
Mesačník obyvateľov Handlovej a okolia Marec 2017
Keď žihadlo nepichá, 
ale spája

To lidlovské žihadlo nás teda po-
riadne pichlo! Za ihrisko Žihadiel-
ko v Handlovej hlasujú tí, čo majú 
malé deti, tí, čo majú vnúčatá ale 
aj tí, čo už majú deti odrastené 
alebo sú sami ešte len odrastené 
deti. A dejú sa aj zázraky - za Han-
dlovú hlasujú aj Prievidžania :)

Nikdy som o Handlovčanoch ne-
pochyboval. To, že sa vieme zom-
knúť sme ukázali pri banskom 
nešťastí, pri povodniach, pri 
zbieraní štuplíkov pre Martinku 
a ešte mnohokrát. Väčšinou bola 
impulzom pre našu spolupatrič-
nosť nejaká ťažká situácia. Vtedy 
naše srdcia zmäkli a začali sme 
spolu bojovať proti nepriazni 
osudu. Tenktokrát je to iné. Spo-
jili sme sa pre pozitívnu vec, pre 
to najcennejšie - detské šťastie. 
Žihadielkománii som prepadol aj 
ja. O včielke Maji sa mi už aj sníva. 
Sledujem aktuálne skóre a verím, 
že zvíťazíme. 

Za to všetko, čo ste boli schopní 
urobiť, si to naozaj zaslúžime. 
Naše vyhliadky sú výborné a už 
čoskoro sa dozvieme výsledok. 
Bez ohľadu na to, aký bude, vám 
verejne sľubujem, že nové ihrisko 
v Handlovej bude!

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej

Galaprogram Kultúra 2016 je 
slávnostný večer spojený s poďa-
kovaním a ocenením kultúrnych 
inštitúcií, kolektívov a jednotliv-
cov pôsobiacich v regióne hornej 
Nitry. Konal sa 24. februára 2017 
v prievidzskom dome kultúry. Za 
svoju kultúrnu činnosť a repre-
zentáciu kraja a regiónu ocenili aj 
Handlovčanov. 

Cenu Združenia pre rozvoj regiónu 
horná Nitra za Osobitný prínos 
k rozvoju kultúry na hornej Nitre si 
pri príležitosti životného jubilea pre-
vzal scénograf Miroslav Soukup.  
Do Handlovej prišiel začiatkom 
70. rokov a nadviazal spoluprácu 

s domom kultúry a jeho vyspelým 
divadelným súborom, ktorý v tom 
období inscenoval najmä úspešné 
estrády a kabarety. Z tejto spoluprá-
ce sa osobitne vydarila jeho scéno-
grafia k inscenácii Jána Kákoša Dom 
pre najmladšieho syna (1974) v réžii 
Martina Prášeka.

Cenu predsedu TSK za Tvorivý čin 
roka si prevzal Rastislav Nemec 
za vytvorenie nového loga a vizuál 
nej identity Hornonitrianskych 
folklórnych slávností. Nové logo je 
vytvorené rukopisne, čo odkazuje 
na prirodzenú „nedokonalosť“ vlast-
nú prostým ľudským činnostiam. Je 
kreatívne výtvarne rozpracované 

a rozvinuté pre potreby kompletné-
ho vizuálneho štýlu festivalu.

Cenu K-2000 za netradičné kultúrne 
aktivity si prevzala Jarmila Žišková, 
iniciátorka, spoluscénaristka a re-
žisérka projektu Seperdeo, ktorý 
vznikol k 640. výročiu I. písomnej 
zmienky o meste Handlová. Spoje-
ním viacerých umeleckých žánrov 
(tanec, spev, projekcia, činohra) 
prešiel divák históriou Handlovej od 
jej založenia Henrikom Krickerom 
až po víziu budúcnosti.

Handlovčanom osobne pogratu-
loval aj primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba.

VMT

Na Kultúre 2016 ocenili Handlovčanov
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8. marec MDŽ

Jarný výtlkozber
Nahláste výskyt výtlkov  na mestských 

komunikáciách v Handlovej
od 1. marca do 31.marca 2017

na handlova@handlova.sk, 
alebo využite  aplikáciu Odkaz pre starostu
Viac o Jarnom výtlkozbere  si pečítajte na 

www.handlova.sk



ĎAKUJEME všetkým, ktorí vydržali, 
hlasovali a lietali.
Vyhlásenie výsledkov 15. marca 2017,  www.zihadielko.sk
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Najlepšia
cena

Viac na: www.swan.sk
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Tretí  februárový týždeň sa niesol 
v duchu veľkého detského karnevalu, 
ktorý pre všetky deti v našom meste 
zorganizovalo Centrum voľného času 
Handlová v spolupráci s Materským 
centrom Lienka  a ZUŠ v Handlovej. 
V piatok 17.februára sa spoločenská 
sála domu kultúry zaplnila do posled-
ného miesta. Toto tradičné zábavné 
podujatie navštívilo viac než dvesto 
ľudí. Na chvíľu sme sa preniesli do 
krajiny rozprávok, v ktorej sme stretli 
veľa krásnych princezien, víl, pirátov 
a kamarátov zo zvieracej ríše. Veľkým 
tohtoročným prekvapením bola Včiel-
ka Maja, ktorá svojou prítomnosťou 
potešila našich najmenších účastní-
kov. Prišla podporiť projekt „Detské 
ihrisko Žihadielko“, v ktorom prav-
depodobne bude Handlová vďaka 
početnému hlasovaniu úspešná. Deti 
si spolu s Majou zatancovali a niektorí 
si z karnevalu odniesli aj spoločné 
„selfie“. Na všetkých detských účast-
níkov čakalo chutné občerstvenie, 
tombola a skvelá zábava... Každý, kto 
prišiel v maske, dostal pri vstupe malý 
darček a na záver sme tie najmilšie 
a najkreatívnejšie masky ocenili. Nikto 
z detí neodchádzal „naprázdno“ a bez 
spokojného úsmevu na tvári.

Dana Kolorédyová, CVČ Handlová

Včielka Maja v Handlovej
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23. februára 2017 sa zišli poslanci 
po dvojmesačnej prestávke na 24. 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Prerokovali 14 bodový program. 

V nakladaní s majetkom mesta poslanci 
rozhodovali v troch bodoch. Dvom žia-
dostiam obyvateľov o kúpu pozemkov 
vyhoveli, žiadosť spoločnosti Males, s.r.o. 
neschválili.

Zelenú dostal návrh na zriadenie a za-
radenie elokovaného pracoviska MŠ 
SNP na ZŠ Morovnianska cesta do siete 
handlovských škôl a školských zariadení. 
Znamená to, že by v základnej škole bola 
aj škôlka. Týmto krokom by sa čiastočne 
vyriešil problém s nedostatočnou kapa-
citou MŠ. Je však potrebná rekonštrukcia 
priestorov tak, aby vyhovovali potrebám 
škôlkárov. Predpokladané náklady na 
zriadenie takejto triedy sú vo výške viac 
ako 70 tis. EUR a mesto plánuje získať 
prostriedky z Integrovaného regionálne-
ho operačného programu. Predpoklada-
ný termín zriadenia nového elokovaného 
pracoviska MŠ je 1. september 2018.

Program poskytnutia finančných 
prostriedkov na podporu aktivít deti 
a mládeže mesta Handlová pod názvom 
Hoď to tam slúži na podporu malých 
projektov. Tento rok by aktivity mali 
byť zamerané na čitateľskú gramotnosť 
a rozvíjanie vzťahu detí, žiakov a mláde-
že k čítaniu a športu. Poslanci schválili na 
aktivity detí a mládeže 1000 EUR. 

Zástupcovia šiestich stálych komisií pri 
mestskom zastupiteľstve podali infor-
matívne správy o činnosti za uplynulý 
rok. Správu o svojej činnosti za rok 2016 
predložila i Obecná školská rada a ná-
čelník mestskej polície. V roku 2016 za-
evidovali a objasňovali mestskí policajti 
1123 priestupkov, zaznamenali celkom 
4713 udalostí, vykonali 1281 zákrokov, 
uložili 528 blokových pokút, odchytili 99 
psov a 250 ich skontrolovali. Kamerový 
systém zachytil celkovo 399 udalostí. 
Mesto plánuje rozšíriť kamerový systém 
tak, aby boli monitorované výjazdy 
z mesta. Finančné prostriedky vo výške 
10 000 EUR budú hradené zo štátneho 
rozpočtu a projekt bude ukončený do 
konca roka 2017. Prácu mestekj polície 
ocenili náčelník a j primátor mesta. 

Informatívnou správou doplnila roko-
vanie i riaditeľka domu kultúry Jarmila 
Žišková, ktorá okrem iného konštato-
vala, že investícia do digitalizácie kina 
sa odzrkadlila vo zvýšenej návštevnosti 
kinopremiér. 
Hlavná kontrolórka mesta Dana Bedušo-
vá informovala v dvoch bodoch rokova-

Mesto plánuje rozšírenie kapacity materských škôl

nia o svojej činnosti. Za uplynulý rok 
vykonala 15 kontrol, pričom zistila 
menej závažné nedostatky a tieto 
boli odstránené v stanovenej lehote. 
Zaoberala sa i postupom mestského 
úradu pri vybavovaní sťažností a pe-
tícií. V roku 2016 boli zaevidované 
štyri petície a jedna sťažnosť, ktoré 
boli vybavené v súlade so Smernica-
mi MsÚ. Informácie hlavnej kontro-
lórky zobrali poslanci na vedomie.

Rozpočtové opatrenie, ktoré sa týka  
finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu, prostriedkov EÚ, účelovo 
určených finančných prostriedkov 
alebo darov od fyzických a práv-
nických osôb je v kompetencii 
primátora mesta. Takéto opatrenie 
v podobe 7. zmeny rozpočtu za rok 
2016 zobral poslanecký zbor na 
vedomie a týkalo sa prostriedkov 
poskytnutých zo štátneho rozpočtu 
pre občanov v hmotnej núdzi na 
stravu, školské potreby, ďalej o do-
tácie na chránenú dielňu, národný 
projekt Terénnej sociálnej práce a 
komunitného centra. Zmenou sa 
aktualizujú i finančné prostriedky 
na úhradu nákladov na prenesený 
výkon štátnej správy (dotácia na 
jazykový kurz, dotácia žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostre-
dia, atď.) v zmysle prijatých Zásad 
rozpočtového hospodárenia mesta 
Handlová. 

V závere informoval primátor mesta 
Rudolf Podoba o zmene organizač-
nej štruktúry mestského úradu a vy-
tvorení Oddelenia masmediálnej 
politiky s poverenou vedúcou Janou 
Paulínyovou. Informoval o priebehu 
verejného obstarávania na zákazku 

s názvom Oprava mestských komu-
nikácií, pláne spustenia pilotného 
projektu na vertikálne uskladnenie 
odpadov v meste a o plánovanom 
vyhlásení súťaže na projektovú 
dokumentáciu pre verejné kúpa-
lisko, v ktorej sa počíta aj s rekon-
štrukciou plavárne a privedením 
vody z termálneho vrtu. Predbežne 
informoval o pláne výstavby malého 
hokejového štadióna, ktorý však 
musia poslanci v nadchádzajúcom 
období prerokovať. 

Všetky prerokované dokumenty 
a hlasový záznam zo zastupiteľstva 
nájdete na www.handlova.sk v sek-
cii mestské zastupiteľstvo. Nadchá-
dzajúce rokovanie handlovských 
poslancov sa bude konať podľa 
schváleného plánu rokovaní vo štvr-
tok 30.3.2017.

Získajte dotáciu na váš 
pekný projekt  

Trenčiansky samosprávny kraj 
poskytuje dotácie na podporu 
všeobecne prospešných služieb, 
všeobecne prospešných alebo verej-
noprospešných účelov, na podporu 
podnikania a zamestnanosti, voľno-
časových a vzdelávacích aktivít detí 
a mládeže, obyvateľov kraja v špor-
tových, kultúrnych a vzdelávacích 
akciách, ako napríklad:
 folklórne skupiny (nielen akcie,  
 ale aj hudobné nástroje, kroje,  
 oblečenie,...),
 dobrovoľné hasičské zbory 
 (hasičský výstroj/výzbroj),
 športové kluby a ďalšie.
Podmienky pridelenia dotácie sú 
zverejnené na www.tsk.sk. 

POZOR 
Oceňovania športovcov 
v novom termíne!

Mesto Handlová oznamuje širokej 
verejnosti zmenu termínu podu-
jatia Oceňovanie najúspešnejších 
športovcov, kolektívov, trénerov 
a funkcionárov za rok 2016.
Podujatie sa z pôvodne plánované-
ho 24. februára presúva na 4. marca 
2017 o 18. 00 h v prestávke extra-
ligového basketbalového zápasu 
MBK Handlová VŠEMvs Karlovka 
Bratislava.

Novootvorené 
prevádzkarne v roku 2017
Január
Poradenstvo v oblasti výživy ľudí, 
Okružná 5 Handlová
Zrušené prevádzkarne nie sú evi-
dované.

JP, foto VMT

Pozvánka 
na mestské zastupiteľstvo 

v Handlovej

Primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba zvoláva mestské 

zastupiteľstvo 

na štvrtok, 30. marca  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.



POMÁHAME DOSAHOVAŤ 
VAŠE CIELE

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

 Opatrovanie – 20.3.2017
 Obchodná angličtina 
 - Business English – 20.3.2017
  Nemecký jazyk – 21.3.2017
 Odborná spôsobilosť SBS   
 – 27.3.2017
 Obsluha motorových vozíkov

  - individuálne

Niektoré kurzy 
zabezpečujeme 
aj bezplatne 
pre nezamest-

naných 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

Daňové priznania 
pre seniorov 
a nezamestnaných 
zdarma

Turisticko-informačná kancelária - TIK 
(oproti Coop Jednota)

poskytne seniorom (dôchodcom) 
a nezamestnaným

v termíne 
1. marca - 17. marca 2017, v čase 9.00 
- 14.00 h

bezplatne tlačivá 
a spracovanie daňového 

priznania typu A

K vyplneniu daňových priznaní je 
potrebné si priniesť:

-  potvrdenie od všetkých 
 zamestnávateľov
-  občiansky preukaz
-  zistiť si výšku dôchodku za rok 2016  
 (suma je uvedená na výmere 
 od Sociálnej poisťovne, a nie je 
 potrebné sa preukazovať
 potvrdením z pošty)

Každý daňovník podáva len jedno 
daňové priznanie.

Službu poskytuje Združenie 
obcí Handlovskej doliny

Tel.0905 977 951, 
erika.jonasova@handlova.info

DOPRAVNÉ KARTY 
VYBAVÍTE OD 15. februára 
na ODDELENÍ VÝSTAVBY

Mesto Handlová v decembri 2016 in-
formovalo cestujúcu verejnosť o zru-
šení neefektívnych spojov a uľahčení 
cestovania v MHD. 1. január 2017 zna-
menal zavedenie nových časových 
lístkov s neobmedzeným cestovaním 
a platnosťou jeden mesiac. Na takéto 
cestovanie je však nutná dopravná 
(čipová) karta.

Tak, ako dopravca informoval, došlo 
ku dňu 13. februára 2017 k plánova-
nému ukončeniu činnosti Dočasného 
pracoviska – Predpredajného miesto 
SAD Prievidza a.s., ktoré slúžilo ces-
tujúcim na vybavenie takýchto kariet.
Mesto Handlová vychádza v ústrety 
svojim obyvateľom, ktorí môžu až 
do odvolania vybaviť dopravné karty 
na Oddelení výstavby, územného 
plánu, dopravy a ochrany životného 
prostredia, číslo dverí 2. Po vypísaní 
a odovzdaní žiadosti, a zaplatení 
poplatku za vyhotovenie vo výške 

3,50 Eur pracovníci oddelenia vydajú 
žiadateľovi dopravnú kartu. Pracov-
níci oddelenia sú k dispozícii počas 
stránkových hodín mestského úradu, 
čím mesto Handlová poskytuje túto 
službu o dva dni v týždni navyše.

Stránkové hodiny MsÚ Handlová:
Pondelok  7,00 – 16,00 h.
Utorok nestránkový deň
Streda 8,00 – 16,00 h.
Štvrtok 7,00 – 15,00 h.
Piatok 7,00 – 14,00 h.

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac január 2017 – február 2017 
(od 20.1.2017 do 15.2.2017) cel-
kom 340 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 79 priestupkov, 
z ktorých bolo 32 zistených vlastnou 
činnosťou a 30 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo 
zistených 17 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 50 doprav-
ných priestupkov. V dvoch prípadoch 
bol použitý TPNZOMV (tzv. papuča).
Proti verejnému poriadku bolo rie-
šených 6 priestupkov, z ktorých boli 
4 priestupky na úseku rušenia noč-
ného pokoja, 1 priestupok na úseku 
verejného pohoršenia a 1 priestupok 
na úseku znečistenia verejného 
priestranstva.

Proti občianskemu spolunažívaniu – 1 
priestupok.
Proti majetku 5 priestupkov.

V 15 prípadoch bol porušený Zákon 
282/2002 o niektorých podmienkach 
držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do evi-
dencie; neoznámenie zmeny skutoč-
nosti a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, neodstránenie výkalov).

Zákon 8/2009 o cestnej premávke – 1 
priestupok.
Zákon 39/2007 o veterinárnej starost-
livosti – 1 priestupok, ktorý bol pre 
podozrenie zo spáchania trestného 
činu (TČ) odovzdaný na ORPZ SR 
Prievidza.

Príslušníci mestskej polície odchytili 
12 túlavých psov, ktorí boli umiestne-
ní v útulku (9 odchytených psov si z 
útulku zobrali ich majitelia a 3 psíkom 
bol nájdený nový domov).  

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 90 zákrokov a 27 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Donucovacie prostriedky boli 
použité v jednom prípade.

Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušník-
mi MsP vykonaných 12 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP 
za obdobie od 20.1.2017 
do 15.2.2017:

25.1.2017 o 07:50 - telefonicky 
oznámené z predajne COOP Jednota 
na Ul. SNP, že zákazníčka si v košíku 
zabudla peňaženku, z obchodu 
odišla a zákazník, ktorý prišiel po nej 

ju z košíka odcudzil a ponechal si ju. 
Poškodená uviedla, že v peňaženke 
mala drobné mince v hodnote do 5 
€. Preverením záznamu z kamier bolo 
zistené, že podozrivý po príchode do 
predajne odcudzil uvedenú peňa-
ženku z košíka, neodovzdal ju, ale si 
ju prisvojil. 

27.1.2017 o 02:05 hod. - hliadka 
OOPZ Handlová požiadala o súčin-
nosť pri preverení oznamu, že v zá-
hradkárskej osade nad Mexikom horí 
chata a hliadka OOPZ sa nedostala 
s vozidlom na miesto. Hliadka MsP 
prešla s vozidlom do záhradkárskej 
osady a zistila, že za potokom horí 
posledná chata. Hliadka vyzdvihla 
hliadku OOPZ a spolu sa presunuli 
cez osadu Nad kúpaliskom k horiacej 
chate. Na mieste sa už nachádzalo 
jedno vozidlo HaZZ. Bola vykonaná 
súčinnosť hasičom pri vození a roz-
kladaní hadíc od pohostinstva Mexi-
ko k horiacej chate, nakoľko sa ďalšie 
vozidlá HaZZ na miesto nemohli 
dostať. Bolo zistené, že chata patrila 
mužovi, ktorý tam nechával prespá-
vať známeho. Ten uviedol, že keď si 
išiel ľahnúť, priložil do piecky v chate 
a keď sa zobudil, tak bol všade dym. 
K zraneniu osôb nedošlo.

MsP (krátené)

Vodozádržné opatrenia

Ak ste išli z Handlovej  smerom na 
Žiar nad Hronom, určite ste si všimli 
ťažké mechanizmy pri štátnej ceste 
na hornom konci Handlovej. 

Práce sú súčasťou veľkého projektu 
Slovenského vodohospodárskeho pod-
niku OZ Piešťany pod názvom Povodie 
hornej Nitry – opatrenia na prevenciu 
pred povodňami a suchom. Celý pro-
jekt zahŕňa na hornej Nitre dvanásť 
opatrení. Z toho tri sa týkajú priamo 
Handlovej. Práce budú prebiehať na 
Hornom konci, na Račom potoku a v 
intraviláne Handlovej. Opravovať sa 
budú chodníky v rôznych častiach mes-
ta. Po novom budú vybavené vodozá-
držnými nádržami. S prácami súvisí aj 
výrub stromov 101 kusov stromov a 
krovín na území 313 metrov štvorco-
vých. Schválilo ho  Oddelenie výstavby, 
územného plánu, dopravy a životného 
prostredia mestského úradu Handlová.  

Cieľom všetkých vodozádržných opat-
rení je zvýšenie bezpečnosti Handlov-
čanov v prípade nepredpokladaných 
klimatických zmien.                                   Rd

Mestská polícia informuje.....      

Vážení rodičia, milí piataci

Gymnázium I. Bellu 
v Handlovej 

pozýva na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

 ktorý sa  bude konať 
v piatok 

31. marca od 16.00 h.
Nájdete nás na Ul. Lipová 15. 

Tešíme sa na vás!
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Jubilanti 
v mesiaci január 2017

Oľga  Ulbriková
Rozália  Veithová
Mária  Široká

v mesiaci   FEBRUÁR    2017        

Sidonia  Tončková 
Helena  Schniererová  
Anna  Kostková  
Anna  Lepšíková
Kristína Petrová
Magdaléna Franková
Mária  Michalková
Aurel  Tihanyi
Šarlota Tužinská
Agnesa Mičicová
Zoltán Santoris
Vojtech Majer
Ján  Mikula
Anna  Ďuriníková
Mária  Puterová
Ľubica  Bugárová
Juliana Dujsíková
Vojtech Berenči
Darina Pančíková
Eduard Matovský
Ján  Spevár
Ján  Pavlík
Mária  Pirošková
Marian Škultéty
Anna  Fabianová
Oľga  Nováková
Ján  Hladký
Alžbeta Kmeťová
Viera  Mikleová

Zvoz odpadu v marci 2017

Mesto Handlová, Nová Lehota, Horný 
koniec
 papier   1.3., 15.3.,29.3.
 sklo   7.3.
 plasty   8.3., 22.3.
 kovové obaly  14.3.

Mestská časť Morovno, dolný koniec
 sklo  3.3.
 papier  10.3., 24.3.

 plasty  17.3., 31.3.
Žiadame obyvateľov mesta, aby 
v prípade plastových odpadov (PET 
fľaše) a objemnejšieho papierového 
odpadu, tento stláčali a neznižovali 
tak kapacitu kontajnerov na ich zber. 

Aktuálny kalendár nájdete 
aj na www.handlova.sk.

 JM okná
      OD Jednota 1.poschodie     

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

Všetko aj so zameraním a komplet-
nou montážou.

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

SNP1, 972 51Handlová 

Novonarodené detičky
január 2017/február 2017

René  Bubniak
Lukáš  Jaško
Martin  Švec
Juraj  Bauer
Pavel  Šarišský
Peter  Holúbek
Sebastián  Sojka
Estera  Slovincová

Koncert na obnovu veže 
Kostola sv. Kataríny

V septembri 2016 sa veža handlovského kostola zaodela do 
nie veľmi pekného, ale pevného lešenia. Začala sa výmena 
drevenej šindľovej strechy veže kostola.  Práce prerušil príchod 
pravého zimného počasia v januári 2017. 

Aj keď na obnovu prispelo z grantovej schémy Obnovme 
svoj dom Ministerstvo kultúry SR, financie stačiť nebudú. 
Obnova strechy a výmena poškodených trámov si vyžiada 
145 tisíc Eur. A tak handlovská fara hľadá aj nové možnosti, 
ako získať finančné prostriedky na dokončenie opráv. 
Zriadila transparentný účet, predáva šindle, ručné robenú 
čokoládu, omšové víno, kalendáre, oslovuje možných darcov 
a sponzorov. Ďalším z originálnych nápadov ako získať 
peniaze na novú kostolnú vežu bol koncert banskobystrickej 
kapely Slovak tango. Hudobne veľmi talentovaní mladí muži 

sa zameriavajú na interpretáciu slovenskej populárnej piesne 
30. až 50. rokov minulého storočia. V nedeľu 19. februára sa 
Handlovčania mohli započúvať do piesní Františka Kryštofa 
Veselého, Melánie Olláryovej, Gejzu Dusíka a prerobených 
tanečných melódií v štýle  tanga a swingu. Na koncert sa 
predalo takmer dvesto lístkov a výťažok zo vstupného, spolu 
s s podporou Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., opäť 
posunú opravu krásnej šidľovej  strechy veže dominanty 
nášho mesta Kostola sv. Kataríny o krok vpred.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a podporili dobrú vec. Prispieť 
môžete aj vy prostredníctvom transparentného účtu: 
Slovenská sporiteľňa, 
pobočkaHandlová: SK5009000000005077239645, 
alebo na www.transparentneucty.sk  (Kostol sv. Kataríny 
v Handlovej),  „Leto každý šindeľ sa počíta“ .

Jana Oswaldová a Farnosť Handlová

Valentínska kvapka krvi 2017 
– Šťastie máme v krvi, prečo ho nezdieľať?

Celoslovenská kampaň Slovenského červeného kríža 
Valentínska kvapka krvi rozprúdila krv aj v žilách učiteľov  
ZŠ, Mierové námestie v Handlovej. V rámci valentínskeho 
týždňa pod názvom „Láska je tu s nami“ zorganizovali 
prvý ročník Valentínskej kvapky krvi v Základnej škole, 
Mierové námestie 255/27, Handlová.  Príkladom išlo 14 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. 
Osud všetkých, ktorí krv potrebujú, nebol ľahostajný 57 
„hrdinom“, z ktorých bolo 51 vhodných pre darcovstvo.         
Z tohto počtu bolo 25 prvodarcov. 

Chceli by sme vyjadriť veľké uznanie všetkým zúčastneným, 
poďakovať sa za trpezlivosť a dar života, ktorý dobrovoľne a 
nezištne venovali tým, ktorí to potrebujú.  Milí naši darcovia, 
prajeme Vám, aby ste nestratili odvahu a odhodlanie 
pripojiť sa k nám aj v nasledujúcich ročníkoch. Ďakujeme! 

 Lenka Poláková

Vymeníme 2-izbový byt 
v osobnom vlastníctve 55m2 
s veľkou kuchyňou za 2-izbový 
byt s menšou kuchyňou. Lokalita 
vežička, Partizánska ulica. 
Kontakt: 046/5476 136
- volať poobede.

Predám drevo na kúrenie. 
Tel. č.: 0944 184 146.
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Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť. 

Dňa 3.2.2017 by sa dožil krásnych 
80 rokov môj milovaný starký 

Július Kuzmín. 

S láskou s úctou spomína vnučka 
Zuzana s rodinou.

Prečo darovať 
práve nám?
Nezisková organizácia JAZMÍN 
už  dvanásť rokov  pomáha ľuďom 
v núdzi. Počas tejto doby sme po-
mohli takmer tisícke ľudí. V roku 2016 
sme podali pomocnú ruku 89 ľuďom,  
ktorí sa ocitli bez strechy nad hlavou,                                                                              
( 62 jednotlivcov a  10 mamičiek so 17 
deťmi). Medzi našimi klientmi máme 
veľa starších ľudí, ktorí stratili bývanie 
a nemajú dostatočný príjem na pobyt 
v zariadení pre seniorov, ale aj men-
tálne postihnutých klientov, ktorí boli 
týraní a zneužívaní vlastnou rodinou. 
Naše aktivity boli ocenené pozvania-

mi na Radničkine trhy v Bratislave, 
kde sme získali ocenenie za využíva-
nie recyklačných techník pri ručných 
prácach, Medzinárodný ženský klub 
nás opätovne pozval aj na Vianočný 
bazár, kde sme výrobkami z chráne-
nej dielne prezentovali našu činnosť.
Myslím, že každému z nás sa pozdáva 
myšlienka môcť sa rozhodnúť kam 
poputujú 2% z našich daní. Darujte 
ich tam, kde si ich využitie môžete 
skontrolovať, môžete sa prísť pozrieť, 
ako bol váš dar využitý.        

PROSÍME VÁS  O POMOC  PRE ĽUDÍ, 
KTORÍ VAŠU POMOC NAOZAJ PO-
TREBUJÚ.

Dúfame, že na nás nezabudnete pri 
vypĺňaní daňových priznaní za rok 
2016 a podporíte nás darovaním 
2% z daní. V mene našich klientov 
ĎAKUJEME.

Viera Mrázová                                                               
riaditeľka Jazmín n. o.

IČO  36 119 652
Právna forma: 
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Obchodné meno: JAZMÍN N.O.
č. účtu  v tvare IBAN 
SK4909000000000372062894
Sídlo:   Ulica:  F.NÁDAŽDYHO
 čislo:   4
PSČ:  972 51
Obec: HANDLOVA  

Opustili nás 
január/február 2017

Štefan  Jankovský
Martin  Muszela
Ján  Cút
Ivan  Svitok
Ján  Gurin
Ladislav  Ďurčovič
Jozef  Manik
Jozef  Miškovič
Karol  Lenč
Karol  Vasaráb
Ladislav  Krajčo
Július  Ujček
Kamila  Neuschlová
Anna  Hulineková
Marta  Siemerová
Veronika  Krausová
Mária  Miková
Zdena  Cangárová
Jozefa  Kalabusová
Viera  Rendeková
Stanislava  Grolmusová
Helena  Pipíšková

Hudba je drina 
ocenená radosťou aj 
víťazstvami 

Malí zuškári sú pilierom existencie 
i budúcnosti našej handlovskej ZUŠ 
-ky.  Spoločná práca učiteľov hudby, 
rodičov a malých hudobníkov priná-
ša neuveriteľne veľa príležitostí, ako 
tráviť svoj voľný čas, načrieť do tajom-
stiev hudby, priniesť radosť svojmu 
okoliu a v neposlednom rade, zmerať 
si svoje nadanie a úsilie s inými. 

Základná umelecká škola v Handlovej 
sa systematicky venuje najmenším 
žiakom v prípravnom, v prvom a dru-
hom ročníku základného štúdia v 
základnom umeleckom vzdelávaní. 
Dôkazom sú dva  februárové kon-
certy. Detský spevácky súbor Lienka 
a najmenší žiaci naplnili  7.februára 
sálu radosťou a dobrou atmosférou. 
Takú istú bolo cítiť aj na koncerte 
- II. ročník regionálnej gitarovej sú-
ťaže 14.februára, kde sa predstavili 
klaviristi v koncertnej sále ZUŠ. Tí naj-

menší mali možnosť vidieť výborné 
výkony už starších a zrelších žiakov. 
Najmenší gitaristi vo februári urobili 
veľkú radosť učiteľom, rodičom ale 
aj odbornej hudobnej verejnosti. 
Róbert Hairó a Lea Mazánová priniesli 
ocenenia z celoslovenskej súťaže 
Gitarová Nitra 2017 . Duo v tomto zlo-
žení si priviezlo 2. miesto v I. kategórii 

v komornej hre na gitare a Lea Mazá-
nová získala 3. miesto v I. kategórii 
v sólovej hre na gitare. Súťaž Gitarová 
Nitra bola15.februára. Oboch žiakov 
na súťaž pripravila Mária Sedláková. 
Oceneným aj pani učiteľke srdečne 
blahoželáme.     

Ria Ferčáková, 
riaditeľka ZUŠ Handlová                              

Dňa 13.3.2017 by sa dožil 
80 rokov 

Jozef Michele. 

S láskou a úctou spomína brat Anton 
s rodinou, sestra Irena s rodinou 

a sestra Margita s rodinou.

Handlovskí gymnazisti 
v Peterboroughu
Týždeň od 22.-28.januára 2017 bol 
pre niektorých študentov Gymnázia 
Ivana Bellu v Handlovej netradičný. 
Už druhý rok je škola  zapojená do 
projektu Fair Trade - Spravodlivý 
obchod – v rámci  medzinárodného 
projektu Errasmus-plus. 

Vo februári sa  zástupcovia žiakov a vy-
učujúcich z piatich európskych štátov 
stretli v anglickom meste Peterborou-
gh. Slovenskú republiku reprezentujú 
práve handlovskí gymnazisti. Prvé tri 
dni strávili v priestoroch hostiteľskej 
školy Thomas Deacon Academy a ab-
solvovali zaujímavé workshopy, ktoré 
sa  týkali  Fair trade. Na úvodnom stret-

nutí sa predstavili účastníci projektu, 
študenti z Anglicka, Dánska, Nemec-
ka, Rakúska, Talianska a Slovenska. 
Naučili sa zmapovať oblasti predaja 
Fair Trade produktov prostredníctvom 
počítačových programov, vyskúšali  
si návrh výrobku a následnú prácu s 
týmito produktmi, vyrobili  si vlastné 
Fair Trade lopty. Popoludnia  trávili 
so svojimi hostiteľmi. Do sýtosti  sa 
vyskákali a spálili prebytočné kalórie 
na trampolínach v relaxačnom centre 
Bounce. 

Štvrtok bol pre našich gymnazistov 
asi najzaujímavejším dňom. Ocitli  sa 
v magickej krajine svetoznámeho ča-
rodejníka Harryho Pottera. Na vlastné 
oči videli lietajúce metly, Hermionine 
šaty, ale i známe železničné nástupiš-
te. Piatok sa niesol v znamení historic-

kých pamiatok a naši študenti sa už od 
rána tešili na návštevu univerzitného 
mesta Cambridge. Absolvovali i tra-
dičnú plavbu po anglických kanáloch 
a spoznávali históriu tohto mesta. 
Týždeň pretiekol ako voda v potoku a 
v sobotu nastal čas rozlúčiť sa  s  hosti-
teľmi a mestom Peterborough.Projekt 
sa ale ešte nekončí. V apríli bude  hos-
titeľskou krajinou Slovenská republika 
v zastúpení Gymnázia I. Bellu. 

Slovensko je krásna krajina, má sa čím 
popýšiť, má čo ukázať a  žiaci so svo-
jou učiteľkou Annou Sivekovou, ktorá 
je koordinátorkou projektu, sa už te-
raz tešia na spoločne strávené chvíle 
s novými  kamarátmi, ktoré utužia 
staré i novovzniknuté priateľstvá.

Anna Siveková
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Dňa 28.1.2017 uplynulo 13 rokov od úmrtia 

Ladislava Gregora. 

Čas plynie ako voda a smútok v srdci stále bolí, nikdy 
sa nezahojí. 

Spomínajú manželka, synovia s rodinami 
a sestra Júlia.

Dňa 22.2.2017 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý a milovaný 

Jozef Jung. 

S úctou a láskou spomínajú manželka, deti, vnúčence 
a pravnúčence.

Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v srdciach nás, čo sme ťa milovali. 
Tak, ako z tvojho srdca žiarila láska a dobrota, 
tak nám budeš chýbať do konca života. 

Dňa 9.2.2017 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý 

Rostislav Vysloužil. 

S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manželka, sestra 
s rodinou, dcéry, synovia, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina.

Dňa 17.2.2017 sme si pripomenuli 10 rokov, čo nás 
opustil náš otec 

Ladislav Gorel.

 S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 1.3.2017 si pripomenieme 1. výročie od úmrtia 

Jožka Strmeňa. 

S láskou s úctou spomína manželka, synovia, vnuci, 
Katka a ostatná rodina Strmeňová.

Dňa 12.2.2017 nás opustil náš drahý milovaný manžel, 
otec, starký, prastarký 

Július Ujček vo veku nedožitých 73 rokov. 

S láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Janka 
s rodinou a dcéra Anka s rodinou a ostatná rodina. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prišli rozlúčiť 
a ďakujeme MUDr. Šplehovi, MUDr. Lakatošovi 
a ODCH v Handlovej.

Dňa 26.1.2017 sme si 
pripomenuli 25. výročie úmrtia

 Jána Grolmusa 
a dňa 23.3.2017 si 
pripomenieme 25. výročie 
úmrtia 

Alžbety Grolmusovej. 

S úctou spomínajú dcéry 
Gerlinda a Gertrúda s rodinami.

„Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.“ 

Dňa 8.2.2017 uplynulo 14 rokov od úmrtia našej 
milovanej mamičky, babky 

Anny Vráblikovej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú synovia František s rodinou, Ján, Peter, Pavol, dcéry 
Anna s rodinou a Mária, vnučky Monika, Rebeka, Anna a Mária.

Dňa 10.3.2017 si pripomíname 10. výročie, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý 
otec

Ján Šupka. 

S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá 
a pravnúčatá. Dedko, chýbaš nám.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou zosnulou 

Boženkou Sivákovou, ktorá nás opustila 6.2.2017 a zároveň by sme 
chceli poďakovať MUDr. Revesovej  a sestričke p.Juhanovej za príkladnú 
starostlivosť a ľudský prístup počas choroby. Smútiaca rodina.

„Mama, to slovo je cennejšie ako hociktoré iné na 
svete. Keď Ťa už niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj 
svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň.“

Dňa 18. marca si pripomenieme 6. výročie úmrtia 
našej milovanej mamičky 

Mgr. Mariany Sabovej. 

S láskou a úctou spomína dcéra Silvia a syn Peter 
s rodinami.

Neplačte, že som odišiel, ten pokoj mi prajte, len v srdci 
večnú spomienku si na mňa zachovajte! 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť 
s našim synom 

Martinom Muszelom. 

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 
Smútiaca rodina.

Dňa 11.3.2017 uplynie rok, čo sme sa navždy rozlúčili 
s našim milovaným manželom, otcom, svokrom, 
starkým a bratom 

Jánom Pančíkom. 

S láskou spomíname.

Čas plynie, ale spomienky zostávajú. 

Dňa 25.2.2017 sme si pripomenuli 7 rokov od 
chvíle,keď nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
ocko a dedko 

Ivan Žabenský. 

Si stále v našich srdciach. S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Zuzana, Ivana a syn Martin s rodinami.
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Handlovskí Fénixáci 
strieborní

Detská organizácia Fénix oslavovala 
minulý rok 25. výročie vzniku. Na konci 
decembra ukázali mladí ľudia, že sú aktívni 
i v otázkach občianskej spoločnosti, vedia 
vyjadriť svoje názory a postoje. 
Dvanásť územných organizácií DO Fénix 
spracovalo ku koncu roka svoju činnosť 
do krátkeho videa, v rámci etapovej hry 
Miesto, kde žijem. Handlovskí Fénixáci sa 
s prezentáciou mesta Handlová umiestnili 
na druhom mieste.

Etapová hra pod názvom Miesto, kde 
žijem bola zameraná na spoluprácu 
územnej organizácie DO Fénix s miestnou 
samosprávou. Mladí ľudia využili vo 
videu i 640. výročie prvej písomnej 
zmienky o meste Handlová. Predstavili 
svoju činnosť na území mesta – čítanie 
rozprávok seniorom, Retro pioniersky 
karneval, Milujem Slovensko a iné. 
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa 
uskutoční 9. marca 2017 v Novej Dubnici. 
Strieborné video handlovskej DO Fénix je 
dostupné na youtube.com.                 VMT

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Marec - mesiac knihy bude v knižnici plný literárnych 
a čitateľských.

7. 3. 2017 Jozef Miloslav Hurban 200. výročie narodenia 
7. 3. Vansovej Lomnička 50. roč. recitačnej súťaže žien. 
V spolupráci s Úniou žien
13. 3. - 19. 3. Týždeň slovenských knižníc
16. 3. Deň ľudovej rozprávky. 
- O psíčkovi a mačičke. 
  Literárna hodina. Jozef Čapek 120. výročie narodenia 
-  O pyšnej košielke. 
   Jozef Čapek 120. výročie narodenia

- Ocenenie najaktívnejšieho detského čitateľa knižni-
ce         za rok 2016
- Hviezdoslavov Kubín. 
- Prvýkrát v knižnici. Pre MŠ
- Vitajte v knižnici. Slávnostný zápis prvákov do knižnice
- Naša knižnica. Podujatia k výročiu založenia knižnice
27. 3. Knižnica pre všetkých. 
Bezplatný zápis do knižnice. Deň otvorených dverí pre 
zábudlivcov-odpustenie sankčných poplatkov
31. 3. - 1. 4.  Noc s Andersenom. 
Po stopách oslobodenia Handlovej.   

Pobočka ZŠMC:

Vesmírne rozprávky. Pre MŠ Babka na rebríku. Pre MŠ
Zverinec na siedmom poschodí. Zážitkové čítanie.   MSK

SVETOVÝ DEŇ LESOV 
V BANSKOM MÚZEU
21. marec je Svetovým dňom lesov. Tento deň sa 
slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej 
pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. 
Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose 
a hodnotách lesov. Lesy tvoria elementárnu úlohu 
pre životné prostredie na Zemi. Sú nenahraditeľné 
a práve preto ich musíme chrániť.

V týždni od 20. do 24. marca 2017 si Slovenské banské 
múzeum pripravilo najmä pre školy zaujímavé podu-
jatie pod názvom „CESTA DREVA“. Vďaka zaujímavému 
rozprávaniu, prezentácii a zábavnému kvízu sa do-
zviete napríklad, ktorý strom je najväčší na Zemi, ako 
zistíme koľko rokov mal strom alebo ako sa využíva 
drevo v bani. Súčasťou tohto podujatia je aj možnosť 
vyskúšať si spoločne výrobu ručného papiera.

Marec je aj Mesiacom knihy a preto si v priestoroch 
našej eko dielničky môžete vyrobiť napríklad vlastnú 
knihu alebo denník pomocou látky a papiera, alebo 
naučiť sa vyrábať záložky do knihy rôznymi techni-
kami.
Návštevy eko dielne nám, prosím, oznámte aspoň 
deň vopred na telefónnom čísle 046/5423 973 alebo 
elektronickou poštou na adresu sbm.handlova@mu-
zeumbs.sk. Tešíme sa na vásZdar Boh! 

Kolektív SBM

Desať rokov je relatívne krátka 
doba. Handlovský banícky spolok 
si na svojej slávnostnej schôdzi               
5. decembra 2016 si pripomenul 
desať rokov svojej práce a účin-
kovania v Handlovej. Slávnostnú 
schôdzu pozdravili žiaci a učitelia 
ZUŠ svojim krátkym, ale krásnym 
programom. O činnosti HBS 
pripravila Rada spolku pamätnú 
publikáciu, ktorú odovzdala 
členom. 

Z jej obsahu uvádzame, že HBS zalo-
žili po práci prípravného výboru za 
vedenia Ing. Antona Ondrejkoviča 
26. septembra 2006, keď stanovy 
boli zaregistrované  5. septembra 
2006. Na zakladajúcej schôdzi sa zú-
častnilo 21 členov, prevažne z radov 
baníkov-dôchodcov a zamestnan-
cov Bane Handlová. Členská základ-
ňa sa pomerne rýchlo rozširovala. 
Potešujúce bolo, že pod vedením 
kapelníka dychovej hudby Antona 
Micheleho sa z bývalých hudobní-
kov vytvoril spevokol HBS, ktorý sa 
stal neodmysliteľnou súčasťou na 
každom šachtágu, či inom spoločen-
skom podujatí mesta. 

Slávnostná schôdza bilancovala 
a konštatovala, že programové ciele, 
vytýčené v Stanovách spolku boli 
splnené, a to zásluhou dobrej spo-
lupráce s vedením mesta Handlová 
a vedením a.s. Hornonitrianske 
bane Prievidza. Išlo predovšetkým 
o každoročné regionálne oslavy Dňa 
baníkov pre uhoľný región horné-
ho Ponitria, muzeálnu, expozíciu 
uhoľného baníctva v Handlovej, 
vybudovanie turistického banského 
náučného chodníka, oživenie a za-

JUBILEUM HANDLOVSKÉHO BANÍCKEHO SPOLKU

vedenie starých baníckych tradícii, 
najmä šachtágov. 

Blížiace sa sté výročie priemyselnej 
ťažby uhlia (2009) nabádalo spracovať 
históriu banskej činnosti v Handlovej 
a mnohých trápilo, že banícky pa-
mätník na prvý štrajk v Handlovej na 
Hladovom námestí sa stáva obeťou 
vandalov. Zámery sa podarilo splniť 
a pamätná publikácia je doplnená 
vyše 400 fotografiami, zachytáva-
júcimi činnosť spolku a účasť jeho 
členov na rôznych domácich i za-
hraničných podujatiach.  Slávnostná 
schôdza mohla konštatovať, že HBS 
sa rozrástol na 89 členov. V HBS bolo 
celkom organizovaných 108 členov; 
z nich – žiaľ - desať sme vyprevadili 
s baníckymi poctami na poslednú 
cestu a niekoľkí z našich radov vystú-
pili. Zakladajúci členovia boli poctení  
“Ďakovnými listami”.

Činnosť HBS bola ocenená aj zvlášt-
nym uznaním Združenia baníckych 
spolkov a cechov SR, ktoré z rúk 
predsedu Združenia Ing. Erika 
Szombathyho prevzal predseda HBS 
Ing. Ján Ihring. Slávnostnú schôdzu 
pozdravil aj zástupca Banskoštiavnic-
ko-Hodrušského baníckeho spolku 
Ing. Richard Káňa a zástupca Spolku 
priateľov Bane Nováky Ing. Stanislav 
Gurský. Členskú základňu spolku je 
potrebné dopĺňať najmä mladšími 
členmi z radov baníkov i nebaníkov, 
ktorí cítia potrebu udržať v meste ba-
níckeho ducha a nadväzovať na jeho 
banícke tradície. 

Pre ďalšiu činnosť spolku sa uka-
zuje potrebné najmä omladzovanie 
členstva spevokolu. Schôdza ocenila 
pozitívne činnosť spevokolu pod 
vedením zakladateľa a dirigenta 
Antona Micheleho. HBS privíta medzi 

sebou aj žiakov a študentov, ktorí by 
boli ochotní spievať v spevokole a tak 
obohatiť banícke tradície. Slávnost-
ná schôdza bola uzavretá krátkym 
rautom a členovia HBS sa rozišli s od-
hodlaním pokračovať v práci a plniť 
program HBS. 

Záujemcovia o vstup do spevokolu 
a členstvo v HBS sa môžu prihlásiť 
osobne v dome kultúry u Arpáda 
Kosztu (RELAX 5475377, mob. 
0910985979).                

Handlovský banícky spolok ďakuje 
všetkým sympatizantom, ktorí v 
roku 2015 prispeli 2% zaplatenej 
dane na našu činnosť. Zároveň 
oznamujeme a zdvorilo prosíme o 
vašu priazeň aj v roku 2016

Ing. Igor Reiff



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

10% zľavy 
na SS a pohovky

ihneď k odberu

16€

27€

Fašiangy v našom 
Senior Centre

Tak, ako každý rok,  sme sa i my v seniorku  roz-
lúčili s časom fašiangových zábav a hojnosti. 
Posledný fašiangový deň, teda 28.februára 
sme sa spoločne stretli v telocvični zariadenia, 
aby sme si zatancovali a zaspievali. Oblečení 
v karnevalových maskách,  za tónov veselej 
hudby sa začala fašiangová zábava. Úvod 
patril fašiangovníkom, ktorí  známou ľudovou 
„prekáračkou“ rozosmiali všetkých prítom-
ných. Potom už pódium patrilo našim Hviez-
dičkám  a muzikantom , ktorých už niekoľko 
rokov sprevádza Anton Michele, st.. Spevácke 
číslo vystriedali ladné pohyby tanečnej 
skupiny Latino Lady. Tieto dámy sa stali ne-
odmysliteľnou súčasťou našich kultúrnych 
programov.  Potom, ako sme potešili naše 
oči, prišlo na rad potešenie pre uši v podobe 
nádherných skladieb  v podaní  Juraja Stolári-
ka.  Jemné melódie vychádzajúce zo saxofónu  
nás vtiahli do snov o mladosti, kedy i naši 
obyvatelia zapĺňali na dedinských zábavách 
tanečný parket. Zo snenia nás prebudila pani 
riaditeľka, ktorá vyhlásila začiatok žrebovania 
tomboly. Tombola sa stala hlavným pútačom 
každej spoločenskej akcie v zariadení. Naši 
obyvatelia už vedia, že keď sa povie tombola, 
treba si pripraviť peknú pesničku, pretože 
žiadna výhra nie je zadarmo.Telocvičňou sa 
začala šíriť vôňa  rezňov a to bola predzvesť 
toho, že na rade je podávanie večere, ktorá 
ukončila nielen naše spoločné posedenie, ale 
aj čas hojnosti a neviazanej zábavy.     

Iveta Ondrušíková

Z činnosti Karpaty Art Gallery
V mesiaci február si v Karpaty Art Gallery pre milovníkov výtvarného 
umenia pripravili skutočnú lahôdku. Rodená Handlovčanka Veronika 
Priehodová, ktorá žije striedavo v Talianskej Carrare, Belgickom Bruseli 
a Banskej Bystrici predstavila verejnosti svoje obdivuhodné sochárske i 
maiarske diela. Veronika v súčasnosti používa pseudonym Bianchi, čo v 
preklade zanmená Biela. Toto umelecké meno dokonale odzrkadluje jej 
výtvarné zameranie, pretože ťažiskom jej tvorby sú sochárske kompozí-
cie tesané do pravého carrarského mramoru. Carrarský mramor s obľu-
bou používal aj sám Michelangelo Buonarroti a svojou krásou zrejme 
bude ešte dlho zdrojom inšpirácie pre mnohých umelcov.

Karpaty Art Gallery a autor vás srdečne pozývajú na výstavu: František 
Šlachta - Výber z tvorby.  František Šlachta sa celoživotne venuje krajinár-
skej fotografii a ako dobrovoľný člen Horskej služby , s častým pobytom 
v horách, zachytil množstvo nádherných scenérií a len v časopise Krásy 
Slovenska publikoval vyše 700 fotografií, z toho 112 titulných farebných 
strán. Výstava potrvá do 24.3.2017.

Karpaty Art Gallery vás pozýva na vernisáž výstavy Lucie Minárikovej: Kdekoľvek a predsa doma ( maľba a grafi-
ka). Vernisáž výstavy sa uskutoční 28.3.2017 o 17:00h. Výstava potrvá do 28.4.2017. Široká verejnosť je srdečne 
vítaná! Vstupné dobrovoľné!                                                                                                                         Karpaty Art Gallery

Dňa 31.1.2017 sme si pripomenuli 

60-te výročie svadby 
mojich drahých rodičov 

Juraja a Eleonóry 
Frankových. 

Všetko najlepšie prajú dcéra Katka s priateľom a deťmi a pravnukom.

Predám 
montovanú 
zateplenú garáž 

na Úderníckej ulici 
(nad bývalou 
pekárňou). 
Cena dohodou.
0905 517 854. 
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NOVINKY 
Z PLAVÁRNE

Oznamujeme, že  Plaváreň Handlo-
vá má nové kolagénové solárium 
s vibračnou podlahou.  Srdečne 
pozývame všetkých občanov mes-
ta do našich priestorov.

Naďalej ponúkame možnosť využiť  
hydromasážnu vaňu s teplotou vody 
od 36°C do 39°C. 

Záujemcom o plávanie pribudla 
okrem neobmedzeného vstupu 
do parných sáun možnosť  v rámci 
vstupného  vyskúšať si aj 15minútový 
hydromasážny kúpeľ, v ktorom sa 
dajú využiť mechanické a tepelné 
vplyvy k vonkajšej masáži celého 
tela, pri liečbe poúrazových stavov 
a obezity, po zraneniach svalov a 
kĺbov. 

Pôsobenie vody a vzduchu pod tla-
kom cez trysky odstraňuje napätie 
a únavu. 
Športové aktivity:  
Aquaaaerobik:  utorok a štvrtok: 
od 18:30 do 19:15 hod
Pilates: pondelok, streda, piatok: 
od 17,00 do 18,00 hod 
Stolný tenis: podľa otváracích hodín 
bazéna
Informácie  a objednávky       
0918 911 401    pokladňa
Nový cenník služieb a masáží nájdete 
na www.handlova.sk. 

Pánovi učiteľovi, 
pani učiteľke
Najlepší učitelia sú tí, ktorí ti ukážu, 
kam sa máš pozrieť, no nepovedia 
ti, čo máš vidieť.

Každý z nás má svojho pedagóga, 
ktorého miloval pre jeho láskavosť, 
múdrosť, či prísnosť a ochotu pomá-
hať a viesť. Na niektorých po rokoch 
zabudneme, niektorí však zostávajú 
v našej pamäti navždy. 28. marec Deň 
učiteľov slávime ako spomienku na 
narodenie Jána Amosa Komenského. 
Tento deň je vhodnou príležitosťou 
na oslavu práce učiteľov a vyjadrenie 
našej vďaky a úcty všetkým peda-
gógom za to, že svoju prácu robia 
s láskou, zodpovednosťou a vysoko 
profesionálne. Za to, že vzdelávajú 
a vychovajú naše deti a pripravujú ich 
na život. Všetkým úprimne ďakujeme 
a prajeme pevné zdravie, správnu 
motiváciu, kolegiálnu klímu v škole 
a veľa osobných úspechov.  

Mikroregionálne oslavy Dňa učiteľov 
„Ľuďom za katedrou“ spojené s odo-
vzdávaním ocenenia „Vynikajúci pe-
dagóg“ sa uskutočnia 24.marca 2017 
(piatok) o 10,00 hod v kinosále Domu 
kultúry mesta Handlová. Srdečne 
pozývame!

Zápis do školy
Zápis  detí na povinnú školskú do-
chádzku v základnej škole sa usku-
toční  v stredu 5.apríla 2017 v čase od 
8.00 hod. do 17.00 hod. vo všetkých 
handlovských základných školách:

- Základná škola, Mierové námestie  
 255/27, Handlová;
- Základná škola, Morovnianska  
 cesta 1866/55, Handlová;
- Základná škola, Školská 526/53,  
 Handlová. 

Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré 
do 1. septembra 2017 dovŕšia šesť 
rokov a deti, ktoré mali v minulom 
školskom roku odloženú školskú do-
chádzku. K zápisu je potrebné priniesť 
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča (zákonného zástupcu). V prípa-
de, že je dieťa zdravotne postihnuté, 
aj doklad o zdravotnom stave.

Upozornenie: 
Ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka 
odchádza s rodičmi  na dlhší čas do 
zahraničia, tiež musí byť riadne pri-
hlásené do základnej školy v mieste 
trvalého bydliska. Pri zápise zákonný 
zástupca oznámi, že dieťa si bude 
plniť povinnú školskú dochádzku v 
zahraničí a zároveň písomne požiada 
riaditeľa školy o povolenie plniť po-

vinnú školskú dochádzku v zahraničí. 
Podrobnejšie informácie k zápisu 
detí na povinnú školskú dochádzku 
v našom meste nájdete na webovej 
stránke mesta a webových stránkach 
jednotlivých ZŠ. 

Testovanie 9-2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. 
ročníka základných škôl pod názvom 
Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. 
apríla 2017 (streda) z predmetov ma-
tematika, slovenský jazyk a literatúra. 
Náhradný termín testovania je 20. 
apríla 2017(štvrtok) v Trenčíne. 
Informácie k testovaniu deviatakov 
sú zverejnené na adrese http://
www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

Veľkonočné prázdniny budú 
v čase od 13. do 18. apríla 2017.  Žiaci 
po prázdninách do školy nastúpia 
v stredu 19. apríla 2017.

Materská škola bude v prevádz-
ke okrem sviatkov (Veľký piatok 
14.4.2017 a Veľkonočný pondelok 
17.4.2017).
Upozornenie: 
Deti z Elokovaného pracoviska  Škol-
ská budú presunuté na Elokované 
pracovisko Cintorínska.

Karneval 2017

Cítite sa dobre v pyžame? Naše deti 
v škole áno. Preto sme sa všetci 
stretli na pyžamkovom karnevale. 
Princezné v županoch, zvieratká 
v papučkách a nesmela chýbať ani 
prehliadka nočnej módy. My, herci, 
sme privítali deti vankúšovou bitkou. 
Po predstavení masiek deti čakali za-
ujímavé súťaže. V tanečných kolách 
deti tancovali ako pierka z vankúšov. 
Nakoniec všetci čakali na vyhodno-
tenie. Najkrajšie masky boli ocenené. 
Zvláštnu cenu získalo učiteľské ŽU-
PANOVÉ KVARTETO. 
Nikto neodišiel naprázdno a všetci 
sme sa dohodli, že o rok sa stretne-
me znova. Nik nevie, aká kreatívna 
téma nás čaká nabudúce.

Mária Maňáková, ml.

Jazdili na snehu
Druhého ročníka zimnej jazdy 
zručnosti „O putovný pohár 
Viktora Magdolena“, konaného 
na letisku pri Morovne, sa zú-
častnilo 18 posádok. Oproti vla-
ňajšku vyšlo počasie tentokrát 
na jednotku. 

Povrch letiska pokrýval ľad, sneh 
a všade prítomná inovať, ktorá 
spríjemňovala atmosféru. Z víťaz-
stva sa opäť radoval vlaňajší víťaz 
Peter Kahún, pred Pavlom Janíkom 
a prekvapením dňa, najlepšou 
ženou  Slávkou Docyovou. Medzi 
ženami boli na druhom mieste 
Eva Magdolenová a tretia mestská 
poslankyňa Erika Budovičová. 
Cenu pre najvzdialenejšiu posádku 
si odniesli Peter Rusiňák so synom 
z Popradu. Vyhodnotenie súťaže 
prebehlo pri výbornej fazuľovici 
od kuchára Miťa Hocka v bývalom 
CVČ-Relax. 

Doplnili dopravné značky

Dopravné značky by mali  byť umiest-
nené tak, aby boli dopravné situácie 
prehľadné pre chodcov a vodičov mo-
torových vozidiel. Dopĺňajú a vymie-
ňajú sa vždy podľa aktuálnych zmien 
v cestnej premávke, alebo vtedy, keď 
staré značky neplnia svoju funkciu a 
nezaisťujú dostatočnú bezpečnosť a 

prehľadnosť. Handlovská samospráva 
doplnila a vymenila v uplynulých týž-
dňoch dopravné značky v niektorých 
mestských lokalitách.

- Križovatka Duklianska-Kremnická
  Kvôli zlepšeniu prehľadnosti pribudla  
STOP -ka a zrkadlo
- Švermova ulica
  Zákaz státia na ulici oproti parkovisku 

pri tržnici, z dôvodu prehľadnosti a pre-
jazdu nákladných   vozidiel

Nové dopravné značenie sa vymieňa 
tam, kde je to najviac potrebné podľa 
požiadaviek dopravnej polície,  obyva-
teľov mesta alebo na podnet oddelenia 
výstavby.  Nové dopravné značenie 
stálo handlovskú samosprávu približne 
400 eur.                                                               IS
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Lezecké nádeje z HK Prometeus 
Handlová skúšajú stále niečo iné, 
nové. V roku 2016 začali vo väčšej 
miere súťažne liezť drytool - dis-
ciplínu, pri ktorej používajú čakany 
(zbrane) a špeciálne topánky s 
hrotmi (niečo ako mačky). Aj keď 
sa tejto disciplíne nevenujú dlho, 
znovu dokázali, že Handlová má 
silnú základňu.

18.2.2017 sa zúčastnili 5.kola Sloven-
ského pohára v drytoolovom lezení, 
ktoré bolo v Lieskovanoch. Na stupni 
víťazov v kategórii juniori stáli Peter 
Kuric - 1.miesto, Martin Minárik 2. 
miesto a za juniorky si Lýdia Barano-
vičová odniesla medailu za 1.miesto. 
Keďže táto kategória je súčasťou 
kategórie dospelých, Peter Kuric sa 
medzi mužmi umiestnil na 2. mieste a 

Marek Radovský na 3. mieste. Martin 
Minárik bol len o pár chytov horší a 
skončil na 4.mieste. Lýdia Baranovi-
čová obsadila 3.miesto v ženách. V 
Lieskovanoch boli vyhodnotené aj 
celkové výsledky Slovenského pohára 
za rok 2016 v drytoolovom lezení, kde 
sa naši lezci umiestnili v konečnom 
hodnotení nasledovne:

kategória ženy 
 2.miesto Lýdia Baranovičová

kategória muži 
 3.miesto Peter Kuric
 6. miesto Marek Radovský 
 7.miesto Martin Minárik.

Na začiatku februára si Marek Ra-
dovský, Martin Minárik a Peter Kuric 
vyskúšali svoje zbrane aj na šampio-

náte vo francúzskom Champagny-en-
-Vanoise. Na Majstrovstvách sveta v 
ľadovom lezení v juniorskej kategórii 
do 19 rokov obsadili Peter Kuric 
7.miesto, Martin Minárik 15.miesto a 
10.miesto v lezení na rýchlosť. Marek 

Radovský sa v kategórii muži do prvej 
dvadsiatky síce nedostal, ale bol veľ-
kou oporou pre našich juniorov.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a 
tešíme sa na ďalšie úspechy.

HK Prometeus Handlová, DB

Drytool - lezenie s čakanmi tiež medailové!

Handlová v tejto sezóne po dru-
hý krát zdolala večného rivala 
z Prievidze (75:67). MBK koučoval 
v zápase z pozície kapitána Ondrej 
Haviar, keďže tréner Marko Cvet-
kovič si odpykáva šesťzápasový 
dištanc za svoje správanie v dueli 
v Lučenci.

„Toto víťazstvo sme potrebovali ako 
soľ. Chutí dvojnásobne, keďže sme 
prehrali posledné dva zápasy, a teda 
sme potrebovali urobiť dobrý výsle-
dok, aby sa chytili ľudia. Veľmi sa 
tešíme. Všetky trénerove kompetencie 
v hornonitrianskom derby prevzal 
Ondrej Haviar, ktorý bol kapitánom 
Handlovej. V poslednom dueli sa zranil, 
čakali sme, že do zápasu bude menej 
zasahovať, svoje nové povinnosti super 
zvládol, ale darilo sa mu aj priamo na 
palubovke“. zhodnotil pekný výsledok 
Ivan Kartáč.

Radosť vystriedal smútok

Oslavy z víťazstva nad Prievidzou pre-
kazila Handlovčanom smutná správa. 
Vo veku 54 rokov zomrel tréner Dra-
gan Tomanovič.

Charizmatický srbský tréner pôsobil 
v baníckom mestečku od sezóny 
2002/2003. V nasledujúcom ročníku 
vybojoval pre Handlovú prvú medai-
lu, ktorá mala bronzový lesk. „Nikdy 
nepadneš do zabudnutia, veď si 
to bol práve ty, kto nakopol všetky 
motory nášho milovaného Baníka na 
cestu za veľkými úspechmi. Navždy 
sa nám tvoj úsmev bude zobrazovať 
pri pohľade na pohár, ktorý má čest-
né miesto v klubovni nášho tímu,“ 
uvádza sa na oficiálnej klubovej 
stránke MBK. Česť jeho pamiatke!

(prebraté z basket.sk , upravované, foto  
z facebook mbk handlova)

V derby  sme po druhýkrát porazili Prievidzu

Školský basketbalový klub 
Handlová prosí všetkých 
známych, rodičov a priaznivcov 
o poskytnutie 

2% z daní za rok 2016.

Školský basketbalový klub 
Handlová
IČO : 36124826    právna forma : 
občianske združenie
sídlo : ZŠ, Mierové námestie 27
972 51 Handlová
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- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania, zameranie adresného bodu
- Vecné bremená, kontrolné merania

Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz

Geodetické práce - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová

DIGITÁLNE KINO BANÍK
 
ŠTV 2.3. o 19.00h (F.K. REBEL)               
BABA Z ĽADU (PREMIÉRA)  

PIA 3.3. o 18.00h /USA/
SO 4.3. o 20.00h, PO 6.3. o 18.00h
LOGAN: WOLVERINE (PREMIÉRA)

PIA 3.3. o 20.30h /USA/dráma/
PO 6.3 o 20.30h
MIESTO PRI MORI (PREMIÉRA)

SO 4.3. o 16.00h 
NE 5.3. o 16.00h /Francúzsko/
animovaný/89min/SD/MP/                   
BALERINA (PREMIÉRA)

SO 4.3. o 18.00h /Slovensko/   
NE 5.3. o 18.00h             
ÚNOS (PREMIÉRA)

NE 5.3. o 20.00h /CZE, SVK/romantická 
komédia
VŠETKO ALEBO NIČ 

UTO 7.3. . o 18:00h /FRA/dráma
ZNIČENÍ LÁSKOU 

ŠTV 9.3. o 19.00h (F.K. REBEL)
JACKIE (PREMIÉRA)  /USA/dráma/

PIA 10.3. o 18.00h /USA/akcia,
KONG: OSTROV LEBIEK (premiéra)

Vezmi si psíka z útulku
Bročko je asi rok a pol 
starý kríženec, zrej-
me jazvečíka (podľa 
krátkych nožičiek) s 
perfektnou povahou. 
Je to absolútne ne-
konfliktný psík, ktorý 
by v novom domove 
určite rád privítal aj 
psieho kamoša. 

Ajko je mladý asi 
ročný psík kríženec 
nemeckého ovčiaka so skvelou priateľskou povahou. 
Nevieme, čím si Ajko prešiel, ale keď k nám prišiel, bol 
veľmi ustráchaný a nedôverčivý. Dnes je už z neho ale 
sebavedomý fešák, ktorý nemá problém absolútne s 
ničím a nikým.  Ajko bude očkovaný a čipovaný. Na svoj 
domov stále čaká v KS Handlová. 

V pripade viac info či adopcie  0911 918 734,
dominikadubaiova@gmail.com
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