
Mesačník   obyvateľov Handlovej a okolia APRÍL 2018

Kyticou piesní k MDŽ

Ocenili sme 
najlepších športovcov

Legendám handlovského 
školstva

OSLOBODENIE HANDLOVEJ
                

Handlová bola oslobodená 3. apríla 1945
jednotkami Miškovského pešieho pluku  

Sovietskej armády, ktorého veliteľom bol Andrej 
Vladimírovič Kozľakovskij a plukovný  komisár 

Konstantín Ivanovič Savin.

Priamy útok sa začal 3. apríla ráno, na nepriateľa zakopa-
ného pod Veľkým Gričom. Nemci boli zatlačení na ústup.

O 17. hodine bola Handlová oslobodená. Počas 2. svetovej 
vojny prišlo v Handlovej o život 244 Handlovčanov, 

97 ich zahynulo v koncentračných táboroch. 

Výročie tejto významnej udalosti si pripomenieme 
pietnou spomienkou 

v utorok, 3. apríla 2018 o 15.00h  
na Námestí baníkov v Handlovej.



Zem ľudia v minulosti uctievali, 
bola matkou živiteľkou. Bola darky-
ňou a udržiavateľkou života a sily, 
symbolom bohatstva. Jarné lúče 
slnka boli pre hospodárov symbo-
lom dobra, zdravia, života, tepla a 
radosti.  Kedy už začne jar? Naši sta-
rí otcovia sa po celé generácie tešili 
na prvé ranné lúče, kedy sa príroda 
aj v okolí Handlovej začala prebú-
dzať, tráva zelenieť, vtáčiky veselo 
štebotať na slamených strechách 
kamenno-drevených domov. Všet-
ko však záviselo od počasia, vytrva-
lých dní zimy, vetra a ako rýchlo sa 
dokázala zem vysušiť. Jarné práce 
sprevádzali osobité obrady a zvyky. 
Najväčšou starosťou hospodárov 
bolo zabezpečenie dobrej úrody      
z polí  a plodnosť dobytka, príchod 
jari sa spájal s magickými obradmi. 

Prvé práce sa začínali oraním v po-
lovici marca a robil ich gazda ako 
hlava rodiny. Pred oraním prvej 
brázdy prežehnal dobytok aj pluh 
so slovami „Poďme, v mene Bo-
žom“. Začala sa jarná sejba obilnín, 
bolo to zvyčajne po sviatku sv. Jo-
zefa. Podľa pranostík bolo neradno 
so sejbou začínať v piatok, mohlo 
to mať nedobré konce. 

Pri prvých prácach na poli sa jedlo 
obradné jedlo – dlhé šúlance, ktoré 
mali byť čím najdlhšie a čo najtuč-
nejšie, aby klasy novej úrody boli 
plné. Aj v nemeckej obci na hos-
podárskych dvoroch chovali ovce, 
ktoré na jar gazdovia odnášali na 
salaše. Po príchode oviec na salaš 
bača praktizoval  starodávny zvyk 
okiadzania oviec, keď s korýtkom 
žeravých uhlíkov, spoločne s po-
svätnými bylinami, chodil okolo 
stáda oviec, okiadzal ich dymom 

a odriekal zariekania. Keď bača tri 
razy obišiel košiar, korýtko zakopal 
do zeme v blízkosti koliby. Miesto 
označil kolíkom a pridal k nemu rast-
linu tymianu. Tento magický úkon mal 
ochrániť nielen baču ale aj stádo zve-
rených oviec od všetkej škody. 

Aj bahniatka vysvätené v chráme Bo-
žom sa na Kvetnú nedeľu zapichovali 
do polí ako ochranu pred zlými živlami 
a niektoré konáre si gazdiné uchová-
vali v komore alebo pri obraze svätých 
ako ochranu pred ohňom a choroba-
mi. 

Najmä starší ľudia, ktorých bolieval 
chrbát a kríže verili, že ak sa počas 
prvej jarnej búrky oprú chrbtom o dre-
vo, po celý rok bolesť krížov zmizne. 
Príchod jari bol spojený nielen s práca-
mi na poli, ale aj s upratovaním príbyt-

kov. Dedinčania pociťovali prirodzenú 
potrebu dať po  dlhej zime všetko do 
poriadku, upratať domácnosť a hospo-
dársky dvor, čím sa pripravovali aj na 
príchod Veľkej noci. 

Príchod jari symbolizovala aj očista 
tela. Po fašiangoch, období výdatné-
ho hodovania, zabíjačiek, dedinských 
svadieb, plesov prichádzal v cirkev-
nom roku na rad Veľký pôst – obdobie 
skromnosti, kajúcnosti a postenia sa.  
Vo všeobecnosti platilo, že sa ľudia vy-
hýbali počas štyridsaťdňového pôstu 
jedlám z mäsa, niekde sa vyhýbali aj 
mlieku a syrom. Pôst mal veriacich pri-
praviť na slávenie Veľkej noci. Pôstne 
obdobie sa začínalo Popolcovou teda 
Škaredou stredou a končilo sa Veľkým 
piatkom. Na stoloch sa objavovali ryby 
na všetky spôsoby, masť nahradili ole-

je, varili sa múčne a zeleninové jedlá, 
najčastejšie z kyslej naloženej kapusty, 
strukoviny, jedlá zo zemiakov či sladké 
rezance s posýpkami. Na stoloch sa v 
drevených miskách objavovali rôzne 
kaše, ktoré členovia rodiny jedli dreve-
ným lyžicami. 

Recept na zemiakové šúľance
Kilo v šupke uvarených zemiakov olú-
peme, pretlačíme a osolíme, pridáme 
2 žĺtky a toľko múky, aby vzniklo tuhšie 
cesto, ktoré sa dá dobre šúľať. Krátke, 
ako prst hrubé šúľance, hádžeme do 
osolenej vriacej vody. Na masle os-
mažíme za hrsť žemľových omrviniek 
a na ne vysypeme uvarené scedené 
šúľance. Všetko dobre premiešame a 
pridáme cukor. 
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Medze vyschýnajú, 
treba začať orať, alebo prichádza jar 

Kyticou piesní sme 
si uctili sviatok žien
Medzinárodný deň žien pripadá kaž-
doročne na 8. marec. Tento všeobec-
ne uznávaný sviatok sme oslávili aj  v 
Handlovej. Mesto, v spolupráci s poli-
tickými stranami SMER- SD a KSS, si pre 
ženy v kinosále domu kultúry  pripravi-
lo zaujímavý kultúrny program, ktorý 
potešil všetky prítomné ženy. 

Chcela by som vo svojom mene a 
verím, že aj za všetkých prítomných 
divákov, poďakovať za výber hostí z 
Bratislavy, ktorí prišli potešiť hand-
lovské ženy nestarnúcimi melódiami 
popredných slovenských aj zahranič-
ných skladateľov, textárov a spevákov. 
Vystúpenie sólistu Opery SND Ivana 
Ožváta bolo na vysokej profesionálnej 
úrovni a jeho dialóg s publikom by s 
kľudným svedomím zniesol prívlastok 
výchovný koncert.  Z môjho učiteľské-

ho pohľadu  by tento umelec určite 
oslovil aj mladú generáciu, lebo verím, 
že aj žiaci dokážu rozoznať profesi-
onálne vystúpenie od amatérskych 
koncertov. Spolu s priateľkami som sa 
na kultúrnom programe zabavila a do-
kázal nás rozosmiať (myslím to v dob-
rom) nielen Ivan Ožvát, ale aj šarmant-
ný  Štefan Skrúcaný. Spolu s ním  sme si 
cez nestarnúce piesne zaspomínali na 
Miška Dočolomanského, Karola Du-
choňa či Karla Gotta. A mimochodom, 
dobre sme sa pobavili aj na vtipoch v  
podaní Štefana Skrúcaného.

Po kultúrnom programe nasledovalo 
posedenie pri ľudovej Poluvskej muzi-
ke.

Touto cestou chcem všetkým organizá-
torom poďakovať za príjemný hudob-
ný zážitok a za dve hodiny  profesio-
nálnej kultúry v našom malom meste.

Dagmar Strmeňová

V stredu 21. marca 2018 sa mladé škôl-
karske talenty stretli na recitačnej sú-
ťaži v prednese poézie a prózy na po- 
dujatí pod názvom Z dúhovej knižky. 

V poradí 8. ročníka sa zúčastnilo            
16 malých recitátorov z elokovaných 
pracovísk MŠ v Handlovej, ako aj deti z 

MŠ v obciach Ráztočno, Jalovec, Chre-
novec – Brusno, Lipník a  Veľká Čausa. 
Malých recitátorov prišiel povzbudiť aj 
primátor mesta Handlová Rudolf Po-
doba, ktorý ocenil smelosť recitátorov, 
pochválil ich za ich krásne výkony a 
odmenil všetkých diplomom. 

JO

Z DÚHOVEJ KNIŽKY
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Úvodník

1.septembra 1939 sa začala 
2.svetová vojna. Na slobodu a 
mier sme museli čakať dlhých 
šesť rokov.  Šťastie z 3.apríla 
1945, kedy bolo naše mesto 
oslobodené, malo trpkú prí-
chuť. Handlová tejto nezmysel-
nej vojne obetovala 244 obyva-
teľov. 97 ich zahynulo v koncen-
tračných táboroch. 

Veľmi si želám, aby ste na to 
nikdy nezabudli a aby ste sa vo 
svojich životoch vždy pridali na 
stranu mieru. Tak, ako John Len-
non vo svojej piesni Imagine.

Rudolf Podoba
primátor mesta

 
Predstav si, že nad nami nie je 
žiadne nebo,
dá sa to, ak sa o to pokúsiš.
Predstav si, že pod nami nie je 
žiadne peklo
a nad nami je len obloha.
Predstav si, ako všetci ľudia
žijú len pre dnešok...

Predstav si, že neexistujú žiadne 
krajiny,
nie je to také ťažké.
Predstav si, že neexistuje dôvod 
vraždiť či zomierať 
a nebolo by tiež žiadne 
náboženstvo.
Predstav si, že všetci ľudia žijú 
v mieri.

Možno si povieš, že len snívam,
no nie som jediný...
Dúfam, že sa k nám raz pridáš
a svet sa zjednotí.

Predstav si, že by nikto nič 
nevlastnil.
Uvažujem, či to dokážeš.
Predstav si, že neexistuje 
chamtivosť či hlad
a ľudia sú súdržní.
Predstav si, že všetci ľudia sa
spoločne podieľajú na existencii 
sveta.

Možno si povieš, že len snívam,
no nie som jediný...
Dúfam, že sa k nám raz pridáš
a svet sa zjednotí.

V stredu 7.marca 2018, v prestávke 
basketbalového zápasu MBK Han-
dlová a MBK Rieker COM- therm 
Komárno, ocenila Handlová naj-
úspešnejších športovcov, tréne-
rov, kolektívy, funkcionárov a ude-
lila Ceny fair  play za rok 2017.

V kategórii Talent roka získal ocene-
nie člen Horolezeckého klubu Pro-
meteus Peter Tončko. V roku 2017 sa 
stal absolútnym víťazom Slovenské-
ho pohára v športovom lezení detí 
v kategórii do 10 rokov.  Aj napriek 
nízkemu veku, 8 rokov, dokázal v ka-
tegórii do 10 rokov víťaziť nad súper-
mi vekovo o rok a viac staršími.  

V kategórii MLÁDEŽ – jednotlivci bol 
ocenený Peter Kuric, člen Horole-
zeckého klub Prometeus Handlová.
Najlepší juniorsky lezec Slovenska 
v roku 2016/2017 navštívil celkom 
12 krajín sveta. Jeho najvýraznejším 
úspechom je, že sa z 12. miesta na 
svete v olympijskej kombinácii v ra-
kúskom Innsbrücku nominoval do 
prvej dvadsiatky lezcov, ktorí budú 
bojovať o olympijské kovy na olympi-
áde mládeže v Buenos Aires v októbri 
2018! Peťo tak bude prvý a možno   v 
blízkej budúcnosti aj jediný Slovák, 
ktorý sa športovým lezením kvalifi-
koval na olympiádu. Medzi úspeš-
nými mladými jednotlivcami sú aj 
plavci.  Filip Juríček  v priebehu roka 
vybojoval 39 medailí – 14 zlatých, 
12 strieborných a 12 bronzových, 14 
krát skončil na 4. mieste. Na jarných a 
jesenných majstrovstvách stredoslo-
venskej oblasti vyplával v individuál-
nych disciplínach 10 zlatých, 3 strie-
borné, 5 bronzových medailí, čím sa 
stal najúspešnejším plavcom Stre-
doslovenskej oblasti v kategórii „C“ 
- rok narodenia 2008.  Na vrcholnom 
podujatí Majstrovstvách Slovenskej 
republiky v Košiciach vyplával dve 
strieborné medaily a dvakrát skončil 
na 4. mieste. Ostatným úspechom 
je zisk bronzu na medzinárodných 
pretekoch Štúrovské stovky.  Karo-
lína Vetráková patrila v minulom 
roku medzi najúspešnejšie slovenské 
plavkyne v kategórii „C“ - mladšie 
žiačky. Vyplávala spolu 46 medailí, 
z toho 35 zlatých, 9 strieborných, 2 
bronzové a jedenkrát skončila na 4. 
mieste. Na jarných majstrovstvách 
stredoslovenskej oblasti vyplávala v 
deviatich individuálnych disciplínach  
deväť zlatých medailí. Vrcholom se-
zóny boli pre Karolínku Majstrovstvá 
Slovenskej republiky v Košiciach, kde 
súťažila v deviatich disciplínach a zís-
kala neuveriteľných deväť medailí – 4 
zlaté, 3 strieborné a 2 bronzové. Na 
medzinárodných pretekoch Štúrov-
ské stovky získala  2 zlaté a 1 striebor-
nú medailu.  Po plavcoch prišiel rad aj 
na úspešných kynológov. 

Dávid Pavlák vzorne reprezentuje 
handlovský kynologický klub v bran-
nom viacboji kynológov.  Na Maj-
strovstvách Slovenska, ktoré sa konali 
v septembri v Banskej Belej získal 2. 
miesto v kategórii dorast. Dávid re-
prezentuje handlovský kynologický 
klub a je dôležitou súčasťou tímu aj v 
pozícii figuranta.  
Patrik Krivuš, člen Kynologického 
klubu Handlová- strelnica. Patrik tiež 
postúpil na Majstrovstvá Slovenska, 
ktoré sa konali v septembri v Banskej 
Belej a vo svojej kategórii získal 3. 
miesto.

V kategórii KOLEKTÍV – mládež jed-
noznačne zažiaril  Školský basketba-
lový klub Handlová. Zverenci a zve-
renkyne tohto klubu sa umiestňovali 
na medailových priečkach v rôznych 
vekových kategóriách a basketbalo-
vých turnajoch na domácich a zahra-
ničných palubovkách.  Z  medziná-
rodného turnaja v Bratislave doniesli 
strieborné medaily. Medzi najväčšie 
úspechy patrí víťazstvo v medziná-
rodnom turnaji EURO BASKET TUR-
NAMENT 2017 v Prahe.  

V kategórii TRÉNER – mládež bol oce-
nený  Ján Beránek, tréner ŠBK Hand-
lová. Janko Beránek, spolu s ostatný-
mi nadšencami, rodičmi, sponzormi, 
je hlavným organizátorom viacerých 
úspešných športových podujatí, ako 
napríklad: WINTER CAMP 2017- zimný 
basketbalový kemp, SUMMER CAMP 
2017- letný basketbalový kemp, TUR-
NAJ TALENTOV - basketbalový turnaj 
v minibasketbale,  ŠKOLSKÝ STRE-
ETBALL 2017 s rekordnou účasťou 
130 detí a VIANOČNÝ STREETBALL. 
Mládežnícky a detský basketbal v 
Handlovej vďaka jeho aktivitám za 
posledné obdobie opäť v Handlovej 
rezonuje. Úspešným mládežníckym 
trénerom je aj  Karol Baján z Klubu 
športovej gymnastiky Handlová.  Me-
dailové umiestnenia jeho zverenkýň 
sú dôkazom jeho osobnej zaangažo-
vanosti a odborných znalostí. Karol 
Baján je trénerom 1. triedy v pravom 
slova zmysle. Trénerka plávania Ivana 
Hromádková sa v Plaveckom klube 

Handlová angažuje viac ako 18 rokov. 
Začínala s najmladšími deťmi, z kto-
rých vychovala dnešných pretekárov. 
V roku 2017 pretekári pod jej vede-
ním dosiahli najväčšie úspechy, aké 
klub za posledné roky zaznamenal. 

V kategórii DOSPELÍ – jednotlivci 
mesto ocenilo kľúčového futbalistu 
mužstva MFK Handlová  Martina 
Smidku a basketbalistu Ondreja Ha-
viara, ktorý je víťazom ankety najlep-
ší 3x3 basketbalista za rok 2017.

ZVLÁŠTNE OCENENIE získali:
Silvia Koštialová – Klub športovej 
gymnastiky Handlová. Je dlhoroč-
nou trénerkou športovej gymnastiky. 
Svoje skúsenosti a energiu odovzdá-
va deťom s plným nasadením. Cenu 
jej mesto udeľuje pri príležitosti jej 
okrúhleho životného jubilea.
Anna Pukačová – Klub športovej 
gymnastiky Handlová. S deťmi pracu-
je 40 rokov ako dobrovoľná trénerka. 
Patrí k opore Klubu športovej gym-
nastiky, kde pracuje ako tajomníčka. 
Zuzana Pokryvačová – Plavecký 
klub Handlová. Zuzka je v Plaveckom 
klube Handlová najdlhšie pôsobia-
cou aktívnou trénerkou a rozhodky-
ňou plávania. V minulosti trénovala aj 
zdravotne postihnutých športovcov, 
v roku 2017 sa opäť k tejto krásnej ale 
náročnej práci vrátila.  V súčasnosti 
Zuzana trénuje našich najúspešnej-
ších plavcov, ktorí získavajú popred-
né umiestnenia v rámci Slovenskej 
republiky.  Zuzana Pokryvačová v 
roku 2017 oslávila okrúhle životné 
jubileum.
Jožko Wölc bol handlovským rodá-
kom, odchovancom handlovského 
trénera Jozefa Sošku.   Patril medzi 
významné osobnosti zápasenia na 
hornej Nitre. Získal niekoľko popred-
ných umiestnení na Majstrovstvách 
Československa.  Po skončení aktívnej 
činnosti pôsobil ako tréner. Zvláštne 
ocenenie je mu udelené in memo-
riam pri príležitosti jeho nedožitých 
70. narodenín, ako zápasníkovi, ktorý 
patril medzi priekopníkov zápasenia 
v Handlovej. 
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Ocenení športovci 
za rok 2017



Monografia 
kupón Apríl 
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Súťaž 
o Monografiu 
mesta Handlová I.
Od februára do júna uverejníme 
jednu súťažnú otázku v každom čís-
le mesačníka Handlovské noviny, 
na webovom sídle mesta Handlová 
www.handlova.sk, v infotexte RTV 
Prievidza a na www.facebook.com/
MestoHandlova.

Ako sa zapojiť do súťaže
Ak súťažíte s Handlovskými novina-
mi, vystrihnite kupón, napíšte správ-
nu odpoveď a svoje kontaktné údaje 
a prineste do schránky na miesto 
prvého kontaktu MsÚ Handlová do 
piatku 20.4. 2018 do 14.00 h. Ak sú-
ťažíte na www.handlova.sk alebo s 
RTV Prievidza elektronicky zasielajte 
odpovede na handlova@handlova.sk 

do polnoci 19. marca 2018. Do pred-
metu správy uveďte: Súťaž Mono-
grafia Handlová marec 2018 a v tele 
emailu správnu odpoveď. Ak súťažíte 
na www.facebook.com/MestoHan-
dlová, vložte správnu odpoveď pod 
post Súťaž Monografia Handlová ma-
rec 2018 do polnoci 20.4.2018.

Súťažná otázka na apríl - POZOR 
tentoraz obrázková! Napíšte správ-
nu odpoveď z hádanky na obrázku, 
ktorý nájdete v Kapitole 1945 – 1989. 
Všetky odpovede vyžrebujeme a vý-
hercu budeme kontaktovať! 

Správna odpoveď na súťažnú otázku 
z marca 2018. Zakladacia listina, vyda-
ná Henrichovi Krickerovi, sa nazývala 
„škultéckou listinou“. 

Zo správnych odpovedí sme vyžre-
bovali výherkyňu Renátu Urbanovú, 
ktorá získava  Monografiu mesta Han-
dlová I. Výhru si môže prísť prevziať na 
Oddelenie komunikácie a marketingu 
na MsÚ č. dverí 22.

Oslavy MDŽ v Handlovej

Prerušenie dodávky 
elektriny
Mesto Handlová a Stredoslovenská 
distribučná, a.s. oznamujú oby-
vateľom mesta Handlová, že dňa 
12.apríla 2018 v čase od 7.30 h do 
13.30 h príde k rozsiahlemu preru-
šeniu dodávky distribúcie elektric-
kej energie v meste Handlová, a to 
na Námestí baníkov 0,3,5,7, 979 a  
ulice SNP 0, 1 a Železničiarska 0. 

Oslavy MDŽ v Handlovej sa začali 
vo štvrtok 8. marca o 10.00 h v SE-
NIOR CENTRE HANDLOVÁ, n.o., kde 
zástupca primátora mesta Dušan 
Klas a prednosta MsÚ Handlová Jo-
zef Tonhauser obdarovali najskôr 
kvetom ruže klientky. Za obetavú 
starostlivosť o klientov a ich láska-
vý prístup boli ružou odmenené aj 
zamestnankyne. 

Úcta k ženám pri príležitosti ich sviat-
ku pokračovala v Dennom centre  
- Klube dôchodcov. Predstavitelia 
mesta pri káve, veselom rozprávaní 
kvetom obdarovali prítomné dámy. 

Oslavy MDŽ vyvrcholili celomestským 
programom v kinosále domu kultúry 
v popoludňajších hodinách. V progra-
me sa predstavili  sólista SND Ivan 
Ožvát a  herec a komik Štefan Skrú-
caný.

Oslavy pokračovali aj v Dome stretá-
vania karpatských Nemcov, kde sa v 
sobotu 10. marca stretlo pri káve, prí-
jemnej ľudovej hudbe 48 členiek Kar-
patskonemeckého spolku. Ženám sa 
prihovoril zástupca primátora mesta 
Dušan Klas, ktorý prítomným dámam 
podaroval kvietok s prianím všetkého 
pekného k ich sviatku. 

Jana Oswaldová

Práce na rekonštrukcii 
plavárne pokračujú
Od podpísania zmluvy medzi 
mestom Handlová a spoločnosťou 
B.T.I. spol. s r.o. Banská Bystrica uply-
nuli tri mesiace. Stavenisko si in-
vestor prevzal začiatkom tohto roka. 
V januári konateľ firmy povedal, že 
s búracími prácami začnú najskôr v 
apríli. Ale ľuďom sa  pravdepodobne 
zdá, že už uplynulo dosť času na to, 
aby sa začalo s plavárňou niečo robiť. 
A možno aj preto sa na sociálnych 
sieťach šíria informácie o tom, že in-
vestor od zmluvy s mestom odstúpil. 
Konateľa firmy B.T.I. spol. s r.o.  sme 
požiadali o vyjadrenie.
Ján Kara, konateľ B.T.I. Banská Bystri-
ca B.T.I. spol. s r.o. : 
„Určite sme neodstúpili od zmluvy, čo 
sa týka plavárne Handlová a prípravné 
práce pokračujú podľa projektovej do-
kumentácie. Niekedy v apríli, nevieme 
definovať, ktorý dátum,  začnú veľké 
búracie práce zvonka, oplotenie areá-
lu. Stále čakáme na stavebné povole-
nie a realizačné projekty.“

Add

Pilotný projekt ECO DOG 
TOILET, zapojte sa do ankety 
a...

V minulom 
čísle novín 
sme písali 
o ekolo-
gických 
toaletách 
pre psíkov. 
Niektorí sú 
projektu 
naklonení, 
niektorí nie. 
Mesto nadviazalo spolupráca s ky-
nológmi a na názor na tento projekt 
sa pýta širokej verejnosti prostred-
níctvom ankety na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk, „ANKETA 
toalety pre psíkov, áno či nie“, do kto-
rej sa môžete zapojiť od 19. marca do 
19. apríla 2018. Diskutovať o projekte 
je správne, či je potrebné ho ničiť, je 
otázka pre čitateľov.

Zo zvodky mestskej polície
10.3.2018 o 22:30 hod. – hliadka MsP 
prijala oznam od občana mesta, že 
na Ul. MC, pri zastávke MHD, horí 
nádoba na psie výkaly ECO DOG TO-
ILET stanice. Po príchode hliadky na 
miesto zistené, že nádoba na výkaly 
je v štádiu horenia. Oheň sa podari-
lo uhasiť. Hliadka následne vykonala 
kontrolu všetkých ECO DOG TOILET. 
Vykonaná kontrola zameraná na po-
dozrivé osoby spojené s požiarom 
psieho WC. Priestupok proti majetku 
v riešení MsP.

Iba doplníme, že o pár dní zhorela aj 
ďalšia nádoba...

JP

Poslanci MsZ Handlová 
sa v apríli stretnú dvakrát

Primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba zvoláva mimoriadne 
rokovanie poslancov MsZ Handlová 

vo štvrtok 12.4.2018 o 14.00 h 
do veľkej zasadacej miestnosti. Bo-

dom rokovania bude voľba hlavné-
ho kontrolóra mesta Handlová 
na funkčné obdobie 2018 – 2024. 

Primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba zvoláva v poradí 

36. MsZ poslaneckého zboru Handlo-
vá vo štvrtok 

26. apríla 208 o 14.00 h 
do veľkej zasadacej miestnosti 

MsÚ Handlová.  
Program rokovania nájdete na webo-

vom sídle mesta Handlová
 www.handlova.sk. Rokovania posla-

neckého zboru sú verejné.



Výberové konanie
Mesto Handlová  a Implementačná agentúra MPSVaR v rámci Národného 
projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na ko-
munitnej úrovni vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície jedného 
pracovného miesta pracovníka komunitného centra 
(zastupovanie počas RD na dobu 4 mesiace). 

Výberové konanie sa uskutoční 10. apríla 2018 o 9.00 h v priestoroch ma-
lej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. Uzávierka na predkladanie žiadostí 
je štvrtok 5.apríla 2018 do 13.00 h. Podrobnejšie informácie, kvalifikačné 
predpoklady, zoznam požadovaných dokladov a písomnú žiadosť je po-
trebné doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Handlová, Ná-
mestie baníkov 7, 972 51 Handlová. 

Sociálne oddelenie a Oddelenie marketingu a komunikácie MsÚ
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Platby miestnych daní
Mesto Handlová v mesiaci marec 
roznieslo rozhodnutia o vyrubení 
miestnych daní a poplatku priamo 
k obydliam občanov mesta.  
V prípade, že daňovník neobdržal 
zásielku  v týchto dňoch a nestane 
sa tak ani do polovice mesiaca apríl 
2018, je potrebné aby kontaktoval 
pracovníkov MsÚ Handlová, odd. 
správy daní a poplatkov.

Platba dane
Úhradu daní môžete vykonať  buď 
prevodom platby na účet alebo 
vkladom do pokladne mesta vo 
väčšine prípadov do konca mesiaca 

apríl 2018.  Platba sa môže realizo-
vať prostredníctvom bezhotovost-
nej platby na účet mesta (číslo účtu 
je súčasťou rozhodnutia) alebo 
priamo vkladom do pokladne mes-
ta na MsÚ Handlová, v čase stránko-
vých hodín pokladne (hodinu pred 
koncom stránkových hodín MsÚ): 

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

Ak budete platiť 
v hotovosti
Pre urýchlenie platenia na mest-
skom úrade si doneste doručené 

rozhodnutia, na ktorých je vytlače-
ný kód slúžiaci k presnej identifiká-
cii vašej platby. Prosíme, riaďte sa 
orientačnými tabuľami vo vestibu-
le MsÚ. Platenie daní a poplatkov 
môžete realizovať na prízemí na č. 
dverí 9 a č. dverí 16 (po ľavej stra-
ne z hlavného vchodu).V prípade 
potreby konzultácií, resp. potreby 
informácií k rozhodnutiam môžete 
navštíviť kancelárie č. dverí 7 a č. 
dverí 6  (po pravej strane vestibulu 
od hlavného vchodu). 

Platba prevodom šetrí váš čas, mô-
žete ju uskutočniť priamo zo svojho 
obydlia.

Oddelenie daní a poplatkov MsÚ

Deň učiteľov v Handlovej patril 
tento rok viacerým oceneniam. 
Tento rok handlovskí učitelia od 
mesta obdržali malý darček v po-
dobe divadelného predstavenia 
Škriepky a odovzdávali sa ocene-
nia, ako verejné uznania ľuďom, 
ktorí vstupujú do života každého 
z nás. Ocenenia boli odovzdané 
pri príležitosti konania osláv Dňa 
učiteľov 28. marca 2018 v Dome 
kultúry mesta Handlová.

Ďakovalo sa TOP pedagógom (po-
zrite samostatný článok), vynika-
júcim pedagógom,  a udeľovali sa 
Ceny mesta dvanástim výnimoč-
ným učiteľom, ktorí svojou celoži-
votnou prácou v školstve prispeli 
k rozvoju nášho handlovského 
základného školstva a zostali v pa-
mätiach a srdciach svojich žiakov a 
kolegov. Poslanecký zbor vyberal z 
viac ako stovky návrhov na ocene-
nie. Do roku 2002 bolo oceňovanie 
pedagógom udeľované iba z úrov-
ne štátu. Po presune kompetencií 
na samosprávu vzniklo obdobie, 
kedy sa významným pedagógom, 
pôsobiacim na území mesta neu-
deľovalo oceňovanie za ich prácu 
vo výchovnovzdelávacom procese v 

základných školách. Vznikom štatú-
tu pre mikroregionálne oceňovanie 
„Vynikajúci pedagóg“ v roku 2011 
sa určili pravidlá, avšak obdobie, 
kedy neboli tieto pravidlá určené, 
so sebou prinieslo i to, že mnohým 
z učiteľov pôsobiacich dlhodo-
bo v základných školách v meste 
Handlová sa nedostalo verejného 
uznania.  Cieľom samosprávy mesta 
bolo oceniť pedagógov, ktorým do 
roku 2002 nebolo na území mesta 
v zmysle platných štatútov udelené 
ocenenie a vzdať im poctu v zmysle 
platného Štatútu v kategórii Cena 
mesta.

Návrhy na ocenenie zasielali jed-
notlivé základné školy v Handlovej, 
poslanecký zbor mesta Handlová  a 
primátor mesta v priebehu mesia-
cov január a február 2018. 

Ocenenie Cena mesta si prevzali 
títo vzácni učitelia, o ktorých ešte 
na stránkach budúcich novín napí-
šeme viac.
 Dana Göldrichová 
 Jozef Detvan        
 Ľudmila Wágnerová 
 Elena Škodová          
 Anna Jokušová        

Mária Maxoňová         
Jozefína Maslíková       
Anna Ondrejkovičová   
Ľudovít Ďurči        
Júlia Sabová       
Ľudmila Kalvastrová
Vilma Lichnerová

Pripájame gratuláciu 
učiteľom, ktorí si od-
niesli poďakovanie za 
svoju prácu v podobe 
ocenenia Vynikajúci 
pedagóg. Združenie 
obcí Handlovskej do-
liny, ako vyhlasovateľ, 
odsúhlasilo na návrh 
hodnotiacej komisie 
šesť ocenení. 
Ocenenie „Vynikajúci 
pedagóg 2018“ získali 
Katarína Engererová, diplomova-
ná umelkyňa, učiteľka, Základná 
umelecká škola, 
Mgr. Mária Slepánková, stredo-
školská učiteľka, Stredná odborná 
škola, Handlová, 
Mgr. Lenka Čertíková, učiteľka, 
Špeciálna základná škola, Handlová, 
Judita Tonhauserová, učiteľka ma-
terskej školy, Elokované pracovisko 
Cintorínska, 

PaedDr. Miriam Halmová, učiteľka 
1. stupňa, Základná škola, Morov-
nianska cesta, Handlová. 

Ocenenie „Vynikajúci pedagóg 
2018“ IN MEMORIAM  za prínos a 
úspechy vo výchovno-vzdelávacom 
procese získala  
Mgr. Mariana Gáfriková.

Ďakujeme, milí učitelia.
JP, ilustrácia http://literatura.jecool.net

Dražba MsBP Handlová 

Mestský bytový podnik, s.r.o., ako 
správca mestskej tržnice oznamuje, 
že vyhlasuje 

Dobrovoľnú dražbu 
na prednostné právo trhového 

miesta (stolov) 
nachádzajúcich sa v priestoroch 
mestskej tržnice. Dražba sa bude 
konať 18. apríla 208 o 9.00 h na 
Mestskom bytovom podniku v 
Handlovej na Ul. Pekárska 16. 
Najnižšie podanie je 500 €/rok za 
predajné miesto. 

MsBP Handlová

Naše sídlo: 
Pekárska 16, 972 51 Handlová

Naše kontakty:

Spojovateľka:  046/5475937
  0905 693 043
Kurenár, vodár:  0905 383 527
Výťahár:   0907 317 381
Elektrikár, 
revízny technik:  0908 715 958
Dispečer:   0905 723 278
Verejné osvetlenie:  0908 715 975,   
  5475 007

Zvoz triedeného odpadu 

HATER – HANDLOVÁ, spol. s r.o.
V mesiaci apríl 2018 bude zvoz trie-
deného odpadu nasledovne: 

Mesto Handlová, Horný koniec, 
prímestská časť Nová Lehota:

Plasty   4. a 18. apríl
Papier   11. a 25. apríl
Kovové obaly  24. apríl

Dolný koniec, prímestská časť 
Morovno
Plasty   6. a 20. apríl 
Papier   13. a 27. apríl

Legendám handlovského školstva



Študenti Gymnázia Ivana Bellu v 
Handlovej  už  piatykrát za posledné 
dva roky vycestovali v rámci  projek-
tu Fair Trade (Spravodlivý obchod), 
sprostredkovaný Národnou agentú-
rou Erasmus plus, do krajín Európskej 
únie. Začiatkom marca, v dňoch od 
od  4. – 9.3. 2018,  sme sa my, žiaci tre-
tieho ročníka, presťahovali na týždeň 
do oblasti Chieti v Taliansku, aby sme 
sa zoznámili so svojimi rovesníkmi 
nielen z Talianska ale aj z Rakúska, An-
glicka, Dánska a Nemecka.  

Našou úlohou v neznámom prostredí 
bolo odprezentovať vlastnoručne vy-
robený produkt Fair Trade, ako i oboz-
námiť všetkých žiakov zapojených do 
projektu s výučbou na slovenských 

gymnáziách.  Avšak, náš pobyt v Ta-
liansku nebol iba o štúdiu, ale i o spo-
znávaní talianskej kultúry a histórie. 

Po prílete do Ríma nás čakalo nie prí-
liš dovolenkové počasie, ale stretnu-
tie  s našimi novými priateľmi a ich 
rodinami všetko vynahradilo. Každý 
z nás bol ubytovaný v inej časti pro-
vincie Chieti, a preto sme boli nútení 
nepretržite komunikovať v anglickom 
jazyku, pričom sme samozrejme čo-to 
pochytili i z taliančiny, ale využili sme 
aj slovnú zásobu z nemčiny. Taliansko 
je pohostinná krajina, čo sa naozaj  
potvrdilo. Každá z hosťujúcich rodín 
sa nám snažila ukázať, čo je podľa 
nich typické pre Talianov. Za chutné 
jedlo nepovažujú Taliani len pizzu, ale 

predovšetkým  sú to  kvalitné cestovi-
ny, ktorých výrobu sme mali možnosť 
vidieť na vlastné oči. 

V okolí Chieti bola prekrásna hornatá 
príroda a len o niekoľko desiatok kilo-
metrov ďalej sa rozliehali piesočnaté 
pláže so šumiacim morom. Pohľad 
na more bol úchvatný a zároveň nám 
bolo ľúto, že si v ňom nemôžeme 
zaplávať. Ale aký by to bol výlet do 
Talianska, keby sme sa neprešli sta-
robylým Rímom a neodfotili sa pred 
monumentálnym Koloseom. Aj keď 
sme tu boli len krátko, získali sme 
dobrých priateľov, s ktorými sa mož-
no ešte v živote stretneme. 

Barbora Ondrušíková (3.A)

Čo sa dialo v CVČ
Centrum voľného času Handlová 
odštartovalo spoluprácu s Regionál-
nym úradom verejného zdravotníc-
tva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach 
a v oblasti prevencie zorganizovalo 
cyklus prednášok určených mladým 
ľuďom vo veku od 14 rokov. Našim 
cieľom je sprostredkovať odborné a 
užitočné informácie v oblastiach, ku 
ktorým nemajú bežne prístup ako sú:

 • Fajčenie
 • Drogová závislosť
 • Alkohol
 • Poruchy príjmu potravy,   
  Anorexia a Bulímia
 • Zdravá výživa
 • Pohlavne prenosné 
  infekcie a HIV/ AIDS 

V utorok 13. marca 2018 v priesto-
roch mestskej knižnice absolvovali 
študenti Gymnázia I. Bellu v Handlo-
vej prvú prednášku na tému „Preven-
cia pohlavných ochorení HIV/AIDS“ 
a vo štvrtok 22. marca 2018 druhú 
prednášku na tému „Poruchy príjmu 
potravy, Anorexia a Bulímia“. Témy 
prednášok boli spracované a podané 
zaujímavo, interaktívnym spôsobom 
a cielene rozvíjali kritické myslenie 
mladých účastníkov. Máme záujem 
ponúknuť spoluprácu v tejto oblasti 
aj našim základným školám, aby si 
žiaci 8. a 9. ročníka postupne vytvárali 
a formovali vlastný názor na aktuálnu 
problematiku.  

19.3.2018 súťažili žiaci všetkých ZŠ 
v meste a osemročného Gymnázia 
I. Bellu vo vedomostnom kvíze pod 
názvom „Poznaj a chráň“, ktorý je za-
meraný na ochranu prírody horného 

Ponitria. Organizátormi podujatia sú 
tradične CVČ Handlová a ZO SZOPK A. 
Kmeťa Handlová. Do kvízu sa zapoji-
lo celkom 8 družstiev. Žiaci súťažili v 
dvoch kategóriách: ml. žiaci 5.-6.-7.
ročníka ZŠ a st. žiaci 8.-9.ročník ZŠ.

Umiestnenie
Kategória základné školy
- mladší žiaci (5. - 7. ročník)
1. miesto:   ZŠ Mierové námestie
2. miesto:  Gymnázium I. Bellu 
  Handlová
3. miesto:  ZŠ Školská
4. miesto:  ZŠ Morovnianska cesta

Kategória základné školy
- starší žiaci (8 - 9 ročník)
1. miesto:  ZŠ Mierové námestie
2. miesto:  Gymnázium I.Bellu 
  Handlová
3. miesto:   ZŠ Školská
4. miesto:   ZŠ Morovnianska cesta

Paulína Déliová

Gymnazisti z Handlovej spoznávali Taliansko 

zo školských lavíc
TOP pedagóg
Aj v tomto roku si žiaci základných a 
stredných škôl z Handlovej a hand-
lovskej doliny vybrali a ocenili svojich 
TOP Pedagógov. Aký má byť podľa 
nich dobrý učiteľ? Dobrý učiteľ je ten, 
ktorý nenechá plameň poznania nikdy 
zhasnúť, ten, ktorý ho bude stále chrá-
niť a rozdúchavať. Milý, láskavý, ale aj 
spravodlivý a zásadový, ten, ktorý učí 
aj bez kníh a naučených fráz, skrátka 
TOP pedagóg. Toto, pre deti význam-
né ocenenie, si z rúk členov Detského 
a mládežníckeho parlamentu mesta 
Handlová prevzali:

• Za ZŠ Mierové námestie 
 – Mgr. Lenka Poláková
• Za ZŠ Morovnianska cesta 
 – Mgr. Jozef Smorek
• Za ZŠ Školská 
 – PaedDr. Roman Kašša
• Za Strednú odbornú školu 
 – Ing. Alena Kubová
• Za Gymnázium Ivana Bellu 
 – Mgr. Simona Michalčinová
• Za Špeciálnu základnú školu 
 – Mgr. Dagmar Rybárová
• Za ZŠ Gašpara Drozda 
 s MŠ Chrenovec-Brusno 
 – Ing. Anton Čičmanec

Všetkým oceneným srdečne gratuluje-
me a ďakujeme za trpezlivosť, za kaž-
dú novú informáciu a poznatok, ktorý 
nám sprostredkujete. Ďakujeme za to, 
že nám pomáhate „rásť“. Milí učitelia, 
prajeme Vám veľa šikovných žiakov, 
s ktorými bude radosť pracovať, veľa 
úspechov, viac radostí ako starostí a 
hlavne chuť do práce. Veď: „Duša bez 
učiteľa, akokoľvek cnostná je ako roz-
pálený uhoľ ponechaný na seba: skôr 
vychladne ako sa rozhorí.“

Detský a mládežnícky 
parlament mesta Handlová

Deň Zeme 2018  
Voda 
20. apríl 2018 11.00h - 13.30h

Námestie baníkov Handlová
11.00h Otvorenie a vyhodnotenie 
školského zberu papiera
11.15 h – Tvorivé dielne zamerané na 
našu vodu.

Vytvoríme najväčšiu 
handlovskú kvapku vody!

Dones si modrý vrchnák z PET fľaše!
Vrchnáky následne poputujú tým, 
ktorým to pomôžte!
Organizátori: 
HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o., Základ-
né  a materské školy na území mesta 
Handlová, Dom kultúry mesta Hand-
lová, mesto Handlová.
Ďakujeme ENVI PAK, Handlovské noviny, 
RTV PD.

SOŠ Handlová, dvere otvorené - odbory sprístupnené

8. marec – Sviatok žien, 
na škole bol veľký deň. 
Dvere boli otvorené a odbory 
sprístupnené.
Ponuka je široká. 
Skoro, ako dní do roka.
Múdri naši študáci 
a tiež skvelí profáci.
Ukázali, čo my máme, 
čo všetko je u nás známe.
S duálom sme začali, 
firmy Scheuch, GeWis a Brose 
sme pozvali.

Radi sami vidíme, 
spoluprácu ceníme.
Partnerstvo je veľká vec,
čo netreba zamiesť pod 
koberec.
Príkladom sú firmy AT&T 
Slovakia Bratislava, SOITRON 
Bratislava, 
s nimi robiť, to je sláva.
DOD nám oživili, 
nový odbor podporili.

A tí naši mazáci, 
sú už veru štvrtáci.
Budúcnosť si volili, 
s firmou SOITRON pohovory 
do práce robili.
Tiež projektov sa chopíme, 
ERASMUS si držíme.
Deti vidia krajiny, 
závidia im ockovia a maminy.
8. marec – Sviatok žien, 
za nami je veľký deň.
Detí prišlo pozrieť veľa, 
veď o to išlo, to škola chcela.

Výchovná poradkyňa 
Soňa Švajlenová

Zápis prvákov na povinnú školskú dochádzku - 4. apríl 2018 od 8.00 do 17.00 na všetkých základných školách v meste Handlová



Úspešný mesiac 
pre Volcano
Marec bol pre VOLCANO veľmi úspeš-
ný. Dve medzinárodné súťaže a týž-
deň umenia. Toto všetko sme stihli za 
jeden mesiac. 3. a 4. marca prebiehala 
medzinárodná tanečná súťaž v Ma-
ďarskom Vespréme. 

Súťaže sa zúčastnili tanečníci z Veľkej 
Británie, Chorvátska, Rakúska, Maďar-
ska a Slovenska, ktoré reprezentovali 
aj naši Volcaňáci. Celkovo na súťaži 
bojovalo o stupne víťazov 413 choreo-
grafii. Z toho 4 choreografie boli naše 
a všetky štyri zaznamenali úspech. 
Volcano získalo trikrát 1. miesto a 
jedenkrát 3. miesto. Svoj veľkolepý 
úspech získali triedy a choreografie: 
Minivolcaňáčik - s choreografiou Dal-

matínci 1.miesto, Baby Volcano + Baby 
Stars - s choreografiou Ružový Punker 
1.miesto, Baby Stars - s choreografiou 
ABC 1.miesto a Stars - s choreografiou 
Kráska a zviera 3.miesto. Na súťaž ich 
pripravovali choreografky Saška Lič-
ková, Romanka Homolová a Romanka 
Tóthová. Vycestovali s nami aj rodičia, 
ktorí deti celú dobu podporovali. 

O pár dní neskôr sa naši najskúse-
nejší tanečníci zúčastnili nominácie 
na Majstrovstvá sveta, ktoré sa tento 
rok konali 10. - 11. marca v Nitre. Dva 
dni sa tancovalo od rána do večera a 
mnoho tanečníkov zo Slovenska, Ra-
kúska, ale aj z Ruska prišlo bojovať o 
postup na Majstrovstvá sveta, ktoré 
sa budú konať už v máji v Chorvátsku. 
Naši Volcaňáci vycestovali s tromi cho-
reografiami v počte 42 tanečníkov vo 

veku od 9 do 19 rokov. Súťažili sme v 
troch kategóriách: commercial dance, 
open a production number. Tancovali 
sme oba dni a čakali na výsledky o po-
stup až na samotné finále. A dopadlo 
to výborne! Trikrát ÁNO pre VOLCA-
NO. Trikrát POSTUP NA MAJSTROV-
STVÁ SVETA!! Okrem postupu sme 
získali dvakrát 3. miesto a jedenkrát 
4 miesto. Z úspechov sa veľmi tešíme, 
ale nezabúdame, že nás čaká veľký 
kus práce. V mene celej školy sa chce-
me poďakovať všetkým tanečníkom 
za úžasné výkony, našim trénerkám 
a choreografkám Saške Ličkovej a 
Romanke Homolovej, ktoré deti pri-
pravovali a venovali im kopec času a 
energie. Ako škola, ktorá podporuje 
deti a teší sa z ich výsledkov, sme sa 
rozhodli im ako odmenu pripraviť týž-
deň umenia, kde sme hosťovali taneč-
né a choreografické špičky ako Moni-
ku Buvalovú a Miňa Figuru. Pretože sa 
naša škola posúva ďalej nielen v tanci, 
pripravili sme pre žiakov aj workshop 
herectva s Peťkou Kulichovou. A ako 
by to bolo, keby sme tieto parádne 
úspechy neoslávili. 

Všetci naši Volcaňáci, ktorí nás budú 
reprezentovať na Majstrovstvách sve-
ta v Chorvátsku to oslávili so svojimi 
choreografkami na veľkolepej párty 
v reštaurácii People. Milí Handlovča-
nia, držte nám palce a my sa budeme 
snažiť zo všetkých síl, reprezentovať 
nielen našu krajinu, ale hlavne našu 
Handlovú.                  Petra Kováčiková
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Narodení
február/marec
Michal  Lehocký
Jakub  Anton Kováčik
 Sarah  Procházková

Deti sú zapísané  v poradí, v akom 
boli doručené oznámenia o naro-
dení  z príslušných matrík.

Jubilanti v mesiaci   
M A R E C 2018

Mária  Zimániová
Rozália  Rumpová
Alžbeta  Moravčíková
Anna  Pavlíková
Jozef  Kolařík
Marta  Mlynarčíková
Oľga  Dekišová
Alžbeta  Balnová
Františka  Nosková
Alžbeta  Strmeňová
Helena  Čampišová
Rudolf  Pogádl
Štefan  Miklovič
Jolana  Chovancová
Ján  Blaho
Štefan  Ingár
Mária  Jarošíková
Karol  Firák
Kazimír  Gumuľák
Alica  Boháčová
Terézia  Vőrősová
Mária  Čeryová
Helena  Haraková
Milan  Haneš
Eva  Procnerová
Vlastimil Jedlovský
Daniel  Smoleň
Oľga  Hudečeková
Ladislav  Sloboda
Anna  Santorisová
Edita  Reiterová
Ján  Hodža
Anna  Kováčiková
Jozef  Lukačka
Irena  Slotová
Jozef  Kvasnica
Rozemarie Hetzmanova

Handlová po ôsmich rokoch ob-
novila vyplácanie príspevku pri 
narodení dieťaťa. Každý malý 
Handlovčan dostane od mesta 70 
Eur. Samospráva tak chce podpo-
riť zvýšenie pôrodnosti a podpo-
riť mladé rodiny.

Príspevok mesto vyplácalo od roku 
2008 počas dvoch rokov. Zrušilo ho 
pre vtedajšiu hospodársku krízu. 
„Poskytovanie príspevku pri naro-
dení dieťaťa, nového občana mes-
ta, vo výške 70 Eur je systémovým 
opatrením na podporu zvýšenia 
pôrodnosti a podporu mladých ro-
dín,“ uviedla pre TASR hovorkyňa 
mesta Jana Paulínyová. Samospráva 
tak chce z Handlovej urobiť mesto 
priaznivé pre mladé rodiny. V tom-
to roku má v pláne tiež zabezpečiť 
rekonštrukciu ďalších elokovaných 
pracovísk materských škôl.

„Predpokladané výdavky na vyplá-
canie príspevku by mali dosiahnuť 
10.000 Eur. Pri určení nákladov vy-
chádzame zo štatistík o narodených 

deťoch z predchádzajúcich rokov, 
pričom predpokladáme, že sa narodí 
140 detí,“ dodala Paulínyová.

Podmienky poskytovania príspevku 
upravuje smernica primátora, kto-
rá vstúpila do platnosti začiatkom 
tohto mesiaca. Z nej vyplýva, že 
nárok na príspevok bude mať rodič, 
ktorého dieťa s trvalým pobytom v 
meste sa dožije aspoň 28 dní. Han-
dlovčania si musia podať žiadosť 
a priložiť k nej rodný list a záznam 
o absolvovaní minimálne štyroch 
prehliadok u gynekológa počas 

gravidity. Príspevok musia využiť na 
výdavky súvisiace so zabezpečením 
nevyhnutných potrieb novoroden-
ca.                                    (ZDROJ: TASR)

Smernicu upravujúcu postup pri 
uplatnení si príspevku na dieťatko 
aj s prílohami nájdete na www.han-
dlova.sk. 

Pre viac informácií kontaktujte 
Sociálne oddelenie MsÚ Handlová 
tel: 046 5475 351, socialne@hand-
lova.sk. 

Foto Lenka Wills Photografy

V Handlovej mamičky 
pri narodení dieťatka 
dostanú príspevok

Výstavba chodníka 
pokračuje
Ulica kpt. Nálepku je momentálne 
pre motorové vozidlá uzavretá. Sa-
mospráva tu pokračuje vo výstavbe 
chodníka, ktorý je plánovaný až po 
križovatku s Robotníckou ulicou. 
V čase realizáce od 12.marca do 
15.apríla nebude možné nastupovať 
a vystupovať na autobusovej zastáv-
ke na Ul. kpt.Nálepku. Trasa MHD je 
dočasne upravená a nevedie cez túto 
ulicu.

Add



Skvelý Hugo 
Poriadny úlovok sa podaril tren-
čianskym colníkom počas colnej 
kontroly - záchyt takmer 2 kg ma-
rihuany. Je to jeden z najväčších 
záchytov marihuany v posledných 
rokoch vo finančnej správe. 

Pri výkone bežnej colnej kontroly na 
cestnej komunikácii pri bývalom hra-
ničnom priechode Drietoma v smere 
z Českej republiky zastavili trenčianski 
colníci tmavé osobné auto. 

Osoba, ktorá toto auto viedla, bola 
viackrát colníkmi vyzvaná na vyjad-
renie, či preváža tovar podliehajúci 
colnému dohľadu alebo spotrebným 
daniam. Vodič vykazoval známky ner-
vozity a na položené otázky odpove-
dal, že takýto tovar nevezie. 

Colníci sa rozhodli vykonať v prítom-
nosti kontrolovanej osoby kontrolu 

vnútorných priestorov vozidla aj so 
služobným psom. Ten pozitívne ozna-
čil športovú tašku, umiestnenú za se-
dadlom vodiča na podlahe vozidla. 

Na otázku colníkov, čo sa nachádza 
v tejto taške, vodič odpovedal, že ide 
o marihuanu v množstve približne 2 
kg, ktorú zakúpil v Českej republike.  
Podozrivú osobu i záchyt odovzdali 
colníci privolaným policajtom na ďal-
šie konanie. Tento záchyt sa podaril 
colníckemu služobnému psovi Hu-

govi. Jeto päťročný nemecký ovčiak, 
špeciálne vycvičený na vyhľadávanie 
omamných a psychotropných látok. 

Vedie ho nemenej úspešný psovod, 
ktorý bol v roku 2017 v rámci finanč-
nej správy ocenený v kategórii drogy 
ako psovod roka 2017 s najvyšším 
počtom záchytov (22) podozrivých 
látok počas výkonu colných kontrol. 

Colný úrad Trenčín

ZUŠ  HANDLOVÁ
Naše úspechy
Dňa 15.3.2018 sa konala v RKC 
Prievidza prehliadka malých ja-
viskových foriem pod názvom: 
„Rozprávkové javisko“. Žiaci lite-
rárno-dramatického odboru pod 
vedením učiteľky Kataríny  Dupka-
lovej mali pripravené dve predsta-
venia. Ich prácu a umenie  ohod-
notila  odborná porota  striebor-
ným pásmom za inscenáciu „Hlúpa 
Dora „ a bronzovým pásmom za 
predvedenie inscenácie 
„Zo života hmyzu“.
Oceneným žiakom a Kataríne Dup-
kalovej srdečne gratulujeme.

Základná umelecká škola 
v Handlovej pozýva 

na školský koncert

„Farebné tóny“, 
ktorý sa uskutoční dňa 24.4.2018 

o  17.00 h 
v koncertnej sále školy.

K. Bundová, riaditeľka ZUŠ

FÉNIX HANDLOVÁ, nový klub abstinentov

V januári tohto roku bol v Handlovej založený druhý abstinentský klub 
FÉNIX HANDLOVÁ, ktorý je členom združenia ASKAS- asociácia klubov 
abstinujúcich Slovenska). Za vznik klubu ďakujeme: riaditeľke Domu kul-
túry Handlová Mgr. Jarmile Žiškovej, MUDr. Monike Cagáňovej z Handlo-
vej, MUDr. Darine Hrabovskej z Prievidze, laickému terapeutovi Mariánovi 
Daubnerovi, prezidentovi ASKAS Vladimírovi Farskému a všetkým členom 
klubu.

„Nikdy sa nevzdávaj!“ Kontaktujte nás: Jana Volfová 0917581192
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z činnosti  organizácií

SENIOR CENTRUM HANDLO-
VÁ, n.o. sa 20. marca 2018 sta-
lo miestom, kde sa opäť stretli 
takmer všetky generácie žijúce v 
našom meste. 

Témou tohtoročného jarného work-
shopu bola výzdoba veľkonočných 
vajíčok. Zástupkyne staršej generácie 
mali možnosť rozpamätať sa na časy, 
keď ako mladé dievčatá ozdobovali 
vajíčka pre svojich kupačov, mohli 
nabrať inšpiráciu, ako sa ozdobujú 
vajíčka v súčasnosti. Mladší účastníci 
si vyskúšali ako sa ozdobujú vajíčka 
horúcim voskom, farebnými niťami, 
krepovým papierom či kúskami látky. 

Nikto z prítomných nepozeral na 
vek, či na svoje zdravotné problémy. 
Všetci spoločne sme sa tešili z krás-
nej výzdoby, z veľmi pekných, origi-
nálnych kúskov, ktoré budú počas 
celých jarných sviatkov zdobiť naše 
spoločné priestory. Svojimi ume-

Vo vzduchu cítiť jar, všade je sviežo 
a zimné kabáty vešiame do skríň. 
Ráno nás okrem budíkov budí 
štebot vtákov a všetko je hneď o 
čosi veselšie. Aj sviatky jari - Veľká 
noc – nás ladia svojou výzdobou a 
očakávaním voľných jarných dní, 
stola obsypaného dobrotami a domu 
plného návštev. 

No tohto roku, veľmi krátko po 
veľkonočných sviatkoch, vás 
niektorých čaká ešte jedna malá 
slávnosť, ktorá sa opakuje každý rok. 

Zápis prvákov. My, pani učiteľky, 
s predstihom niekoľkých týždňov, 
zabúdajúc na veľkonočnú výzdobu 
vlastných obývačiek, zvažujeme, 
vymýšľame a chystáme, aby sme 
našim budúcim prvákom pripravili 
tento krásny deň. V stredu, 4. 
apríla, sa všetky školy otvoria pre 
maminy, tatinov, ale hlavne pre tých 
najdôležitejších, našich nádejných 
prvákov. Bude to veľká sláva! Aj pre 
nás, aj pre vás. Želáme vám, aby ste 
tento nádherný deň prežili v pohode. 
Vykročte spolu ráno pravou nohou. 

Vaše dieťa sa už určite nevie dočkať, 
kedy uvidí svoju prvú pani učiteľku, 
svoju triedu, v ktorej ho čaká všeličo 
zaujímavé. My vám sľubujeme, že 
ten malý žiačik dychtivý po poznaní, 
bude pre nás prioritou a či už vyniká 
v matematike, alebo v športe, 
budeme rozvíjať jeho silné stránky a 
venovať mu všetku svoju starostlivosť.  
Postaráme sa o to, aby sa u nás cítil 
skvelo. A nielen na zápise. 
Na našej škole Mierové námestie 
ste vítaní!

Elena Dobišová

Workshop nás opäť spojil

leckými výtvormi k skrášleniu nášho zariadenia prispeli 
nielen naši obyvatelia a obyvatelia Jazmínu, ale aj banské 
múzeum a  žiaci všetkých ZŠ mesta Handlová, Špeciálnej 
školy, MŠ Dimitrovova, MŠ MC a Strednej odbornej školy 
CATS z Prievidze.   

Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme, nielen za pekné 
veľkonočné inšpirácie, ale hlavne za príjemnú, priateľskú 
atmosféru, ktorá sa niesla celým  podujatím.

Iveta Ondrušíková  

Škola hrou (ako povedal Komenský) alebo učenie-mučeNIE? 
(ako s úsmevom hovoria naši štvrtáci, ktorí sa stále radi hrajú)



z činnosti  organizácií
INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Knižnica oslavuje 95 rokov
Marec je už tradične venovaný kni-
hám a ich tvorcom. Prezentuje sa 
činnosť knižníc a knižničných služieb 
tými najatraktívnejšími podujatiami. 

Ani naša mestská knižnica nie je vý-
nimkou. Pripravili sme množstvo 
podujatí, ktorými sme oslovovali či-
tateľov od najmladšieho veku až po 
dôchodcov. Naše marcové aktivity 
boli o to slávnostnejšie, lebo sme 
si pripomínali 95. výročie založenia 
knižnice v meste. História knižnice v 
našom meste je spätá s dátumom 25. 
marec 1923, ako odozva na Zákon o 
verejných knižniciach. Zo zachova-
ných knižničných archívnych materiá-
lov, kroník a spomienok pamätníkov, 
a aj zo súčasnej činnosti sa o knižnici 
môžeme dozvedieť, že za deväťde-
siatpäť rokov navštívilo knižnicu viac 
ako 1,5 milióna čitateľov a návštevní-
kov, vypožičalo sa viac ako 5 miliónov 
kníh a časopisov, čitateľom bola vy-
hľadaná literatúra na viac ako 40 000 
tematických požiadaviek, uskutočnilo 
sa takmer 9 000 kultúrno-výchovných 
podujatí, privítali sme mnoho sloven-

ských, ale aj zahraničných literárnych 
osobností. Knižnica mala pri svojom 
vzniku 320 kníh. V súčasnosti je k dis-
pozícii takmer 50 000 kníh. Do kniž-
nice prichádza počas roka 40 titulov 
bežných  novín a časopisov. Knižnica 
prešla nedávno veľkou rekonštruk-
ciou, výsledkom ktorej sú moderné 
priestory, kvalitná počítačová tech-
nika, audio technika, protipožiarny, 
kamerový a zabezpečovací systém, 
bezbariérovosť, vynovené farebné 
priestory, nové podlahy, nový náby-
tok, letná čitáreň..., to všetko zname-
ná väčší komfort pre čitateľov, aj pre 
pracovníčky. Nový šat urobil z kniž-
nice jednu z najmodernejších mest-
ských knižníc v regióne. 

Hoci sa počas celých 95 rokov udialo v 
knižnici a s knižnicou veľa zmien, pre-
trváva jej hlavné poslanie – budovať a 
sprístupňovať knižničný fond, posky-
tovať knižnično-informačné služby, 
uspokojovať kultúrne, informačné, 
vzdelávacie a relaxačné potreby všet-
kých obyvateľov mesta. 

Navštívte nás, staňte sa čitateľmi na-
šej knižnice. Veď knižnica je otvorená 
pre všetkých!                                D. Mikulášová

Pripravujeme v apríli 2018

Veselá knižka do prvej lavice. 
Slávnostné zápisy prvákov do kniž-
nice
Les ukrytý v knihe. V spolupráci s 
Národným lesníckym centrom
Čítame si s Osmijankom. 
Čitateľská súťaž

Mesiac lesov. Kreslo pre hosťa. Bese-
da s pozvaným hosťom
Skutočný kamarát. Zážitkové číta-
nie na tému šikana. 1. st. ZŠ 
Človiečik z budíka. Spoznávame 
hodiny. Zážitkové čítanie. 1. st ZŠ
Zážitkové čítanie. Čítanie s porozu-
mením,čitateľská gramotnosť. Podľa 
požiadaviek vyučujúcich.

Mestská polícia informuje...
   
Mestská polícia zaznamenala za mesiac február 
2018 – marec 2018 (od 19.2.2018 do 18.3.2018) 
celkom 350 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 62 priestupkov, z ktorých bolo 
40 zistených vlastnou činnosťou a 18 oznámených 
občanmi mesta. Kamerovým systémom boli zistené 
4 priestupky. 
Z celkového počtu bolo 28 dopravných priestupkov. 

V 8 prípadoch bol použitý TPNZOMV /
tzv. papuča/. 

Proti alkoholizmu – 1 priestupok.
Proti verejnému poriadku bolo riešených 20 
priestupkov. Z toho boli 2 priestupky na úseku ru-
šenia nočného pokoja a 18 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.

Proti občianskemu spolunažívaniu 
– 3 priestupky.
Proti majetku 2 priestupky.
V 8 prípadoch bol porušený Zákon 282/2002 o nie-
ktorých podmienkach držania psov (nezabránenie 
voľnému pohybu psa; neprihlásenie psa do eviden-
cie; neoznámenie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré 

sa zapisujú do evidencie, neodstránenie výkalov).

Príslušníci mestskej polície odchytili 8 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku (5 odchytených 
psov si z útulku zobrali ich majitelia a 2 psom bol 
nájdený nový domov).

Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 77 zá-
krokov a 44 výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
13 zákrokov.     
M. Pepich, náčelník MsP

MsP Handlová, volajte 24 hodín denne 046/168 00, 046/ 5475 007  alebo 0905 499 384 
a nezabudnite, ak ste svedkom protiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď. Pozrite si aj odklik na webovom sídle mesta www.handlova.sk/mestský útulok a 
staňte sa majiteľom psíka. Kompletné štatistiky MsP nájdete na www.handlova.sk.

Slovenské banské 
múzeum v Handlovej 
Múzeum má za sebou úspešný me-
siac.      V marci sme organizovali týž-
denné podujatie k Svetovému dňu 
vody a tuleňov (19. – 23. 3), ktorého 
sa zúčastnilo 143 detí. Hneď potom 
nasledoval Veľkonočný týždeň, 
kde na malých návštevníkov čaka-
lo zdobenie kraslíc alebo pečenie 
veľkonočných medovníčkov. Počas 
týchto dvoch týždňov SBM navští-
vilo 246 detí nielen z Handlovej, 
ale aj z Rišňoviec a Hradišťa. Ďaku-
jeme deťom a učiteľkám, veríme, 
že s nami strávili príjemné a veselé 
chvíle. Tešíme sa na vaše ďalšie náv-
števy!

Vedeli ste, že medzi exponátmi 
vystavenými v expozícii, môžete 
vidieť aj mimoriadny nález? Fosílie 

zuba a časti kla mastodona z čeľade 
Mammutidae na našli v Hornonit-
rianskej uhoľnej panve. Skamene-
liny pochádzajú spred 12 – 13 mi-
liónov rokov, z obdobia stredného 
miocénu (mladšie treťohory). Podľa 
slov paleontológa Mgr. Csabu Tótha 
PhD. zo Stredoslovenského múzea 
v Banskej Bystrici ide o menší druh 
mastodona Zygolophodon turicen-
sis. Pri prehliadke vám prezradíme, 
koľko rokov zviera malo a čím sa 
živilo.

Navštívte nás v čase 
od 8:00 do 16:00

Zdar Boh!

Zamestnanci expozície Cesta uhlia, 
Slovenské banské múzeum
www.muzeumbs.sk/handlova

kolektív SBM

Sú stále v pohybe 
V piatok 16. marca 2018 sa konala 
v handlovskom dome kultúry 
výročná členská schôdza Základnej 
organizácie slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Handlovej 
(ZO SZZP). Táto miestna organizácia 
združuje spolu 240 členov a  piatkové 
stretnutie zaplnilo sálu takmer 80 
členmi, ktorí sa stretli pri príležitosť 
Medzinárodného dňa invalidov a 
Medzinárodného dňa žien. 

Úvod stretnutia patril vyhodnoteniu 
predchádzajúceho roka, prehľadu 
kultúrnych, športových a 
spoločenských podujatí, ktorých sa 
ľudia i napriek tomu, že im zdravie 
podlomila choroba, zúčastňujú a sami 
si ich organizujú. Tradične výročné 
správy predkladá predseda ZO SZZP 
Handlová Jozef Lipiansky. Tento rok 
sa úlohy zhostil podpredseda Emil 
Prištic.  Členovia ZO SZZP majú v 
pláne ostať v pohybe a tento rok už 

pripravujú súťaže v petangu, biliarde 
a šípkach. Podľa slov hospodárky 
Anny Pattermanovej, veľmi ju teší,  že 
členovia sa zúčastnia po druhýkrát 
Handlovských športových hier 
a už osemnásť rokov organizujú 
rekondičné pobyty v Chalmovej, 
kde sa od začiatku ich organizovania 
zúčastnilo viac ako päťsto členov. 
Keďže má na starosti plánovanie 
financií, ocenila pravidelnú podporu 
mesta Handlová ako i podporu 
sponzorov. 

Pozvanie na výročnú členskú 
schôdzu prijal primátor mesta 
Handlová Rudolf Podoba, zástupca 
primátora mesta Dušan Klas, 
predsedníčka okresnej rady SZZP 
Ľudmila Velikovova, podpredseda  
okresnej rady SZZP  Milan Sýkora, 
predsedníčka MO Červeného kríža 
Marta Kanianska. Stretnutie sa nieslo 
v príjemnej atmosfére, doplnenej 
hudbou a nechýbala bohatá tombola. 

JP



DIGITÁLNE KINO BANÍK 
– tipy na apríl v našom kine
Vyberáme pre vás niečo z filmových pre-
miér v apríli. Ponúkame 23 premieta-
cích dní a z nich sme vybrali pre vás pár 
tipov. Pozrite si aj našu stránku www.
kino.handlova.sk. Premietame vždy, aj 
pre jedného diváka. Možnosť výberu fil-
mu, dátumu a času pre skupiny. 
Objednávky na tel. 046/5 475 439

APOŠTOL PAVOL 
Historický príbeh o jednej z najväčších 
osobností kresťanstva. Opisuje zážitky a 
učenie muža, ktorý sa stal neskôr známym 
ako Apoštol národov.

BESNENIE 
Primatológ zdieľa väzbu s inteligentnou 
gorilou, ktorá sa mu po experimente vy-
mkne spod kontroly spoločne s inými 
druhmi zvierat. Preto musí on a jeho tím 
zastaviť globálnu katastrofu.

DVE A POL KAČKY 
Naše najmladšie publikum určite poteší ro-
dinná animovaná komédia o vtákoch, kto-
ré rozhodne nie sú nahnevané a svoj život 
si užívajú plnými zobákmi. Byť v husej koži 
je ťažká pohoda, predovšetkým pre gunára 
v najlepších rokoch.

AVENGERS: Nekonečná vojna - Part I  
Avegners a ostatní superhrdinovia sa mu-
sia spojiť, aby skúsili poraziť mocného Tha-
nosa skôr, ako jeho útok navždy zničí celý 
vesmír.

HOROROVÁ ŽATVA 
PIATOK 13.APRÍLA 2018

PIA 13.4. o 19.15h /USA/horor/99min/
ČT/MP15/vstupné 3,-€             
STIAHNI MA DO PEKLA
Stará pani Ganush  prichádza do banky so 
žiadosťou o tretie predĺženie splátky hy-
potéky. Dobrosrdečná banková úradníčka 
Christine Brownsa sa jej snaží vyhovieť, no 

jej šéf nepriamo naznačí, že ak jej žiadosť 
prijme, príde o povýšenie. Christine teda 
odmietne predĺžiť termín splátky. Pani 
Ganush ju úpenlivo, na kolenách prosí. Ne-
skôr, v neónmi osvetlenej podzemnej ga-
ráži na ňu na rozlúčku uvalí strašnú kliatbu: 
tri dni bude Christine mučiť strašný démon 
Lamia. Na štvrtý deň sa vráti a vezme si jej 
dušu do pekla. Tri dni zostupu do pekla sa 
tak môžu začať...
Hrajú: Alison Lohman, Justin Long, Lorna 
Raver, Dileep Rao, David Paymer, Adriana 
Barraza, Chelcie Ross

PIA 13.4. o 21.00h /USA/horor/95min/
ČT/MP15  vstupné 3,-€             
NÁVRAT DO SILENT HILL
Heather a jej otec sú na úteku už odkedy 
bola malým dievčatkom. Doteraz sa im 
vždy darilo udržať si náskok pred temnými 
silami, o ktorých pôvode nemá Heather ani 
tušenia. V deň jej osemnástych narodenín 
otec záhadne zmizne a ju začnú prena-

sledovať desivé nočné mory. Čoskoro po-
chopí, že v jej minulosti sa ukrýva temné 
tajomstvo a ak chce otca zachrániť, musí 
vstúpiť do démonického sveta, v ktorom 
môže zostať uväznená navždy.
Hrajú: Adelaide Clemens, Deborah Kara 
Unger, Kit Harington, Malcolm McDowell

PIA 13.4. o 22.45h /USA/horor/
108min/ČD/MP15/ vstupné 3,-€             
V ZAJATÍ DÉMONOV
Hrôzostrašný prípad z domu v Amityville 
nebol prvý, ešte predtým došlo k záhad-
ným hrozivým udalostiam v Harrisville. 
Film inšpirovaný skutočnými udalosťami, 
rozpráva strašný príbeh dvojice svetovo 
uznávaných vyšetrovateľov paranormál-
nych javov Warrenovcov. 
Hrajú: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Tay-
lor, Ron Livingston, Shanley Caswell
PRI ZAKÚPENI VSTUPENIEK NA VŠETKY TRI 
FILMY ZĽAVA 1€ NA KAŽDÝ FILM

Apríl
6.4. 2018 od 13,00 hod. 
parkovisko za DK
35. ročník Behu oslobodenia mesta 
Handlová a Koleso nás spája
Organizátor: Mesto Handlová, CVČ 
Handlová, ŠK Achilles Handlová
Športové podujatie pre širokú  ve-
rejnosť. V prestávke medzi bežeckou 
súťažou v detských kategóriách a 
hlavnou kategóriou sa uskutoční piet-
ny akt položenia kytice k pamätníku 
padlých. Týmto prejavom úcty tým, 
ktorí za našu slobodu položili to naj-
cennejšie – svoje životy, odštartujeme 
cyklistické podujatie pod názvom „Ko-
leso nás spája“. Jeho obsahom bude 
jazda všetkých Handlovčanov (malých 
aj veľkých) na všetkom, čo má kolieska 
na okruhu ulíc Potočná a Partizánska. 
Manifestačná jazda je zameraná proti 

násiliu a bude sa niesť pod heslom 
„Namier to za mier!“.  
Propozície podujatí nájdete na webe 
mesta.

7.4.2018 (sobota)  od 8,00 hod. 
CVČ Handlová
Šachový turnaj k oslobode-
niu mesta Handlová
Organizátor: Mesto Handlová, CVČ 
Handlová, Šachový klub Handlová
Tradičný šachový turnaj je určený širo-
kej verejnosti.

7.4.2018 (sobota)  od 8,00 hod. 
CVČ Handlová
Moto-turistická súťaž 
„Rodičia jazdite opatrne“
Organizátor: Mesto Handlová, CVČ 
Handlová, AMK Baník Handlová
Motoristická súťaž bude prebiehať v 
regióne handlovskej doliny a jazda 
zručnosti  na letisku v Handlovej- 
mestská časť Morovno.

17.4.-19.4.2018 (pondelok - štvrtok) 
od 8,00-15,00 hod. CVČ Handlová
Geologická výstava  
Organizátori: CVČ, ZO SZOPK A. Kme-
ťa Handlová
Výstava minerálov a hornín zamera-
ná na geológiu a baníctvo, spojená s 
prednáškami pre žiakov ZŠ v Handlo-
vej. 

20.4.2018 (piatok) od 10,00 hod. 
CVČ Handlová
Kvíz ku Dňu Zeme
Organizátori: CVČ, ZO SZOPK A. Kme-
ťa Handlová
Prírodovedný kvíz určený žiakom I. a II. 
stupňa ZŠ a Gymnázia I.Bellu v Hand-
lovej. Organizujeme ho pri príležitosti 
medzinárodného Dňa Zeme. Vedo-
mostná súťaž pozostáva z troch kôl, 
pričom v každom kole zodpovedajú 
súťažiaci päť otázok zameraných na 
oblasti: životné prostredie a ekológia, 

geografia, ochrana prírody, rastliny a 
živočíchy. 

28.4.2018 (sobota) od 9,00 hod. 
Námestie baníkov Handlová
Handlovský oriešok- výstava 
psov bez PP
Organizátori: Mesto Handlová, CVČ 
Handlová, DaMP
Celomestské kynologické poduja-
tie, na ktorom sa stretávajú majitelia 
čistokrvných psov bez preukazu pô-
vodu, ale aj majitelia „orieškov“. Súťa-
žiaci predvádzajú svojho psíka pred 
rozhodcom aj pred obecenstvom. 
Súčasťou tohtoročnej výstavy budú aj 
preventívne aktivity, ktoré si pripravili 
členovia MsP v Handlovej. Nebude 
chýbať ani zbierka pre psíkov z útulku, 
ktorú pravidelne organizujú členovia 
DaMPu.

Príroda očami detí 
V Dome kultúry si v dňoch 20. až 23. marca mohli nielen 
deti a školopovinná mládež, ale aj dospelí prezrieť veľmi 
zaujímavú výstavu prác prírody ako ju vnímajú deti pod 
názvom Príroda očami detí. 

Bolo sa na čo pozerať. Zvieratá maľované temperou, 
ceruzkou, vystrihované z farebných papierov, fotogra-
fie..., to všetko obsahovala výstava na ktorej bolo 250 
školských prác detí materských, základných škôl mesta 
Handlová, ZUŠ, detí zo ŠZŠ, a MŠ z Chrenovca – Brusna. 
Víťaza súťaže určil každý návštevník hlasovaním. 

Arpád Kostza a JO

Som majiteľom 
psíka a viem, že...
Prihlásenie platí pre každého 
psa, ktorý je držaný nepretržite 
viac ako 90 dní na území Sloven-
skej republiky. Držiteľ psa je po-
vinný prihlásiť psa do evidencie 
v lehote do 30 dní od uplynutia 
posledného dňa lehoty, uvede-
nej v prvej vete v mieste, kde 
sa pes v danom roku prevažne 
nachádza. 
  

Vodiť psa mimo chovného 
priestoru alebo zariadenia na 
chov môže len osoba, ktorá je 
fyzicky a psychicky spôsobilá 
a schopná ho ovládať v každej 
situácii, pričom je povinná pred-
chádzať tomu, aby pes útočil 
alebo iným spôsobom ohrozo-
val človeka alebo zvieratá, a za-
braňovať vzniku škôd na majet-
ku, prírode a životnom prostre-
dí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

Evidenčné číslo psa - ďalej len 
známka. Osoba, ktorá vedie psa 
mimo chovného priestoru, je 
povinná mať pri sebe známku, 
ktorá slúži na stotožnenie psa 
a na výzvu príslušníka mestskej 
polície je povinná ju predložiť 
z dôvodu vykonania kontroly. 
Známka je neprenosná na iného 
psa. Známku nemusí mať pes 
na obojku, stačí, ak ju má držiteľ 
psa pri sebe. 

Ak pes znečistí verejné pries- 
transtvo výkalmi, je ten, kto 
psa vedie, povinný výkaly bez-
prostredne odstrániť. Obec 
umiestni na miestach, kde je 
voľný pohyb psa povolený, kon-
tajnery vhodné na zhromažďo-
vanie výkalov a zabezpečí prie-
bežné hygienické odstraňova-
nie ich obsahu. Na kontajneroch 
musí byť viditeľne označený  
účel ich použitia. Priestupku sa 
dopustí ten, kto vedie psa, ak 
neodstráni bezprostredne výka-
ly, ktorými pes znečistil verejné 

priestranstvo. Za tento priestu-
pok môže byť držiteľovi psa ulo-
žená bloková pokuta na mieste 
do výšky 33 Eur.

Majiteľ psa je povinný zabez-
pečiť pravidelnú veterinárnu 
starostlivosť svojmu psovi. Raz 
ročne je povinný dať svojho psa 
zaočkovať proti besnote a pravi-
delne psa odčervovať. 

Vstupovať so psom na detské 
ihriská, cintoríny, areály nemoc-
níc, do školských areálov, do po-
travín, lekární atď. je zakázané.                       

Chceli by ste psíka? 
Osvojiť si psíka môžete z našej 
handlovskej karanténnej stani-
ce. Fotografie vždy zverejňuje-
me na www.handlova.sk/Mest-
skápolícia Handlová.
Tel. kontakt:  0905 499 384

Informácie pre vás pripravila Lucia 
Chudá, príslušníčka MsP Handlová 

Jednou vetou o Handlovej. V roku 1936 boli v Handlovej dve kiná, ktoré hrali dvakrát do týždňa. 



zaujímavosti

Sedacia súprava WIKI USedacia súprava BeyraSedacia súprava  Tobias

Predsieň Tatiana typ 01

SEDOSA

Stolička Bali New

Koberec Adler 80x150cm

Komoda Nena typ 2

Zrkadlo Malkia

Stolná lampa Qenny Typ 5

Stolná lampa Qenny Typ 13 

224 €

Taburet Hríbik

20 €

22 €

45 €

799 €

44 €8 €

875 € 669 €

nábytok

0917 539 165

PO-PI: 9.00 -17.00
www.sedosanabytok.sk

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

13 € 18 €

A B C D E F G H I J
1 s l i k a
2 l o t r w a b i
3 o p i d o n i a
4 b o n a r k s
5 o t r k a v
6 d a y ž s r
7 a m o o t a
8 l a b v a ť
9 e m r o n i
10 p a e s y

Možno nemáme všetko... pokračovanie v tajničke

Tajničku pošlite na handlovske.noviny@gmail.com,  alebo doneste do PI, č.314

1.  kvapka na brade
 koniec tajničky
2. zlý človek
 meno Daňeka
3 predchodca človeka 
 dievčenské meno
4 cukrík
 kus
5 neslobodný
 Zn. sodíka
 predložka
6 ruské ano
 zimná obuv
 Slov. republika 
7 spojka
 hlas kravy
 snaha
8 konope
 obývať
9 nevlastní
 pomôcka rboni
10 zlá pošta 
 ľahký ang.

A.  voľnosť
 nos bez o
B. robota
 spojivo
C moderný odbor  
 národná rada
 najlepší človek

D Začiatok tajničky
E kríky
F spojka
 doktor
 pýta si
G údiv
pokračovanie tajničky

H otec hovorovo
 krmivo
I vták
 stanislav
J koho? 
 dá späť

Na predaj šteniatka Lhasa apso. 
D.Kuriš 0908 281 508

Ako si psíček a mačička postavili 
drevenú latrínu
Slniečko sa len pomaly škriabalo cez vrcholky hôr, ale psíček 
už pobehoval po kuchyni.

-  Čo tu strašíš? Prihovorila sa mu mačička z pod perinky.
-  Jáj, už som vyspatý, včera som pozeral zábavný program 
 a zase som pri tom zaspal, zavrčal nervózne psík.
-  Tak choď von k jazierku žaby počúvať, ja chcem ešte 
 spinkať, povedala mačička a zakryla si hlavu vankúšikom.

Psík vyšiel von a hneď ako sa pozrel pred domček šibalsky 
sa usmial. Pobehol do dielničky, vybral zopár dosiek a začal             
s nimi pracovať.
-  Čo to robíš psíček? Spýtal sa ho slimák Maťko, ktorý 
 prifrčal nevedno odkiaľ.
-  Nebudeš mi veriť, ale robím latrínku, hrdo povedal psíček.
-  Môžem ti pomôcť? Zažobronil Maťko.
-  Môžeš, zbehni na odbor výstavby pre povolenie.
-  Už frčím, zakričal slimák a vyrazil vpred.

Medzitým už prišla mačička a pridala sa k psíkovi. Aj keď im 
práca išla od ruky, poslednú doštičku pribili až neskoro po-
obede. Hneď ako ju postavili, priletela vrana, chvíľu postála 
na konáriku a zakrákala:

-  Krrááá, na čo to rrrobíte, to je zbytočné, krá, zbytočné, krá..
-  Zbytočné je len to, čo vrana zožerie, odvrkol psík a hodil  
 po vrane kus dosky, čo sa mu plantala pod nohami.
-   To je preto, aby sme si nešpinili po lese, pokojne 
 odôvodnila novú latrínku mačička.

Vrana sa uhla doske, zamávala krídlami a na celý les krákala.
-  Mám prrrre vás novinu, máme novú latrrrrínu!
-  Čistá  lúka a čistý drrrienok, krááá...
-  Aj les bude bez hovienok, krááá....

Zatiaľ, čo vrana krákala po lese, slniečko posledným lúčom 
zasvietilo na psíčka a mačičku, ktorí sa nevedeli vynadívať na 
svoj nový drevený záchod. Spokojne si ľahli a hneď aj zaspali, 
nemuseli ani zábavný program pozerať.

Hneď ráno sa obidvaja vybrali pred domček a s údivom 
pozerali na latrínu. 

Ježko Jozef, krtko Kamil, had Syčo, myška Julka, užovka 
Žofka a celý rad zvieratiek čakali v rade pred latrínou. 
Na konci radu stál udychčaný slimák Matej, ktorý niesol 
povolenie z výstavby. 

Psíček a mačička sa spokojne na seba pozreli a vranu, 
ktorá zlostne sedela na strome si ani nevšimli.

VH



Uzávierka smútočných oznamov je vždy do 23-teho v príslušnom mesiaci.

Posielame pozdrav do neba 
otecko drahý pre teba. 
Spomienku tichú dnes poslať 
ti chceme, objať ťa a povedať 
ako veľmi ťa milujeme. 

17.3.2018 by sa bol dožil 
60 rokov. Dňa 15.4.2018 
uplynie rok, čo nás opustil 
náš drahý otec, manžel  

Miroslav Tolnay. 
Spomíname manželka Anna, 

deti a vnuk Patrik Ivo.

S hlbokým zármutkom 
oznamujeme, že 15.4.2018 
uplynie rok, čo nás po dlhej 
a ťažkej chorobe navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec, starý a prastarý otec 

Viliam Ištvanik. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka, dcéra s rodinou 
a syn s rodinou. Chýbaš nám.

Tá rana v srdci stále bolí  a zabudnúť nedovolí. 

Dňa 21.3.2018 uplynulo 
20 rokov, čo nás opustil 
manžel, otec, dedo, 
pradedo  Štefan Tóth. 

S láskou spomína manželka, 
dcéry Katarína a Tatiana 

s rodinami.

Dňa 5.4.2018 uplynú 2 roky, 
čo nás opustila naša milova-
ná mama a babka 

Lýdia Schniererová. 

Kto ste ju poznali, 
spomínajte s nami.

Dňa 9.4.2018 uplynú 
2 roky, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko 

Ladislav Komár. 
S láskou spomínajú 
manželka, deti s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá. 

Chýbaš nám.

„Mal by som 70“
Osud ti nedovolil s nami 
dlhšie byť, ale v našich 
srdciach budeš stále žiť. 

Dňa 2.4. 2018 uplynulo 
15 rokov, čo nás náhle opus-
til náš drahý manžel, otec, 
starký

Jozef Suchý.      
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn 
s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí si v tieto 
dni na neho spomenú spolu s nami.

Dňa 18.3. sme si s bolesťou 
v srdci pripomenuli smutné 
10. výročie úmrtia našej 
mamičky 

Margity Tothovej.  

S láskou a úctou spomína-
me. Dcéry a syn s rodinami. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Ten kto ťa poznal, spomenie 
si, kto ťa mal rád, nezabudol. 
Dňa 8.4.2018 uplynú 
2 roky, čo nás navždy opus-
til manžel, ocino, brat, šva-
gor, dedko 

Pavel Hatala. 

S láskou spomínajú manželka Helena, syn Pavol, 
dcéry Saška a Helenka s rodinami.

Dňa 29.4.2018 uplynie 
15 rokov, čo nás opustil 
otec, manžel a dedo 

Jozef Palatický. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Man-
želka a synovia s rodinami.

Roky pribúdajú,  ale spomienky zostávajú. 

Dňa 22.4.2018 si pripome-
nieme 20.výročie od úmrtia 
môjho manžela, otca, staré-
ho otca 

Jána Gáfrika. 

Za tichú spomienku ďakujú 
manželka a deti s rodinami.

Roky pribúdajú, ale krásne a nezabudnuteľné 
spomienky zostávajú. 

Dňa 23.3. 2018 uplynulo 20 rokov a 16.4. 2018 
12 rokov, čo nás navždy opustili naši milovaní 

Anton Blaho a Alžbeta Blahová. 

S Láskou spomínajú dcéra a synovia.

Dňa 11.3.2018 uplynulo 
1.smutné výročie, kedy 
nás navždy opustil manžel, 
otec, starý otec a brat
 

Ing. Igor Vaculík. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 14.4.2018 uplynie 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec 

Ján Strohner. 

Spomína rodina 
a súrodenci.

Dňa 22.4.2018 uplynie rok, 
čo nás opustila 

Antónia Kurišová. 

Kto ste ju poznali, uctite si 
jej pamiatku. 
Deti s rodinami.

Osud mu nedovolil s nami 
dlhšie byť, ale v našich 
srdciach bude stále žiť. 

Ďakujem všetkým, čo sa 
prišli dňa 27.2.2018. rozlúčiť 
s mojim manželom 

Dušanom Madzgoňom 
Manželka a deti.

Dňa 2.4.2018 uplynulo 
5 rokov, čo nás opustil 
milovaný manžel, otec, 
starký 
Alexander Grman. 

S láskou spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

Dňa 4.4.2018 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustila drahá manželka 

Anka Magulová. 
S láskou a úctou spomínajú 
manžel Jozef a deti s rodi-
nami. 

S tichou spomienkou 
k tvojmu hrobu chodíme, kvety položíme 

a s láskou na teba spomíname.

Dňa 5.4.2018 uplynie 
10 rokov od úmrtia môjho 
ocka, dedka a pradedka 

Milana Nagya. 

S láskou a úctou spomína 
dcéra Zdenka s rodinou.

spomíname...
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Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala, zmĺkli ústa, ktoré slovami hladili, oči, 
ktoré sa tak milo pozerali sa navždy zavreli. Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. 

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni 
sviečok na Teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlh-
šie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. 
So smútkom v srdci sme si 2.4.2018 pripomenuli 
8.výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš drahý 

Jozef Urban. 
S láskou spomínajú manželka, dcéry, synovia, sestry 
a ostatná rodina. 

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. 
Nič už nie je také, aké bolo predtým.

Dňa 20.4. 2018 uplynie smutných 20 rokov, kedy nás 
náhle a navždy opustil náš milovaný 
Peťko Blaho. 

S láskou spomínajú rodičia, súrodenci s rodinami a celá 
rodina. 

Čas plynie,a ko tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 

Mama. To slovo je cennejšie ako hociktoré iné na svete. 
Keď ťa už niet, rúti sa nám svet. Spi sladko, snívaj svoj več-
ný sen, my v spomienkach sme pri tebe každý deň. 

Dňa 26.3.2018 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia na-
šej milovanej mamičky  Vierky Drozdovej. 

S láskou a úctou spomína manžel Viliam, deti Vilko, 
Zuzka, Peťko s rodinami.

Dňa 12.2.2018 uplynulo 17 rokov, 
čo nás opustil 

Jozef Prokein 
a 8.3.2018 uplynuli 2 roky, 

čo nás opustila 
Mária Prokeinová. 

Chýbate nám. Spomínajú deti 
a vnúčatá.

Dňa 24.4.2018 uplynú 3 roky, 
čo nás opustila naša mamička, 

starká, prastarká 
Anna Vajglová 

a dňa 17.1.2018 uplynulo 
7 rokov, čo nás opustil náš otec,

 starký, prastarký 
Ján Vajgel. 

S láskou a úctou na oboch rodičov spomínajú dcéry Terka,
 Janka a syn Ľubomír s rodinami.

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

6. apríla uplynie  5 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, tatino, 
starý tatino a prastarý tatino

Vladimír PODOBA.

S láskou spomínajú manželka 
Marta a synovia Vladimír 

a Rudolf s rodinami.

Opustili nás 
V mesiacoch február a marec 
2018 sme sa rozlúčili

Jozef Fabo 63 rokov
Irena Černáková 84 rokov
Ing. Jozef Zlocha  65 rokov
nedožitých

Ján Oswald, 88 rokov
Albert Chlpek 89 rokov
nedožitých

Peter Oboňa  76 rokov
Milan Holič  59 rokov
RNDr. Marcela Beznosková  54 rokov
Ondrej Vrška 81 rokov
Mária Kalimanová  89 rokov
rod. Tínesová

Dušan Madzgoň 72 rokov
Zoznam v rubrike je vytvorený na zákla-
de súhlasu pozostalých so zverejnením 
informácie. Z dôvodu uzávierky novín je 
zoznam zverejnený vždy od 25. do 25. 
dňa v mesiaci.

Poďakovanie
Uplynul  jeden mesiac od spomienkovej svätej omše  v nemeckom jazyku 
pri príležitosti nedožitých 75. narodenín rodáčky z Handlovej Brigitte Irrgan-
govej.
Karpatskonemecký spolok v Handlovej sa chce touto cestou poďakovať mestu 
Handlová, osobne  primátorovi Rudolfovi Podobovi za finančnú podporu a Od-
deleniu komunikácie  marketingu MsÚ za organizačnú pomoc pri zabezpečení 
dôstojného priebehu spomienky. 
Naše poďakovanie patrí Farskému úradu, ktorému sme odovzdali finančný dar 
304 € na obnovu strechy kostola, pánovi Vargovi (za hru na organ) a pracovní-
kom Domu kultúry mesta Handlová za príjemné posedenie a výborný guláš.    
Karpatskonemecký spolok Handlová

„Naše NAJ z MAS Žiar“ 
Súťaž o najkrajšiu fotografiu 

MAS Žiar vyhlasuje súťaž o naj-
krajšiu fotografiu z územia (Cigeľ, 
Chrenovec-Brusno, Chvojnica, 
Handlová, Jalovec, Kľačno, Lipník, 
Malá Čausa, Malinová, Nedože-
ry-Brezany, Nitrianske Pravno, Po-
luvsie, Poruba, Pravenec, Ráztoč-
no, Tužina, Veľká Čausa).

Súťaž je realizovaná v termíne 
od 20.03.2018 do 30.04.2018

Hlasovanie o najlepšiu súťažnú fo-
tografiu bude prebiehať v období 
od 1.5.2018 do 20.05.2018. Súťaž-
né fotografie budú zverejnené na 
webovej stránke www.masziar.
sk a na facebookovej stránke Naše 

NAJ z MAS Žiar @nasenajzmasziar
Pravidlá súťaže si prečítajte na  
www.masziar.sk.
Vyhlasovateľ súťaže: MAS Žiar, 
Miestne kultúrne stredisko 367, 
972 32 Chrenovec Brusno Erika Jo-
nasová, manažér MAS 

Dňa 18.3.2018 uplynulo 
17.výročie od úmrtia našej 

mamičky 
Soni Klasovej 

a dňa 26.5.2018 si pripomína-
me 6. výročie úmrtia nášho 

otecka 
Michala Klasa. 

S úctou spomínajú syn Dušan a dcéra Svetlana s rodinami.
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V novembri 2017 sa v telocvični  
CVČ v Prievidzi konalo okresné kolo 
v streľbe zo vzduchovky. ZŠ Morov-
nianska cesta reprezentovali dve 
družstvá – mladší a starší žiaci. 

Výsledky: 
Družstvo mladších žiakov obsadilo 
3. miesto –  Samuel Bulla, 
Juraj Žigmund, Adrián Szalai.
Družstvo starších žiakov obsadilo 
2. miesto – 485 bodov (Eva Bačová, 
Filip Schwarcz, Štefan Macko).

Žiaci boli úspešní aj v kategórii jed-
notlivcov. Samuel Bulla 1.miesto, 
Eva Bačová 1. miesto, Filip Schwarcz 
2.miesto. 

Všetci traja postúpili na krajské kolo, 
ktoré sa uskutočnilo 9.marca 2018 v 
Podolí. V Podolí sa našim strelcom 
darilo. V kategórii jednotlivcov  Eva 
Bačová skončila na 1.mieste a po-
stupuje do celoslovenského kola, 
Samuel Bulla obsadil 4.miesto a Filip 
Schwarcz 5.miesto. Žiakov pripravu-
je Anton Alexy.  

Ocenili Jaroslava Daubnera
Ceny Krištá-
ľového páva 
a Ceny Fair 
Play sa kaž-
doročne odo-
vzdávajú naj-
úspešnejším 
špor tovcom, 
t r é n e r o m , 
kolektívom a 
osobnostiam 
telovýchovné-
ho hnutia.

V kategórii „Zaslúžilé osobnosti telovýchov-
ného hnutia nad 60 rokov“ bol za celoživot-
ný prínos k rozvoju basketbalu v Handlovej 
a na území Slovenska ocenený Jaroslav 
Daubner.
Jaroslav Daubner je bývalým hráčom Baníka 
Handlová. V rokoch 1993-1995 a 2005-2006 
pôsobil ako tréner prvoligového MBK Han-
dlová. Od roku 1986 je trénerom mládež-
níckych družstiev v basketbale. V roku 2001 
založil Školský basketbalový klub Handlová, 
ktorého je dodnes predsedom. Stál pri zro-
de  basketbalového turnaja „O kôš mesta 
Handlová“, ktorý trvá už 34 rokov a bol za-
kladateľom a organizátorom Mestskej ligy 
v basketbale dospelých v Handlovej. Počas 
svojej trénerskej kariéry vychoval viacero re-
prezentantov a reprezentantiek Slovenska. 
K oceneniu blahoželáme.

   Redakcia HN

Žilina zdolaná 
po famóznom výkone ! 

V sobotu 17.3.2018 pokračovala 
najvyššia slovenská basketbalo-
vá liga mladších žiakov. Chlapci 
pod vedením trénera Beráneka 
privítali na domácej palubovke 
veľkého favorita zo Žiliny.  

S týmto súperom mali v predchá-
dzajúcich dvoch rokoch bilanciu 
na víťazstvá 0:8 a prvýkrát zdolali 
Žilinčanov až v tejto sezóne 16.de-
cembra 2017. Zlepšujúci sa výkon 

a boj o prvé miesto chceli chlapci 
potvrdiť na domácej palubovke. 
Opäť nechýbala fantastická podpo-
ra divákov Handlovej, ktorá hnala 

domáci tím za víťazstvom v oboch 
zápasoch, čo sa tejto partii opäť 
podarilo. Na zápase nechýbal ani 
skvelý komentátor a počas prestá-
vok sa o zábavu starala tanečná 
škola VOLCANO. Chlapcov čaká te-
raz medzinárodný turnaj v Prahe, 
kde cestujú 28.marca a následne 
sa budú pomaly pripravovať na 
záverečný turnaj o MAJSTRA SLO-
VENSKA!

ŠBK Handlová - MBK Victo-
ria Žilina 54:24 (34:14)
Body ŠBK Ha: Macai 12, Kasper 11 
Murcin 10, Minarik 6, Radovic 6 , 
Ondrejka 4, Matejcik 3, Skvarenina 2

ŠBK Handlová - MBK Victo-
ria Žilina 62:40 (32:15)
Body ŠBK Ha: Macai 15, Murcin 14, 
Ondrejka 8, Matejcik 8, Kasper 8, 
Minarik 4, Chribik 2, Vaigl 2, Skva-
renina 1
Tréner tímu Ján Beránek: 
„Na tím zo Žiliny sme sa zodpovedne 
pripravovali a chlapci v oboch zápa-
soch dodržali do bodky to, na čom 
sme sa dohodli. Potešil ma kolektív-
ny výkon, keďže nestaviame tento 
tím na individuálnych výkonoch, ale 
na výkone celého tímu. 

Chcem sa touto cestou poďakovať 
ohromnej podpore našich fanúšikov. 
Myslím si, že atmosféra na zápasoch 
sa ani nedá opísať a človek ju musí 
zažiť. Ďakujem aj v mene detí za 
neskutočnú podporu a elektrizujúcu 
atmosféru.“Posledný ligový dvojzá-
pas pred M SR odohráme v Prievidzi 
7.apríla.

Úspechy strelcov zo ZŠ Morovnianska cestaIDEME NA MAJSTROVSTVÁ SVETA!

Dňa 10. a 11.3. 2018 sme sa zúčast-
nili nominácie na svetovú súťaž 
World Dance Masters 2018. TS Da-
zya súťažila so štyrmi choreogra-
fiami a všetky boli úspešné. A tak si 
už 23. - 27. 5. po tretíkrát zmeriame 
sily v tanečnom finále v Poreči s ná-
rodmi z celého sveta!

1.MIESTO choreografia BRITNEY - 
Commercial dance - MINI - nominácia 
do kategórie A

3.MIESTO choreografia BEYONCE - 
Commercial dance - JUNIORS - nomi-
nácia do kategórie B
4.MIESTO choreografia LA SEÑORITA - 
Commercial dance - SENIORS - nomi-
nácia do kategórie B
2.MIESTO choreografia THANKFUL - 
Urban dance style - JUNIORS - nomi-
nácia do kategórie B
Ďakujeme za podporu!

TS DAZYA



Vrcholom jarnej sezóny sú pre 
plavcov Jarné majstrovstvá stredo-
slovenskej oblasti (M-SSO) a Jarné 
plavecké nádeje stredoslovenskej 
oblasti (PN-SSO) - na oboch týchto 
podujatiach sa naši plavci zúčast-
nili.

Jarné M-SSO kategórie B,A,J,S sa ko-
nali v dňoch 10.-11.3.2018 v Žiline.  
Boli rozdelené na štyri súťažné poldni 
a pretekári mohli štartovať v 12 indivi-
duálnych disciplínach. Plavecký klub 
Handlová v kategórii „B“ roč. 2007 
- 2008 reprezentovali Karolína Vetrá-
ková, Kiara Mikušová a Marek Šteták. 
Kaja vybojovala celkovo 12 medailí, z 
toho 11 zlatých a 1 bronzovú a stala sa 
najúspešnejšou pretekárkou na JM-
SSO. Kima napriek chorobe vyplávala 
1 striebornú a 1 bronzovú medailu a 

Marek si výrazne vylepšil svo-
je osobné rekordy.

Jarné PN-SSO kategórie M1-
M4 a Z1-Z4 sa uskutočnili 
17.3.2018 v Banskej Štiavnici. 
Pretekalo sa v dvoch súťaž-
ných poldňoch a decká mohli 
štartovať v 6 individuálnych 
disciplínach. Róbert Suja, 
Kristián Kúdela, Mathias Še-
metas, Tobias Štálnik, Lukáš 
Kúdela, Peter Lenhárt a Ľu-
dovít Vojtko vyplávali spolu 
19 medailí, z toho (Z-S-B): 
Bobo 2-0-1, Kiko 2-0-1, Mathi 
0-2-4, Tobi 0-2-2, Peťko 0-1-0 a náš 
najmladší 6 ročný Luki vo svojej súťaž-
nej premiére 1-0-1. 

Aj napriek tomu, že sú naše tréningo-
vé možnosti v súčasnej dobe značne 

obmedzené a finančné náklady na 
plaveckú prípravu a preteky dosť veľ-
ké, ten pocit a hrdosť vidieť na stup-
ňoch víťazov stáť našich Handlovča-
nov sú neopísateľné. 

Ďakujeme našim deťom za zodpoved-
ný prístup k tréningom a pretekom a 
ich rodičom za podporu, bez ktorej by 
tieto úspechy určite neboli.   

PKHA 
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Základná škola Školská v Handlo-
vej podporuje Národný akčný plán 
prevencie obezity a zdravý životný 
štýl detí pestrými športovými akti-
vitami, ale aj zdravou stravou a de-
siatami v školskej jedálni. 

Súčasťou programu školy v prevencii 
obezity bolo aj plánované stretnutie 

so slovenským hokejovým útočníkom 
Marekom Viedenským, ktorý v súčas-
nosti pôsobí v HK Slovan Bratislava. 
Handlovský rodák je silnou športovou 
motiváciou pre mladých ľudí. 
Marek sa so žiakmi stretol v stredu 
7.3.2018 v priestoroch telocvične ško-
ly. Čakali ho otázky, na ktoré formou 
kvízu odpovedal spolu s družstvami 

žiakov štvrtého až siedmeho ročníka. 
Stretnutie bolo spestrené športovými 
súťažami zameranými na presnosť 
streľby, rýchlosť a obratnosť. Víťazi 
boli odmenení malými darčekmi od 
samotného hokejistu, ale aj zdravými 
FIT tyčinkami namiesto sladkostí. Sú-
ťažné družstvá žiakov získali od školy 

balíčky ovocia. Záverečná autogrami-
áda potešila predovšetkým dievčatá 
všetkých vekových kategórií. 

Ďakujeme Marekovi za jeho čas, 
ktorým podporil zdravý životný štýl 
našich detí.   

Andrea Ujčeková

Všetky finančné služby 
na jednom mieste
Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti:

•  Životného poistenia  VŠETKÝCH POISŤOVNÍ 
• Poistenia áut, domy, byty, domácnosti zo ŠIROKEJ PONUKY
• Zodpovednosti pri výkone povolania
• Cestovného poistenia
• Úverov s NAJNIŽŠOU SPLÁTKOU
• Sporenia s NAJVYŠŠÍM VÝNOSOM
• II. A III. Pilier dôchodkového sporenia

Mgr. ŽELMÍRA ROSENBERGEROVÁ 
I. poschodie hotela Baník Nám.baníkov 20/103, Handlová  
kontakt:0905 269 954, rosenbergerova@universal.sk 
Ing. INGRID ŠVECOVÁ
II. poschodie Podnikateľského inkubátora Handlová, Nám. baníkov 5
kontakt: 0907 322 954,  svecova@universal.sk

šport
Handlovskí plavci opäť na stupňoch víťazov

Zasúťažili si s Marekom Viedenským
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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

Veronika Závadská

Country hudba patrila donedávna k hudobným žánrom, ktorý bol súčasťou 
nášho života. Ani sme si to neuvedomovali. Podvedome sme ju počúvali z rá-
dií, bola častým hosťom televíznych programov, chodievali sme na koncerty, 
či festivaly. S rozdelením republiky sa však postupne z našich médií vytratila, 
nahradili ju iné žánre a dnes sa vysiela veľmi sporadicky. 

Tak, ako nevymreli piesne, ešte stále žije generácia, ktorej piesne Fešákov, Ran-
gers, M. Tučného , či klasická americká country, bluegrass... majú čo povedať. 

O Handlovej M. Tučný raz prehlásil, že je to Nahsville. Spomienku na tieto časy 
pripomenuli muzikanti, ktorí sa 17. marca stretli v Podnikateľskom inkubátore, 
aby si spolu zahrali. Blue River, B2 Akustik, Starý a nový Úsvit, Maťo Macha-
lík, Hofo Mičík vytvorili pre návštevníkov príjemnú atmosféru. Čerešničkou na 
torte bolo vystúpenie Roba Kajzera, ktorý nás počas „osobného“ pôstu z ničoho 
nič navštívil . Aj keď vekový priemer prítomných presiahol 50 rokov, o country 
hudbu v našom meste sa nemusíme báť.    VH

Country Párty I.
stretnutie handlovských country muzikantov




