a hostí 
privítal František Galbavý. 

Oficiálna časť vernisáže sa niesla v 
príjemnej, komornej atmosfére, ktorú 
ukončila otvorená diskusia. Touto formou sa 
mohli návštevníci dozvedieť viac o umelcových myšlienkach 
a postupoch pri tvorbe náročných grafických diel. Andrej 
Mazúr sa narodil v roku 1984. Pochádza z dedinky Svederník 
a možno by sa dalo povedať, že umelecké nadanie aj trochu 
podedil. Je totiž vnukom sestry Vincenta a Ferdinanda 
Hložníkovcov - významných slovenských umelcov. Andrej 
Mazúr študoval na Strednej umeleckej škole v Kremnici. V 
rokoch 2002-2008 študoval na VŠVU odbor voľnej grafiky a 
ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. Počas štúdií bol ovplyvnený 
prostredím rodnej dediny, kde ho zaujali kompozičné zákutia 
starých domov, dreveníc, humien, ako i ľudia, ktorých často 
zakomponoval do tohto magického prostredia. Kresby 
a maľby vychádzali z jeho detských zážitkov a z histórie 
Svederníka. Neskôr sa jeho tvorba viac zameriavala na 
ilustrácie, v ktorých vychádzal z dobrodružnej a inej 
literatúry dotvorenej vlastnou fantáziou. V diplomovej práci 
stvárnil v grafických technikách (najmä lept a akvatinta) 
Božskú komédiu. V grafických listoch sa často vracia ku 

kresťanskej ikonografii a symbolike. V grafickej tvorbe 
autor najviac preferuje suchú ihlu, linoryt a monotypiu 
– prenášanú kresbu. V grafických listoch sa odzrkadluje 
kresťanská symbolika, najmä podobenstvo o milosrdnom 
samaritánovi, podobenstvo návratu márnotratného syna. 
Ďalej je to inšpirácia z Nového zákona ako Posledná večera, 
alebo Pieta. Okrem biblických motívov sa autor inšpiruje 
aj prírodnými motívmi, ako je metamorfóza motýľa, 
spracovaná grafickou technikou tlače z výšky – linorytom. Je 
to vlastne metafora prechodu zo smrti do života.  Žije a tvorí 
v Žiline, kde sa venuje i pedagogickej činnosti na Strednej 
súkromnej umeleckej škole. Výstava potrvá do 13.1.2017
17. januára 2017 o 17.00 h pripravujeme výstavu obrazov 
a sôch z pravého Carrarského mramoru autorky Veroniky 
Bianchi - Priehodovej pod názvom Kresba a Mramor. 
Výstava potrvá do 17.2.2017

Helena Galbavá, Foto: Tomáš Klenko
Na fotografii v strede Andrej Mazúr s manželkou.

ANJEL VIANOC
Tatranská galéria v Poprade 
vyhlásila tradičnú predvianočnú 
výtvarnú súťaž Anjel Vianoc 
2016, do ktorej sa zapojili deti zo 
Školského klubu detí pri ZŠ MN. 
Súťažné práce boli vyhotovené 
ľubovoľnou technikou v maximál-
nom počte 10 prác za školu. Vy-
hlásenie výsledkov bolo 6.decem-
bra v Art klube Tatranskej galérie, 
kde sme získali čestné uznanie za 
prácu našej žiačky Šárky Štupáko-
vej z 3.C triedy. Jej výtvarná práca 
mala názov Vianočný anjel.

PRO SLAVIS 2016
Základná škola Mierové námestie, 
Školský klub detí,  sa zapojili do 
celoslovenskej súťaže v  rámci 
čitateľskej gramotnosti - PRO 
SLAVIS 2016, ktorú organizoval 
Dom Matice slovenskej v Žiline, 
kde sme získali  3.miesto v II. kate-
górii za časopis Noviny školského 
klubu detí.
O úspech sa zaslúžila redakčná 
rada školského klubu detí: Veroni-
ka Uhlárová 4.A, Adriana Srnková 
3.B, Šárka Štupáková 3.C, Jan Gav-
lík 4. B, Paulína Fraitová 4.A pod 
vedením pani vychovávateľky.
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I. ročník  klubových 
pretekov  kynológov  

STRELNICA HANDLOVÁ

Pri príležitosti záverečných osláv Prvej 
písomnej zmienky o Handlovej, ktorá 
pochádza z roku 1376 , Kynologický 
klub Strelnica Handlová  zorganizoval 
pre svojich členov 27.novembra 
vo svojich priestoroch  I. ročník  
Klubových pretekov kynológov.
Súťažilo sa  podľa BH-SK poslušnosť 
a ZM poslušnosť , obrana.  V kategórií 
BH-SK  bolo 6 pretekárov a v kategórii 
ZM 5 pretekárov so svojimi psíkmi.  
Výkony týchto dvojíc  posudzoval 
prísnym okom rozhodca  Miloš 
Hudok, ktorému týmto chceme 
vyjadriť poďakovanie  za kvalitné  
hodnotenie. Poďakovanie patrí aj 
figurantom  Krčmárikovi a Bielskému.

Výsledky kategórie :   
ZM   
1. miesto   Peter DROZD  pes URAN
2. miesto   Viliam DROZD  pes TIXI
3. miesto   Rudolf KUBIŠ  sučka YALTA  
                                     
BH-SK     
1. miesto  Michaela REICHMANOVÁ    
sučka  FAIRA
2. miesto   Ivan Makovinský               
sučka BONA 
3. miesto   Tatiana Ilavská                  
sučka LENY

Našim zámerom je organizovať  tieto 
preteky  každoročne, ako prípravu 
na skúšky. Takéto preteky by nebolo 
možné zorganizovať bez osobnej 
zainteresovanosti organizátorov 
a sponzorov  a to :   mesto Handlová, 
Anton Šabík, Rudolf Kubiš, Lassieland 
-chovateľské potreby, VET FEED 
-chovateľské potreby, VVS SK, s.r.o.  
výroba krmív, SPIDER – chovateľské 
potreby. Menovaným patrí osobitné 
poďakovanie.

Rudolf Kubiš  

Štyri dni pred Vianocami Plavecký 
klub Handlová organizoval  tra-
dičnú vianočnú Kapriádu. Podľa 
tradíciií ju otvoril Neptún - vládca 
všetkých morí a vôd. Deti v Malej 
a Veľkej Kapriáde absolvovali 
množstvo súťaží, ktoré vyvrcholili 
lovením kapra. 

To sa tentokrát podarilo: Marekovi 
Štetákovi, Marekovi Mikušovi, Natálii 
Maruniakovej, Martinovi Rehákovi, 
Katke Stankovej, Lucke Keratovej.
Všetci  naši plavci dostali vianočné 
balíčky a vecné ceny. 

Okrem ukážok plaveckých štýlov 
a techniky plávania  ako aj  jednotli-
vých štafetových súťaží  sme počas 
Kapriády  vyhodnotili  najúspešnej-
ších plavcov v danom roku. 

Ako prví boli ocenení viacnásobní 
medailisti v roku 2016
 Filip Juríček, kat. „D“  
 15 medailí , nominant na ocenenie  

 najúspešnejší plavec a veľký talent   
 Plaveckého klubu Handlová
 Karolína Vetráková, kat.“ D“  
 15 medailí
 Kiara Mikušová, kat. „D“  
 6 medalí
 Róbert Suja, kat.. „D“ -5 medailí
 Jakub Svitok, kat. „D“ – 1 medaila
 Marek Mikuš,kat. „A“  - 6 medailí
 Marek Šteták, kat.. „C“ 
 2 medaile
 Adrián Peprík, kat.. „C“  
 1 medaila
 Dominik Hubočáni kat. „B“  
 1 medaila

V druhej skupine sme ocenili plavcov, 
ktorí síce nestáli na stupňoch víťazov, 
ale veľakrát im chýbali len stotiny se-
kundy k medaile. 
Zlatica Litwiaková, naša najstaršia 
pretekárka, absolvovala všetky kolá 
a nominovala sa na všetky klubové 
preteky ako aj preteky v rámci stredo-
slovenskej oblasti. 

Vecné ceny získali taktiež: Natália 
Maruniaková, Lucia Knapeková, 
Martina Makovinská, Michaela 
Fleischerová, Dávid Bartek, San-
dra Pukačová, Pavlína Vicianová, 
Kevin Turčan, Adrián Peprík, Denis 
Krištof. 

Do tretej skupiny ocenených plavcov 
sme zaradili pre väčšiu motiváciu 
všetkých ostatných pretekajúcich, 
ktorí boli čo i len jedenkrát na prete-
koch a vyskúšali si plaveckú atmosfé-
ru a prvú  reprezentáciu klubu ako aj 
nášho mesta. 

Viktória Škultétyová, Oleg Rúžička, 
Kristína Vicianová, Šimon Vajgl, 
Kevin Turčan, Bianka Šedíková,Lívia 
Šablová, Lukáš Oršula, Aleš Németh, 
Katka Kováčová, Jakub Kováč,Laura 
Giláňová, Samuel Cibula. 

Ocenení pretekári získali trofeje, 
medaily ,diplomy ako aj  vecné ceny, 
ktoré im odovzdali primátor mesta 

Handlová Rudol Podoba, Dušan Klas 
zástupca primátora a prezidentka 
klubu Mária MájováPo ukončení Kap-
riády nasledovalo stretnutie rodičov, 
trénerov ako i plavcov vo vestibulu 
plavárne. Neformálne stretnutie kaž-
doročne utužuje vzájomné vzťahy 
a spoluprácu do ďalších rokov.

Z pohľadu PK HA,organizačne ako aj 
materiálne bola tohtoročná Kapriáda 
na vysokej úrovni.Ďakujeme všetkým 
dobrovoľníkom, rodičom ako aj 
sponzorom: mestu Handlová, spol. 
ALLTOYS, CVČ  Handlová, Čerínska 
v spol. s p. Ondruškom za spoluprácu, 
podporu a finančnú pomoc. 

Veríme, že v tejto tradícii bude náš 
klub aj v budúcom roku pokračovať 
a tak zúročíme úsilie a snahu jednot-
livých trénerov, ktorí sa celoročne 
venujú našej plávajúcej mládeži. 

Mária Májová, 
prezidentka PK Handlová

(upravil VH)          

Na Kapriáde sme vyhodnotili plavecký rok 2016

4.12.2016 sa v športovej hale 
MBK Handlová organizoval 
halový futbalový turnaj. Turnaj 
bol urèený pre staršsiu prípravku 
roèníky 2006/2007 a mladší. 

Účastníkmi boli mužstvá FC 
BANÍK HN HANDLOVÁ, OFK 
SLÁVIA CHRENOVEC-BRUSNO, TJ 
DRUžSTEVNÍK MALÁ ČAUSA.

Hrací systém turnaja bol každý s 
každým a to 2x15 minút. Na otvárací 
zápas nastúpili hráči Handlovej proti 
mužstvu z Chrenovca, kde chlapci 
ukázali svoje futbalové schopnosti. 
Aj v ďalších zápasoch sa bolo na 
čo pozerať a padlo veľa pekných 
gólov. Svoje malé futbalové talenty 
v hľadisku podporovali rodièia a 
starí rodièia, ktorí počas gólov dali 
o sebe vedieť veľkým potleskom. 
So súpermi sa najlepšie popasovali 
domáci hráči Handlovej keď si na 
svoje konto pripísali dve víťazstva a 
obsadili prvú priečku. 

O druhom mieste muselo rozhodnúť 
skóre, ktoré malo lepšie mužstvo 
Chrenovca no a na tretej priečke 
skončilo mužstvo Malej Čausy. 

Organizátori na konci vyhodnotili 
najlepšieho brankára, ktorým sa stal 
Nikolas Kováč z mužstva OFK SLÁVIA 
CHRENOVEC-BRUSNO, najlepším 
strelcom turnaja sa stal Martin 
Matiaško TJ DRUŽSTEVNÍK MALÁ 
ČAUSA a najlepším hráčom turnaja 
sa stal Tomáš Dudík FC BANÍK HN 
HANDLOVÁ. 

Chlapcom držíme palce v ich 
futbalovej kariére a všetkým 
zúčastnením prajeme veľa šťastia a 
športových úspechov v roku 2017.

FC Baník HN Handlová usporiadal 
11.12.2016 v priestoroch ZŠ 
Mierové námestie futbalový turnaj 
mladšej prípravky. 
Turnaja sa zúčastnili:
 
FC Baník HN Handlová
FC Baník HN Prievidza&Handlová 
– prípravka – žiačky
TJ Junior Kanianka
TJ Hajskala Ráztočno
 
Výsledky turnaja:
FC Baník HB Handlová – TJ Junior 
Kanianka    3:1 
góly: J. Kubaljak 3  - Šnirc

FC Baník HN Prievidza&Handlová 
– žiačky – TJ Hajskala Ráztočno   8:2  
 góly : Kaššová 3, Sýkorová 2, Tichá, 
Čertíková – Kluvancová – Boška 2

FC Baník HN Handlová – FC Baník HB 
Prievidza&Handlová – žiačky        3:3 
góly:  J.Kubaljak 3 – Kašščová, 
Sýkorová, Kluvancová

TJ Junior kaniamnka – TJ Hajskala 
Ráztačno   5:1 

góly: Šnirc 3, Hudec, Vomela – Boška 

FC Baník HN Handlová – TJ Hajskala 
Ráztočno   12:1 
góly: J. Kubaliak3, Marcos 3, Gál 
2, Jonas 2, Sokolovský, Rudzan 
– Kelečenyi
FC Baník HN Prievidza&Handlová 
žiačky – TJ Junior Kanianka              5:1 
góly: Kašščová 3, Čertíková 2 – Šnirc

Najlepším strelcom turnaja sa stal 
Jakub Kubaljak z domáceho FC 
Baník HN Handlová
Najlepšou brankárkou sa stala 
Nela Kňažovičová z FC Baník HN 
Prievidza&Handlová – žiačky
Najlepším hráčom turnaja sa stal 
Pavol Šnirc z Kanianky

Najlepšie kolektívy a vyhodnotení 
najlepší hráči dostali  poháre a vecné 
ocenenia.
 
Záverom patrí poďakovanie mestu 
Handlová, MBK Handlová a ZŠ 
Mierové námestie za podporu a 
pomoc pri zabezpeèovaní turnaja.

M. Uríček

Mikulášsky halový futbalový turnaj staršia prípravka
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Ľudia, ktorí cvičia, sú šťastnejší
Aj vy sa niekedy pýtate sami seba, či ste šťastní? 
Šťastie má na dosah každý z nás a dopracovať sa k 
nemu môžete rôzne. Napríklad aj cvičením, pretože 
pohyb nám jednoznačne pomáha cítiť sa lepšie a 
šťastnejšie. Prekysličí sa mozog a naštartuje tvorba 
endorfínu – hormónu šťastia a to platí pre  všetky 
vekové kategórie. Pohybové aktivity  sú odpo-
rúčané vykonávať aspoň dva-tri  krát týždenne.

Čo by sme mali vedieť o plávaní
Plávanie pozitívne vplýva na celý organizmus. Je 
najprirodzenejším pohybom človeka, pretože vo 
vode  telo nemusí niesť vlastnú váhu, kosti sú odľah-
čené, plávanie pôsobí pri bolestiach chrbta a kĺbov, 
posilňuje svaly na celom tele.  Plávanie precvičuje 
srdce, dýchanie, zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje 
imunitný systém, je ideálne pre ľudí s nadváhou. Je 

len málo aktivít, ktoré zabezpečia taký komplexný 
rozvoj celého tela, ako plávanie. 
Plávať môžete  denne od 9,00 hod do 20,00 h, ranné 
plávanie od 6,30 h.
Sobota – Nedeľa a Sviatky    od 9,00 h do 19,00 h

Cvičenia vo vode + AQUA STEP
Na cvičenie vo vode pri hudbe nepotrebujete 
žiadne špeciálne vybavenie. Postačia vám plavky, 
uterák, sprchový gél a šľapky. Nezabudnite na dob-
rú náladu. Je to skupinové cvičenie, čo znamená, 
že okrem dobrej kondície určite získate aj nových 
priateľov. Máme pripravenú novinku  AQUA STEP. 
Je to cvičenie na špeciálnych steperoch, určených 
do vody.
UTOROK   A ŠTVRTOK    od 18,30 h  do 19,15  h

Pilates, Port De Bras,  fit lopty, overbaly
Pevné a flexibilné telo, zrelaxovaná myseľ, zlepšená 

stabilita chrbtice, silný stred tela. To je len niekoľko 
plusov, ktoré vám ponúkame cvičeniami  spájajú-
cimi  strečing a posilňovanie. Cvičenie, resp. cviky 
na fit lopte  vám pomôžu nielen na peknú postavu 
- na chudnutie, ale aj na chrbticu - prináša relaxáciu 
a uvoľnenie.
Pondelok- streda  - piatok     od 17,00 h  do 18,00  h

Stolný tenis  je jeden z mála športov, ktorý:
- poskytuje spoločenskú zábavu nielen pri dvojhre, 
ale tiež pre veľký kolektív ľudí
- pri hre trénujete svoju fyzickú a psychickú kondí-
ciu, schopnosť sústredenia a schopnosť predvídať
Stolný tenis môžete hrať každý deň v čase otvára-
cích hodín plavárne, treba sa objednať.

Plaváreň Handlová :       Pokladňa  0918 911 401
                                             Kancelária  046/5475 736

Plaváreň Handlová, (upravil VH)

0918 911 401

4. 12. 2016 sa uskutočnil basket-
balový turnaj  s názvom TURNAJ 
VÍŤAZOV, v ktorom sa predstavili 
tímy ŠBK Sereď, MBA Prievidza, 
BBK Bánovce nad Bebravou a do-
máci tím, ŠBK Handlová.  

Pri príležitosti tohto turnaja dostal 
každý tím od pána primátora pa-
mätný list. Turnaj sa hral systémom 
každý s každým a diváci mohli vidieť  
napínavé zápasy. Minibasketbalisti  
z Handlovej odštartovali zápasom 
proti Prievidzi. Začalo sa naozaj 
veľké derby. Po dramatickej kon-
covke sa mohli Handlovčania tešiť 
z prvého víťazstva. V druhom zápase 
si Handlová poradila po ďalšom dra-
matickom priebehu s tímom Sereďe. 
Nasledujúci zápas proti Bánovciam 
nad Bebravou odohral domáci tím 
už vo večerných hodinách, kedy už 
nemali Handlovčania dostatok síl 
a Bánovciam podľahli. Domáci tím 
sa tak umiestnil na skvelom druhom 
ieste. 

Tréner domáceho tímu a hlavný or-
ganizátor akcie Ján Beránek: 

„Som veľmi rád,  že sme mohli usporia-
dať ďalší kvalitný baketbalový turnaj 
v našej škole. Veľké poďakovanie patrí 
najmä pani riaditeľke, ktorá nám vy-
tvára skvelé podmienky. Na turnajoch 
podobného charakteru nejde veľmi 
o víťazstvá, ale o to, aby  deti naberali 
potrebné skúsenosti a vytvárali si vzťah 
k basketbalu. Plné hľadisko, nádher-

ná atmosféra 
a kvalitné zápasy 
hovoria o skve-
lom záujme 
detí a verejnosti 
v Handlovej o basketbal. Touto cestou 
sa chcem poďakovať aj vedeniu mesta 
Handlová. Veľká vďaka patrí tiež rodi-
čom, a to za prejavenú dôveru a pomoc 

pri samotnom turnaji. Nemôžeme 
zabudnúť poďakovať ani tímom, ktoré  
prijali pozvanie a mohli sme tak prežiť 
jednu krásnu basketbalovú nedeľu.“

Minibasketbalisti na TURNAJI VÍŤAZOV  skončili druhý

Výsledky turnaja: 
ŠBK HA  – MBA PRIEVIDZA    23:20
BBK BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  - ŠBK Fándly SEREĎ  26:34 
ŠBK HA - ŠBK Fándly SEREĎ    24:20
MBA PRIEVIDZA - BBK BÁNOVCE NAD BEBRAVOU   32: 42
ŠBK Fándly SEREĎ - MBA PRIEVIDZA   54:34
ŠBK HA - BBK BÁNOVCE NAD BEBRAVOU    20:35

Gymnastky opäť úspešné
Dňa 26.11.2016 sa v Košiciach konali Majstrovstvá 
Slovenska v športovej gymnastike kategórie C. 
Zúčastnili sa aj dievčatá KŠG Handlová. Dievčatá sú 
víťazkami už účasťou, pretože týmto pretekom pred-
chádzali oblastné kolá a následne aj kolá Slovenského 
pohára.  Handlovčianky v silnej konkurencii neskla-
mali a domov priniesli super umiestnenia.

Najmladšie žiačky: 
 25. miesto  Šárka Štupáková
Mladšie žiačky:
 19. miesto  Adela Gazdíková
 29. miesto Nikola Nieburová
Staršie žiačky:
 6. miesto  Viktória Matiašková
 9. miesto  Timea Briatková
 15. miesto  Andrea Duníková

Pre dievčatá to bolo pekné zavŕšenie sezóny, no už teraz 
začínajú s prípravou na budúcoročné súťaže.
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