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Pridajte sa k tým, čo triedia odpad!

Nové polopodzemné kontajnery na sídlis-
kách Mostná a Okružná v Handlovej v plnej 
prevádzke od 12. novembra 2018. Vznikli 
nové parkovacie miesta! Vytriedené smeti 
patria už len do polopodzemných kontaj-
nerov!

Už ich nebudú stovky
V marci 2017 bol v Handlovej na sídlisku Mostná 
spustený pilotný projekt zvozu komunálneho a trie-
deného odpadu – VERTIKÁLNY SYSTÉM ZBERU KO-
MUNÁLNEHO ODPADU. V októbri 2018 na sídlisku 
pribudlo ďalšie nové stojisko so šiestimi kontajner-
mi, jeden kontajner pribudol počas leta na jestvujú-
com stojisku na základe lokálnych zistení a potrieb. 
Projekt sa rozrástol na sídlisko Okružná, kde boli v 
októbri 2018 vybudované tri nové stojiská s osem-
nástimi kontajnermi a v budúcom roku pribudne 
päť stojísk s tridsiatkou kontajnerov. Investícia mes-
ta Handlová na vybudovanie tohto systému na síd-
lisku Mostná a za dve etapy na sídlisku Okružná je 
vo výške takmer 250 tis. €.Na sídlisku Mostná bolo 
odstránených spolu 82 kusov 1100 litrových kontaj-
nerov na komunálny odpad a jeho triedené zložky, 
na sídlisku Okružná po dobudovaní všetkých plá-
novaných ôsmich stojísk s 30 kontajnermi bude od-
stránených 117 ks 1100 litrových kontajnerov, ktoré 
nahradí 48 polopodzemných. Prejdite sa k nim.

Trieďme, bude to lacnejšie
Legislatíva sprísňuje pravidlá pre samosprávy a oby-
vateľov v oblasti ukladania komunálneho odpadu 
na skládku. Ak nebudeme triediť odpad vo vyššom 
percente, enormnému nárastu poplatkov sa nevy-
hneme. Ročná produkcia odpadov na jedného oby-
vateľa na Slovensku je 391 kg, v našom meste 424 
kg. Celkovo je produkcia odpadu v Handlovej 7174 
ton ročne, z toho končí na skládke v Handlovej 74,7 
% a vytriedi sa 25,3 %. Každý Handlovčan vytriedil 
a zrecykloval 107 kg odpadu a na skládku odpadov 
vyprodukoval 317 kg odpadu. Priemer triedenia na 
Slovensku je 29,1 %. Vývoj nárastu sadzby poplat-
ku za uloženie komunálneho odpadu na skládku, 
v závislosti od úrovne vytriedenia, je alarmujúci. Pri 

súčasnej úrovni triedenia v Handlovej (25,3 %) sad-
zba za uloženie 1 tony odpadu na skládku je 5 €, v 
roku 2019 to bude 10 €, v roku 2020 sa zvýši na 22 € 
a v roku 2021 je to čiastka vo výške 27 €. Riešením je 
zvýšenie percenta vytriedeného odpadu. Napríklad, 
ak sa Handlovej podarí vytriediť 60% odpadu, po-
platok narastie za štyri roky z 5 € na 11 €. 
(Zdroj štatistických údajov: Branislav Moňok, Priatelia 
Zeme, október 2018, Deň otvorených dverí v samo-
správe mesta)

Triedenie odpadu a poriadok v meste
 je našou spoločnou témou
Motivácia môže byť ekonomická i morálna. Môžu 
byť stanovené výhody pre tých, ktorí triedia. V 
súčasnej dobe sa mesto rozhodlo investovať do 
miliónového projektu kompostárne (projekt EÚ) a 
inštalácie nových polopodzemných kontajnerov, 
ktorých je vrátane sídliska Mostná a Morovnianska 
cesta v Handlovej už 44. Otázka finančnej motivácie 
je v tejto chvíli otvorená. V oblasti implementácie 
veľkého projektu mesta Kompostáreň Handlová 
sme vo fáze, kedy je vybudovaná Kompostovacia 
plocha, technické zázemie je dodané, nastavuje sa 
systém zvozu a triedenia ďalšej zložky - biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Pro-
jekt Kompostáreň Handlová bude finančne ukon-
čený do konca roku 2018, triedenie BRKOsa začne 
v spolupráci s obyvateľmi v  prvom štvrťroku 2019. 
V prípade produkcie kvalitného kompostu by tento 
mohli následne Handlovčania využiť.Spolu sú na 
sídlisku Mostná v Handlovej 4 stojiská s 25 polopod-
zemnými kontajnermi.

Na sídlisku Okružná sú vybudované tri stojiská 
č.1,2,3 s 18 kontajnermi a v roku 2019 bude dobudo-
vaných ďalších 5 stojísk s 30 kontajnermi č.4,5,6,7,8.
Kapacita nových kontajnerov je dostačujúca, prejdi-
te k nim pár krokov a vhoďte vytriedený odpad do 
nádob. Ďakujeme! 

Odpad trieď, neušetríš iba smeť! 
Okrem toho, že zvýšením percenta vytriedeného 
odpadu spoločne zabránime enormnému zvyšo-
vaniu platieb za uloženie komunálneho odpadu 
na skládku, platiť môžete aj za uloženie odpadu 
mimo nádob. Priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. d) 

z.č. 372/1990 Zb. priestupkoch sa dopustí ten, kto 
znečistí verejné priestranstvo. Za tento priestupok 
je možné uložiť blokovú pokutu vo výške 33 €. MsP 
Handlová, volajte 24 hodín denne tel: +421(0) 905 
499 384 a ak ste svedkom protiprávnej činnosti, 
oznámte to hneď! 

Máte otázky? Zaujíma vás viac? Píšte na han-
dlova@handlova.sk, kontaktujte nás 046/519 
25 36-9.Ďakujeme, že triedite odpad. Odpad 
trieď, neušetríš iba smeť! www.handlova.sk FB @
MestoHandlova

Zvoz triedeného odpadu
HATER – HANDLOVÁ, spol. s r.o.
V mesiaci december 2018 bude zvoz triedeného od-
padu nasledovne: 
Mesto Handlová, Horný koniec, prímestská časť 
Nová Lehota:
 Plasty  6., 12. a 27. december 2018
 Papier  5., 13., a 19. december 2018
 Kovové obaly 4. december 2018
 Sklo – 11. december 2018

Dolný koniec, prímestská časť Morovno:
 Plasty  7. a 21. december 2018 
 Papier  14. a 28. december 2018

Jesenné upratovanie v číslach
Z jesenného upratovania, počas ktorého boli v Han-
dlovej rozmiestnené v dvoch etapách veľkokapa-
citné kontajnery od 12. do 25. októbra 2018 bolo 
vyzbieraných 59,65 t odpadu. Jeho uloženie bolo v 
hodnote 2085,13 Eur, najazdených 982 km, vozidlá 
sa otočili 53 krát, doprava stála  2 426,28 Eur. Han-
dlovčania využili možnosť zapojiť sa do súťaže na FB 
stránke a zaslali fotografie z malých brigád, za čo im 
mesto poďakovalo malými darčekmi. 

Vývoz odpadu počas sviatkov
Štedrý deň - nebude realizovaný zvoz odpadu
V utorok  25.12 bude vývoz odpadu realizovaný na 
celom území mesta  
V stredu 26.12. bude realizovaný bežný vývoz
Vývoz odpadu z utorka 1.1.2019 bude prerozdele-
ný na pondelok 31.12. 2018 a stredu 2.1.2019. 
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Novembrová volebná 
víchrica sa nevyhla ani 

mestu Handlová

Jeseň je známa svojimi výkyvmi 
počasia, raz nás v našich zá-
hradách trasie od zimy, inokedy 
nám zubaté slniečko príjemne 
zohrieva chrbát. Po peknom a 
dlhom babom lete predpovedali 
meteorológovia aj teplý záver 
jesene. Celkom sa trafili.  Čo však 
nepredpokladal nikto, bola vo-
lebná víchrica, ktorá sa prehnala 
celým Slovenskom, Handlovú ne-
vynímajúc. 

Povymetala známe tváre aj s pa-
vučinami. Dlho budú analytici 
hľadať príčiny, analyzovať, skú-
mať, zásadný fakt už nezmenia. 
Po dlhých rokoch stagnácie na-
stáva na Slovensku generačná 
výmena. Aj keď všetky politické 
strany po voľbách oslavovali 
úspešný výsledok, stúpajúci po-
čet úspešných nezávislých kandi-
dátov potvrdzuje opak. Občania 
stratili dôveru v politické strany. 
A Handlová výrazne kopírovala 
výsledky na Slovensku. 

V novom mestskom zastupiteľ-
stve zasadne vedľa nezávislej 
primátorky osem nezávislých 
poslancov. Celkovo bude obča-
nov zastupovať sedem nových 
poslancov, ktorí si svoj mandát 
prevezmú 10. decembra, pár dní 
potom, ako naše mesto opustí sv. 
Mikuláš. Od Mikuláša je len na 
skok k Vianociam, najkrajšiemu 
sviatku v roku. 

Prežime teda tohotoročné Viano-
ce v radosti, šťastne, v kruhu svo-
jich najbližších a novozvolenej 
primátorke a poslancom popraj-
me, aby si pod stromčekom roz-
balili aj balíček, v ktorom budú 
samé múdre a rozumné nápady, 
ktoré im pomôžu v novom roku 
realizovať ich plány a posúvať 
naše mesto stále vpred, „spátky 
ni krok“.

Vladislav Horváth

Z novembrového rokovania posla-
neckého handlovského poslanec-
kého zboru 41. zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva mesta Hand-
lová v tomto volebnom období sa 
konalo vo štvrtok 29. novembra 
2018 vo veľkej zasadacej miest-
nosti MsÚ Handlová s jedenástimi 
bodmi rokovania, ktoré viedol pri-
mátor mesta Ing. Rudolf Podoba. 

V úvode rokovania poslanci schválili 
tri predložené body v rámci nakla-
dania s majetkom mesta, z toho dva 
odpredaje ako dôvod hodný osobit-
ného zreteľa, o ktorom mestské za-
stupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov. Poslan-
ci sa vrátili k rokovaniu o parkovacích 
miestach na Ul. 29. augusta, ktoré 
majú vzniknúť z dôvodu zmeny maji-
teľa obchodnej prevádzky. Na základe 
rokovaní s obyvateľmi bol vybratý je-
den zo šiestich variantov navrhnuté-
ho riešenia, ktorý potvrdili poslanci 
schválením Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve na pozemky pre verejné par-
kovacie miesta novému majiteľovi.

Program odpadového hospodárstva 
mesta Handlová na roky 2016 – 2020 
(ďalej POH) určuje smerovanie nakla-
dania s určenými druhmi a množstva-
mi odpadov. POH nadväzuje na záväz-
nú časť POH Trenčianskeho kraja na 
roky 2016 – 2020, ktorá bola vydaná 
Vyhláškou Okresného úradu Trenčín 
č. 1/2018 zo dňa 1. júna 2018. Mesto 
mohlo dokument schváliť po jej vyda-
ní. V rámci znižovania množstva vzni-
ku komunálneho odpadu je cieľom 
mesta odpad efektívnejšie triediť a 
znížiť tvorbu zmesového komunálne-
ho odpadu do roku 2020. 

Schválením kalendára celomestských 
spoločenských, kultúrnych a športo-
vých podujatí na rok 2019 (KCP) mesto 
plánuje v rámci svojich kompetencií 

podmienky na kultúrnu a osvetovú 
činnosť. Obsahom KCP sú plánované 
tri jarmoky, Urbanský 24.-25.5.2019, 
Banícky 30.-31.8.2019 a Katarínsky 
22.-23.2019, 8 pamätných dní, 23 ce-
lomestských športových podujatí v 
gescii Centra voľného času Handlová 
a 17 celomestských spoločenských a 
kultúrnych podujatí v gescii handlov-
ského domu kultúry. Celkové náklady 
na takmer päťdesiatku celomestských 
podujatí sú viac ako 113 tis. €.

Hlavnej kontrolórke mesta poslanci 
schválili predložený plán práce na I. 
polrok 2019. Zároveň informovala o 
vykonaných kontrolách, ktoré boli 
uskutočnené v Školských jedálňach 
v ZŠ Školská, Mierové námestie a Mo-
rovnianska cesta. Predmetom kontro-
ly bolo dodržiavanie materiálno-spot-
rebných noriem a právnych predpisov 
pri úprave jedál poskytovaných v škol-
ských jedálňach za obdobie mesiacov 
jún a september 2018. Kontrolou ne-
boli zistené nedostatky.

Konsolidovanú účtovnú závierku 
za rok 2017 pre mesto Handlová a 
všetkých 14 mestských organizácií 
spracovala externá vzdelávacia spo-
ločnosť Andra, n. o. so sídlom v Ga-
lante, jej súčasťou je výrok auditorky. 
Výsledky konsolidovanej účtovnej 
závierky boli odovzdané na Daňový 
úrad v Prievidzi v stanovenom termí-
ne a to do 20. 6. 2018. Obsahom 46 
stranového dokumentu sú tiež vý-
znamné medzníky mesta, významné 
osobnosti mesta a ďalšie štatistické 
údaje. Mesto Handlová bolo medzi 
piatimi mestami a obcami na Sloven-
sku zaradené do pilotnej prevádzky 
zberu automatizovaného spracovania 
údajov pre spracovanie Agregovanej 
účtovnej závierky za rok 2017 v systé-
me RISSAM pod záštitou Ministerstva 
financií SR. Časovo náročnú pilotnú 
prevádzku mesto zvládlo a skúsenos-

ti z Handlovej budú slúžiť ostatným 
mestám a ministerstvu na zlepšenie 
systému.

Informácie o výsledkoch volieb do or-
gánov samosprávy obcí, ktoré sa ko-
nali 10.11.2018 predniesol predseda 
mestskej volebnej komisie. Priebeh a 
výsledky volieb nájdete v samostat-
nom článku.

Poslanecký zbor mesta schválil zalo-
ženie budovy Klubu dôchodcov (Den-
né centrum) v prospech Ministerstva 
životného prostredia SR v zastúpení 
Slovenskej agentúry životného pros-
tredia v trvaní do schválenia posled-
nej následnej monitorovacej správy 
projektu „Kompostáreň Handlová“, 
ktorým je december 2023. Záložné 
právo je v súlade so zmluvou o ne-
návratný finančný príspevok, v rámci 
ktorej  je potrebné určiť formu zabez-
pečenia prípadnej budúcej pohľa-
dávky vlastným majetkom do výšky 
nenávratného finančného príspevku 
alebo blankozmenkou. Mesto sa roz-
hodlo ručiť majetkom. Znalec v ob-
lasti stavebníctva odhadol hodnotu 
nehnuteľnosti na sumu 108 tisíc eur, 
ostatnou zárukou je majetok získaný 
v rámci projektu. Založenie budovy je 
nevyhnutným podkladom pre uvoľ-
nenie Záverečnej žiadosti o platbu v 
sume takmer 540 tisíc Eur.

Na rokovaní neboli vznesené žiadne 
interpelácie. Nastávajúce rokovanie 
poslaneckého zboru sa bude konať 
podľa schváleného plánu 6.12.2018 a 
predmetom rokovania bude rozpočet 
mesta na roky 2019 -2020. Ustano-
vujúce zastupiteľstvo sa bude konať 
10.decembra 2018. Všetky materiály k 
rokovaniu sú zverejnené na webovom 
sídle mesta www.handlova.sk v časti 
mestské zastupiteľstvo.
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Z novembrového rokovania 
handlovského poslaneckého zboru



V sobotu 10.11.2018 prišlo v Handlovej k voleb-
ným schránkam spolu 5609 voličov zo 14 218 
oprávnených, čo predstavuje 39,45 % volebnú 
účasť.V Handlovej sa volilo v štyroch volebných 
obvodoch, samostatnými obvodmi boli mestské 
časti Nová Lehota (č.3) a Morovno (č.4). 
Volilo sa v osemnástich okrskoch, celkovo bolo v 
komisiách 126 členov vrátane ich predsedov a pod-
predsedov. Volebné okrsky omladli, v šestnástich 
volebných okrskoch boli aj mladí ľudia od 18 do 20 
rokov, v troch sa stali predsedami a v štyroch pod-
predsedami okrskových volebných komisií. Za mes-
to bolo v organizačnom štábe k voľbám spolu je-
denásť zamestnancov mesta, za koordináciu volieb 
bola zodpovedná Tatiana Molnárová, predsedom 
mestskej volebnej komisie bol Jozef Tonhauser.

Mesto Handlová ako jediné mesto na hornej Nitre 
zverejňovalo priebežne neoficiálne výsledky volieb 
na svojom webovom sídle. Prvé celkové neoficiálne 
výsledky zo všetkých okrskov boli na stránke www.
handlova.sk o 1.07 h v nedeľu 11.11.2018. Dôsled-
kom vzrastu návštevnosti stránky okolo polnoci 
došlo k dočasnému spomaleniu načítavania webo-
vého sídla a jeho administrácie.

Za primátorku v meste Handlová bola zvolená      
Mgr. Silvia Grúberová (NEKA) s 2328 hlasmi.   
Vystrieda súčasného primátora mesta Ing. Rudolfa 
Podobu, ktorý viedol Handlovú tri volebné obdobia.  

Ďalšie poradie kandidátov: 
Ing. Rudolf Podoba (SMER-SD)  1686 hlasov
Ján Spevár, M.A. (SDKÚ-DS)  911 hlasov
Mgr. Peter Smorek (NEKA)  322 hlasov
Arpád Koszta (Strana zelených) 239 hlasov
Mgr. Jozef Maďar (MOST-HÍD)  60 hlasov.

Rudolf Podoba: „Rešpektujem výsledky volieb a pra-
jem novozvoleným zástupcom mesta veľa zdravia. 
Želám si, aby nadviazali na príbeh, ktorý sme začali 

písať a rozvíjali Handlovú. Ďakujem všetkým, ktorí 
prišli k volebných schránkam. Poďakovanie patrí za-
mestnancom mesta za prípravu volieb a členom okrs-
kových volebných komisií, ktorí zabezpečili ich bezpro-
blémový priebeh“, uviedol.

Po voľbách z 10.11.2018  by do devätnástich posla-
neckých kresiel v Handlovej malo zasadnúť spolu 
osem nezávislých kandidátov, druhou najpočetnej-
šou skupinou sú nominanti strany SMER-SD s piati-
mi kandidátmi, nasledujú traja kandidáti za stranu 
SDKÚ-DS a po jednom mandáte získali zástupcovia 
Strany Zelených, SNS a  MOST-HÍD.

Menný zoznam kandidátov, politická nominácia 
resp. nezávislý (NEKA) a počet získaných hlasov v 
Handlovej:

 Volebný obvod č. 1: 
Mgr. Lucia Jonásová, NEKA  937
Mgr. Tomáš Arvay, NEKA,   882
Mgr. Ivana Hromádková, SDKÚ-DS  802
Ing. Radoslav Iždinský NEKA  773
Jaroslav Daubner, SDKÚ-DS  737
JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., SMER-SD 705
Martin Uríček, NEKA   689
Ing. Iveta Jurkovičová NEKA  674
Eduard Straka SMER-SD  641

Volebný obvod č.2: 
Mgr. Silvia Grúberová, NEKA  1197
Arpád Koszta, Strana zelených   782 
Ján Spevár, M.A., SDKÚ-DS  721 
Lina Gregor, NEKA   708 
Danica Baranovičová, NEKA  677
Ing. Rudolf Podoba, SMER-SD  616
Dušan Klas, SNS   534 
Mgr. Jozef Juríček SMER-SD   519

Prvým náhradníkom vo vol. obvode č.2, v ktorom 
bola zvolená primátorka, je Marcela Šimonová, 
NEKA, 517. 

Volebný obvod č.3 
Bc. Alžbeta Orthová, MOST-HÍD   76

Volebný obvod č.4 
Ing. Blažej Litva, SMER-SD   88

V Handlovej vstupovalo do volieb spolu desať po-
litických strán: KSS, MOST-HÍD, Národná koalícia, 
SDKÚ-DS, SaS, SNS, SME RODINA-Boris Kollár, SMER-
-SD, SPOLU-občianska demokracia, Strana zelených 
a nezávislí kandidáti. 

Handlovčania vyberali zo šiestich kandidátov na pri-
mátora mesta a zo sedemdesiatjeden kandidátov na 
devätnásť poslaneckých kresiel.
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Výsledky a priebeh volieb do orgánov samosprávy mesta Handlová z 10.11.2018

Pozvánka na rokovanie 
poslaneckého zboru

Primátor mesta Handlová Rudolf Po-
doba zvoláva zasadnutie poslancov 
mestského zastupiteľstva do veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ vo štvrtok  
6. decembra 2018 o 14.00 h, ktoré 
bude venované rozpočtu mesta Han-
dlová na nasledujúci kalendárny rok 
2019 s výhľadom na roky 2020,2021. 
Rokovania poslaneckého zboru sú 
verejné. Program a materiály k roko-
vaniu nájdete na www.handlova.sk.

Pozvánka na Ustanovujúce 
mestské zastupiteľstvo

V pondelok 10. decembra 2018              
o 15.00 h sa uskutoční vo veľkej za-
sadacej miestnosti MsÚ Handlová 
ustanovujúce mestské zastupiteľstvo 
novozvolených zástupcov samosprá-
vy mesta pre roky 2018-2022. Roko-
vanie poslaneckého zboru je verejné. 

Ďakujeme za Vašu  podporu vo voľbách 
za celý team Strany zelených



Úspešní handlovskí žiaci 
Oceňovanie žiakov stredných škôl a základných 
umeleckých škôl za školskú a mimoškolskú čin-
nosť v školskom roku 2017/18 pri príležitosti 
Medzinárodného dňa študentov 2018 sa konalo 
v obradnej miestnosti MsÚ v Handlovej 13. no-
vembra 2018, kde sa  zišlo 14 najlepších žiakov 
z handlovských stredných škôl a Základnej ume-
leckej školy a z rúk zástupcu primátora Dušana 
Klasa si prevzali ocenenia.

Ocenenie primátora mesta za vynikajúce vzde-
lávacie výsledky a vzornú reprezentáciu školy a 
mesta v školskom roku 2017/18  získavajú štu-
dentky Gymnázia Ivana Bellu, Handlová:
 

 Barbora  Mjartanová
 Renáta Stránska 
 Michelle Váňová

Tieto dievčatá tvoria trojicu školských editoriek, ktoré 
sa aktívne podieľajú na tvorbe a výrobe školského ča-
sopisu Revival. Vďaka nim získal školský časopis nový 
moderný dizajn a vychádzal pravidelne dvakrát za 
školský rok. Zúčastňovali sa rôznych redaktorských 
súťaží a súťaží spojených s tvorbou časopisov, kde zís-
kali nové skúsenosti pre svoju ďalšiu tvorbu a vzorne 
reprezentovali školu i mesto Handlová. Taktiež v štúdiu 
dosahujú veľmi dobré výsledky a patria medzi najlep-
ších študentov Gymnázia Ivana Bellu.  

Ocenenie primátora mesta za vynikajúce vzde-
lávacie výsledky a vzornú reprezentáciu školy a 
mesta v školskom roku 2017/18  získali títo štu-
denti Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlo-
vá:

Denis Blaho je ocenený za veľmi dobré výchovno-vy-
učovacie výsledky v odborných predmetoch, reprezen-
táciu školy a mesta Handlová v technických súťažiach. 
Získal 2. miesto  v národnej súťaži Robotický battle 
Košice.

Samuel Ondruška ocenenie získal za vynikajúci 
prospech, vzornú dochádzku a aktivitu na vyučovaní 
a odbornom výcviku v učebnom odbore mechanik 
opravár strojov a zariadení v duálnom systéme vzde-
lávania.

Miroslav Šiandor bol ocenený za vynikajúce výchov-
no-vyučovacie výsledky a reprezentáciu školy a mesta 
Handlová v šachu a v technických súťažiach.V národ-
nej súťaži Robotický battle Košice získal 2. miesto.

Marek Tavali vzorne reprezentoval školu a mesto 
Handlová v Trenčíne na 20. ročníku prezentačnej vý-
stavy Stredoškolák – hrdina remesla, ktorá bola súčas-
ťou Európskeho týždňa odborných zručností a získal 
ocenenie za najlepší umelecký exponát pod názvom 
Dekoračné predmety zhotovené z odpadového mate-
riálu. 

Samuel Sedliak má veľmi dobré výchovno-vyučova-
cie výsledky v odborných predmetoch a reprezentuje 
školu a mesto Handlová v medzinárodnom programe 
Erasmus plus, v projekte „Svet pred objektívom fotoa-
parátu“ v Belgicku a v Holandsku. 

Peter Pavlovič ocenenie získal za vynikajúce výchov-
no-vyučovacie výsledky počas celého štúdia  a repre-
zentáciu školy a mesta Handlová v medzinárodnom 
programe Erasmus plus, projekt „Svet pred objektívom 
fotoaparátu“ na Slovensku a v Belgicku.

Peter Kuric popri intenzívnom tréningovom progra-
me  dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky 
a prospieva každý rok s vyznamenaním. Je nádejou 
slovenského športového lezenia, niekoľkonásobným 
juniorskym majstrom Slovenskej republiky vo všet-
kých lezeckých disciplínach. Na Majstrovstvách sveta 
juniorov v Innsbrucku obsadil 15. miesto v olympijskej 
kombinácii, čím sa kvalifikoval na Olympijské hry mlá-
deže. Zatiaľ najvyšším ocenením, ktoré dosiahol, bolo 
19. miesto na Olympijských hrách juniorov v kombiná-
cii v Buenos Aires v Argentíne. Medzi ďalšie športové 
úspechy patrí 3. miesto v Európskom pohári mužov 
Iceclimbing 2017. V júli 2018 na Majstrovstvách sveta 
mládeže v Moskve skončil na siedmom mieste v lezení 
s lanom a v auguste na Majstrovstvách Európy mláde-
že v Bruseli v lezení bez lana – v boulderingu – obsadil 
piatu priečku. Taktiež je víťazom III. ročníka projektu 
Ukáž sa! pod patronátom Nadácie Slovenského olym-
pijského výboru.

Naše mesto vzorne reprezentujú aj študenti zá-
kladných umeleckých škôl a centra voľného času. 
Ocenenie primátora za školský rok 2017/18 zís-
kali:

Emma Hunková, žiačka výtvarného odboru Zá-
kladnej umeleckej školy, Handlová 
Ema začala základnú umeleckú školu navštevovať v 
školskom roku 2007/2008. Za 10 rokov  štúdia zazna-
menala výrazný rozvoj svojho talentu a schopností.  
Pravidelne  sa zapája do výtvarných súťaží, jej práce 
sú prezentované na rôznych regionálnych výstavách. 
Najradšej pracuje s ceruzkou a pastelom. V jej prácach 
dominujú ilustrácie, portréty a fantasy námety. V škol-
skom roku 2017/2018 získala ocenenie na súťaži „ Prí-
roda očami detí“. Svojim prístupom k práci a znalosťa-
mi výtvarných techník je pozitívnym príkladom aj pre 
mladších žiakov navštevujúcich výtvarný odbor ZUŠ 
Handlová. 

Kristína Loziňáková, žiačka literárno-dramatické-
ho odboru Základnej umeleckej školy, Handlová 
Kristína je talentovaná, kreatívna a spoľahlivá  žiačka.  
Na hodiny prináša nové nápady a snaží sa prostred-
níctvom tvorivej dramatiky vylepšiť každé predstave-
nie. Počas školského roka sa zapája do rôznych aktivít, 
či už ide o moderovanie školských akcií alebo krátkych 
zábavných predstavení pre Materské centrum Lienka, 
mestskú knižnicu, Senior centrum, dom kultúry. V re-
lácii „ Zuškársky  Hemendex“ stojí nielen  pred, ale aj 

za kamerou. Najlepšie sa však cíti na veľkom javisku, 
kde každý rok stvárni a oživí nejednu postavu.  Svojej 
postave vdýchne určité čaro a vierohodne zahrá každý 
charakter. Našu ZUŠ a mesto reprezentovala na regio-
nálnej súťaži „Rozprávkové javisko“ v Prievidzi.

Rebeka Kasanová, žiačka tanečného odboru 
Súkromnej základnej umeleckej školy Volcano
Rebeka reprezentuje SZUŠ Volcano už 11 rokov. Ne-
ustále na sebe pracuje a zlepšuje sa. Vyniká vo všet-
kých tanečných štýloch. Zúčastňuje sa všetkých akcií 
a podujatí organizovaných školou, ako aj mestských 
kultúrnych a športových podujatí. Aktívne sa zúčast-
ňuje nielen na celoslovenských, medzinárodných ale 
aj celoeurópskych súťaží. Jej najväčšm úspechom je 
3.miesto na Majstrovstvách sveta v kategórii Hip Hop a 
taktiež 4. miesto na Majstrovstvách sveta, ktoré sa ko-
nali v máji 2018 v Chorvátsku. Okrem toho je niekoľko-
násobnou majsterkou Slovenska a Európy.

Martin Minárik navštevuje horolezecký krúžok v cen-
tre voľného času už od ôsmich rokov. 
Ako 13  ročný sa začal špecializovať na ľadové leze-
nie, tzv. drytooling. Vo svojich 16 rokoch mal už na 
svojom konte účasť na Majstrovstvách sveta v ľado-
vom lezení. V roku 2018 sa stal víťazom Slovenského 
pohára v drytoolovom lezení v kategórii do 18 rokov a 
v kategórii mužov skončil na vynikajúcom 3.mieste. V 
januári 2018 sa zúčastnil Majstrovstiev sveta juniorov 
v ľadovom lezení v Malbun,  Lichtenštajnsku a postúpil 
do finále z deleného 1. miesta.  V silnej konkurencii lez-
cov z celého sveta v kategórii do 20 rokov skončil na 
celkovom  5. mieste. V súčasnosti pracuje ako asistent 
trénera horolezeckého krúžku v CVČ Handlová.
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Zmena v cestovnom poriadku 
MHD Handlová
Spoločnosť SAD Prievidza, a.s. informuje         
cestujúcu verejnosť, že od 9.12.2018 prichádza 
k zmene cestovného poriadku, a to pri spojoch: 

• Linka 307201 Handlová, baňa – Handlová – 
Nová Lehota a späť pri spoji č.10, ktorý premáva v 
dňoch školského vyučovania. Spoj bude končiť na 
zastávke Handlová, centrum.

• Ostatné spoje MHD ostávajú v platnosti podľa 
cestovného poriadku, ktorý nájdete na stránke do-
pravcu www.sadpd.sk



Je tu december a všetci sa tešíme na 
prichádzajúce Vianoce, najkrajšie 
sviatky roka, najočakávanejšie a pre 
deti najmilovanejšie. Tešíme sa všetci, 
v pokore privítame narodenie  Ježiška 
a svojim blízkym a priateľom rozdáme 
trochu radosti, štedrosti  a pohody. V 
kuchyni voňajú sladké dobroty, šíri sa 
vôňa vanilky, badiánu, koriandra, ško-
rice, všade cítiť vôňu ihličia z prekrásne 
vyzdobeného vianočného stromčeka, 
všade vládne vianočná nálada. Za ob-
lokom zima, biely sneh, v izbičke sa šíri 
jas a vôňa medovej sviečky.  Aké by to 
však boli sviatky, bez chutných medov-
níkov, sladučkých vanilkových rožte-
kov, štedráka, opekancov či bobaliek, 
hriateho či nápoja prampai? Na stole 
nesmel chýbať chlieb, ovocie a orechy. 
Kým si však naši starí rodičia sadli k 
sviatočnému stolu a napiekli vianoč-
né koláče, prešlo veľa času.  Dnes sa v 
mnohých rodinách vraciame k zvykom 
a tradíciám tak, aby obyčaje našich 
predkov nezapadli do zabudnutia. 
Príprava na sviatočné dni v rodinách 
handlovských hospodárov vychádza-
la z nemeckých tradícií. K nemeckým 
tradíciám prichádzajú začiatkom 20. 
storočia v Handlovej tradície iné, nové, 
ktoré si prinášajú so sebou nové rodiny, 
slovenské či maďarské.  

Vianočné pečenie sa na to dnešné za-
čalo podobať už v období stredoveku. 
Vtedy sa vôňa čerstvého pečiva šírila 
najmä za múrmi kláštorov. Vianočné 
vypekanie bolo striedme, keďže cukor 
stál v tej dobe nemalý peniaz. Na sto-
loch sa ale objavili medovníčky a bis-
kupské chlebíky. Zvykom bolo, že mnísi 
a rehoľníčky, ktorí na sviatky napiekli 
toto voňavé trvanlivé pečivo, na Štedrý 
večer ho rozdelili medzi biednych. Ob-
javovaním nových svetov, začali aj do 
krajín vtedajšej Európy prenikať pred-
tým nepoznané chute a vône Orientu. 
Svoje miesto v kuchyni našich predkov 
si našli škorica, klinčeky, muškátový 
oriešok, aníz, vanilka či zázvor. Pred 
príchodom sviatkov sa ako prvé na sto-
le objavili sladké lievance. Tento zvyk 
priniesli starí Kelti, ktorí noc z 21. na 22. 
decembra spájali s oslavou zimného 

slnovratu. Príchod spojený s prelomom 
zimy sa niesol v znamení osláv a hos-
tiny, na ktorej boli hlavnou pochúťkou 
sladké lievance s medom, ktoré Kelti 
obetovali bohom na znak vďaky, kto-
rú kresťania prevzali. So začiatkom 19. 
storočia sa zmenili okrem spoločen-
ských pomerov aj podmienky v kuchy-
ni. Čoraz viac rodín sa pred vianočnými 
sviatkami venovalo príprave sladkých 
dobrôt doma. Z pečenia sa stala rodin-
ná tradícia adventného obdobia.

Ešte dnes sa na mnohých povalách 
domov nájdu kliešte - stroj na pečenie 
oblátok s krásnymi obrazmi, na ktorom 
sa v predvianočnom čase vyrábali kreh-
ké trubičky a oblátky. Pred niekoľkými 
desaťročiami patrila príprava tohto 
sladkého vianočného pečiva k povin-
nostiam obecných učiteľov. Mali na 
starosti nielen ich pečenie,  ale aj roz-
nos po domoch nielen v obci, ale aj do 
vzdialenejších chotárov. Aby sa oblátky 
dostali do rodín včas, s ich roznášaním 
sa začínalo už po Lucii (13. decembra), 
s čím pomáhali aj obecné deti. 

V priebehu rokov nabrala príprava 
vianočných dobrôt iný rozmer. Z peče-
nia sa stal v mnohých rodinách malý 
sviatok, pri ktorom pomáha každý 
člen rodiny. Vianočné pečenie je príle-
žitosťou oprášiť recepty starých mám, 
dedených z generácie na generáciu, či 
vyskúšať niečo nové.  Na vianočnom 
stole nie sú iba medovníky a oblátky. 
Dnes na stole nájdeme aj často netra-
dičné recepty domáce, ale inšpirujeme 
sa aj zahraničím. Počas najkrajších dní 
v roku zahryzneme nielen do šuhájd, 
makróniek, muffinov či talianskej bá-
bovky panettone... 

Jemná vanilka má vysoký obsah vita-
mínov skupiny B, draslík, zinok a žele-
za. Tie zaručia, že budeme mať dobrú 
náladu a pokojný spánok. Vanilka tiež 
pomáha pri trávení. Napätie a stres od-
búra aníz, ktorý pomáha pri bolestiach 
hlavy. Malé množstvo muškátového 
orieška alebo zázvoru (ďumbiera) pod-
porí imunitu. Klinčeky majú výborné 
dezinfekčné účinky a známe sú aj ich 

liečivé vlastnosti pri prieduškových 
zápaloch. Pokiaľ si počas sviatkov 
podráždite žalúdok, siahnite po škorici. 
Okrem toho, že priaznivo ovplyvňuje 
funkciu mozgu, je dobrá i v boji proti 
nachladnutiu.

Štedrák 
– tradičný recept z hornej Nitry

Kysnuté cesto: 500 dkg polohrubej 
múky, 1 kocka droždia, 3 dcl mlieka, 10 
dkg cukru, 3 žĺtky, citrónová kôra, štip-
ka soli. Po vykysnutí cesto rozdelíme na 
5 bochníkov. 

Orechová plnka: 18 dkg mletých ore-
chov, 2 dcl mlieka, 3 dkg strúhanky, 8 
dkg cukru, vanilínový cukor a citrónová 
kôra. Všetky suroviny pridáme do mlie-
ka a prevaríme. 

Maková plnka: 20 dkg mletého maku, 
2 dcl mlieka, 12 dkg cukru, tenký plá-
tok masla, vanilinový cukor, citrónová 
kôra. Všetky suroviny pridáme do mlie-
ka a prevaríme.

Tvarohová plnka: 500 dkg tvarohu, 
8 dkg cukru, 8 dkg masla, hrozienka 
namočené v rume, 2 žĺtky a tuhý sneh 
z 2 bielok, vanilinový cukor, citrónová 
kôra. 

Zo štyroch bochníkov na pomúčenej 
doske vyvaľkáme tenké pláty. Na vy-
mastený plech položíme prvý plát cesta 
a potrieme ho dostatočnou vrstvou sliv-
kového lekváru a posypeme postrúha-
nou citrónovou kôrou. Uložíme druhý 
plát cesta, ktorý potrieme orechovou 
plnkou. Položíme tretí plát cesta, ktorý 
potrieme makovou plnkou. Prekryjeme 
štvrtým plátom cesta, ktorý potrieme 
tvarohovou plnkou. Z posledného plá-
tu cesta urobíme mriežkovú ozdobu, 
ktorú poukladáme na vrch koláča a po-
trieme roztopeným maslom. Pečieme 
vo vyhriatej trúbe 40- 45 minút. 

Na Vianoce pokoj v duši, 
šťastie, ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily, 
aby ste zdraví dlho žili.

JO

Niekoľko zaujímavosti 
z Týždňa vzdelávania 2018

Na Akadémii škôl (14.11.2018) sme už po devia-
tykrát odovzdali ocenenie Dobrý nápad 2018. 
Na ocenenie bolo nominovaných 12 zaujímavých 
projektov a ocenenie získali: 

Školská Folkparáda (organizátor ZŠ Školská)
Z Rozprávky do Rozprávky 
(organizátor SZUŠ VOLCANO)
Punč od mamičiek s veľkým srdcom  
(organizátor handlovské mamičky)
Kratochvíľky 
(organizátor Dom kultúry mesta Handlová)

Uskutočnili sa štyri filmové predstavenia „Handlová 
vo filme“, ktoré videlo 900 divákov, z toho bolo 540 
žiakov základných a stredných škôl. Najvyššiu náv-
števnosť malo predstavenie v stredu 14.11.2018 o 
18,00 hod., ktoré bolo vypredané. 

Workshop „Iné dieťa“ (13.11.2018) absolvovalo 30 
účastníkov (pedagógov, odborných zamestnancov 
a rodičov). 
Osvedčenie za absolvovanie workshopu „Hravá 
matematika“ (14.11.2018) si prevzalo 20 učiteliek 
z MŠ.
Na živej knižnici „Moje osvedčené recepty“ 
(15.11.2018) si vymenili svoje recepty a tipy v ob-
lasti školského stravovania vedúce našich školských 
jedální a riaditeľky ZŠ a MŠ (10 účastníkov).
Na seminár „Komunikácia“ (12.11.2018) prišlo 30 
členov žiackych školských rád a na seminár „Ja v 
mojom meste“ (16.11.2018) 120 žiakov 9. ročníka 
ZŠ. Cieľom seminárov bolo osvojovanie zručností 
potrebných pre participáciu a pre život v demokra-
tickej spoločnosti.

Blahoželáme oceneným a ďakujeme všetkým 
žiakom a pedagógom, ktorí pripravili  kultúrny 
program na tohtoročnú akadémiu, lektorom pod-
ujatí, ako aj všetkým organizátorom a účastníkom 
Týždňa vzdelávania. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

Vianočné prázdniny v ZŠ

Prázdniny sa začínajú 23. decembra 2018 a končia 
sa 7.januára 2019. Začiatok vyučovania po prázdni-
nách je 8.január 2018 (utorok).

Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin 

Prevádzka materskej školy počas prázdnin bude ob-
medzená nasledovne:

od 27.12.2018 do 31.12.2018 – prerušená prevádzka 
vo všetkých pracoviskách MŠ (3 pracovné dni)
od 2.1.2019 do 4.1.2019 – v prevádzke len Elokova-
né pracovisko MŠ Morovnianska cesta pre deti zo 
všetkých pracovísk (3 pracovné dni)
od 7.1.2019 riadna prevádzka vo všetkých pracovis-
kách materskej školy.

Všetkým školám a školským zariadeniam prajeme 
pohodové prázdniny a krásne Vianoce! 

JM

Vôňa a dobroty Vianoc prichádzajú do našich domovov
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Festivalu duchovnej hudby pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-
slovenskej republiky – Hudba u Milosrdných bratov,  sa 10.novembra 
v Bratislave zúčastnil aj Komorný spevácky zmiešaný zbor  ARTANNO 
z Handlovej, ktorý svojim koncertným programom sakrálnej hudby 
prispel k dôstojným oslavám výročia. Zbor odprezentoval v rámci 
svojho koncertného programu aj dve skladby handlovského hudob-
ného skladateľ Jozefa Vargu – Ave Maria a  Aveverum corpus.

Cieľom projektu pretaveného do festivalu bola oslava výročia za-
loženia spoločnej Československej republiky a to v čo najväčšej 
honorácii pri prezentácii prizvaných zborov z oboch republík a ich 
vzájomnej interpretačnej konfrontácii na festivalovej prehliadke v 
kostole Navštívenia Panny Márie – Milosrdní bratia v centre starého 
mesta Bratislavy. Festivalovej prehliadky sa zúčastnil DSZ Radana z 
Plaveckého Štvrtku, Les Sirénes z Bratislavy, TheChamberChoir z Bra-
tislavy, AurisBrunensis z Brna. Dobrovoľné vstupné bolo venované 
na opravu organu v kostole.                                                A .Balušinská

Handlová si 100. výročie 
ukončenia  1 sv. vojny     
uctila opravou pomníka 
na mestskom cintoríne
V závere roka 2017 samospráva mesta 
Handlová, prostredníctvom Oddele-
nia regionálneho rozvoja  pripravila 
spoločne s Krajským pamiatkovým 
úradom, pracovisko Prievidza projekt 
reštaurovania Pomníka  1. svetovej 
vojny umiestnený na mestskom cin-
toríne. Predkladaný projekt v celkovej 
výške 10 000 €, s komplexne vypraco-
vanou dokumentáciou, bol schválený 
v dotačnej schéme MK SR v granto-
vom programe „Obnovme svoj dom“ 
vo výške 5 000 €. Súčasťou  projektu 
bola aj nutná úprava okolitej zelene a 
chodníka okolo pomníka, ktorú dofi-
nancovalo mesto z rozpočtu. Pomník 
venovaný obetiam 1. svetovej vojny 
po vykonaných reštaurátorských prá-
cach akademického sochára Dušana 
Hagaru bude verejnosti odhalený v 
stredu 5. decembra 2018 o 11.00 h 
na Mestskom cintoríne v Handlovej. 

Takmer zabudnutý a pred verejnosťou 
dlhé desaťročia zatajovaný pamätník 

sa po rokoch a vykonaných reštaurá-
torských prácach odhalí verejnosti. 
Tento komplex pamätníkov je konglo-
merátom viacerých pomníkových ob-
jektov rôznych historických udalostí, 
ktorý bol vytvorený v rokoch 1966 – 
1967 tvorcami nového Pomníka obe-
tiam handlovského štrajku Martina 
Prôčku a Jána Procnera. Pomník obe-
tiam 1. svetovej vojny bol vyrobený 
na zákazku z verejnej zbierky obyva-
teľov vtedajšieho mestečka Handlová 
a osadený na vtedy prašné námestie 
v centre na západnej strane v roku 
1923. Pomník vytvorený v dielni ban-
skobystrického sochára Karola Horna 
z karaského mramoru zobrazuje zra-
neného vojaka, ku ktorému sa skláňa 
druhý vojak. Na tabuľových platniach 
sú mená všetkých mužov, vojakov, 
Handlovčanov, ktorí o svoj život pri-
šli na bojiskách 1. svetovej vojny na 
talianskych, srbských, rumunských a 
najviac na ruských bojových frontoch.  
Pri prestavbe námestia v rokoch 1955-
1956 bol z centra mesta odstránený a 
premiestnený na novootvorený mest-
ský cintorín bez ďalšieho uplatnenia. 
Pri realizácii prác na novom pamät-
níku venovanom obetiam baníckeho 
štrajku bol z iniciatívy autorov umiest-

nený ako doplnkový objekt na zadnú 
stranu nového monumentu. 

Ťažisko reštaurátorských prác spo-
čívalo v očistení kamenných a od-
lievaných častí pomníka, vyčistení 
prírodného vápencového kameňa, 
reštaurovaní bočných nápisových 
tabúľ, vytmelení a domodelovaní 
poškodených detailov pomníka a na 
záver bolo vykonané hydrofóbnym 
roztokom zakonzervovanie objektu 
pomníka. Okolo pomníka boli vyko-
nané odvodňovacie a sanačné práce. 

Pre trvanlivosť vykonaných reštaurá-
torských prác a zachovanie celistvosti 
pomníka bolo nevyhnutné odstrániť 
rad vyrastených tují obklopujúcich 
pomník. 

Odstránenie radu stromov bolo nevy-
hnutné, pretože zabraňovali priesvitu 
slnečného svetla a žiarenia, čo nega-
tívne vplýva na následnú životnosť 
pomníka. Súčasťou obnovy pomníka 
sa stane aj doplnený drobný mobiliár, 
najmä miesto na pálenie sviečok.

JO 

Zamestnajte sa v HANDLOVEJ
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. prijme OPATROVATEĽKY. Možný záro-
bok 630 €. Bližšie informácie získate na tel. čísle: 0905 342 061 alebo na 
stránke SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o, www.seniorcentrum.handlova.sk. 

Stránkové hodiny pre verejnosť
PONDELOK:  8.00 – 14.00 h
UTOROK:       NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:        8.00 – 15.30 h
ŠTVRTOK:      NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:         8.00 – 13.00 h 
Mimo stránkových hodín len vopred 
dohodnuté individuálne stretnutia. 

Telefónne čísla
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 

Viac informácií z činnosti 
MsBP Handlová s.r.o. nájdete 
na stránke www.msbp-ha.sk.

V skratke
• Práce na stavbe plavárne a 
mestského kúpaliska pokračujú 
podľa stanoveného harmonogra-
mu. Vzhľadom k tomu, že sa posu-
nul začiatok stavby, mesto začne 
splácať splátky v rámci koncesnej 
zmluvy od roku 2020. V rámci ener-
getických úspor bolo investorom 
osadené nové trojsklo (pribl. 300 
m2), buduje sa nová elektráreň a vrt 
RH1-Jozef bude napojený na plavá-
reň budúci rok. 
• Binárne hodiny na námestí 
mali pokazený prijímač na príjem 
presného času z atómových hodín 
a meškali 27 sekúnd. V priebehu 
októbra boli opravené výmenou 
prijímača v rámci záruky a idú na 
sekundu presne.

• Obnova pozdĺžneho doprav-
ného značenia na 28 priechodoch 
pre chodcov v Handlovej a osade-
nie dopravného značenia je hra-
dené z rozpočtu mesta vo výške 
takmer 11 tis. €.
• Pri nových polopodzemných 
kontajneroch v Handlovej bolo 
vyznačené pozdĺžne dopravné 
značenie – žltá čiara.  Žltá súvislá 
čiara vyznačuje úsek cesty, kde je z 
obidvoch strán tejto čiary zakázané 
zastavenie a státie vozidiel.
• Za tri mesiace sme našli v Han-
dlovej niekoľko nových čiernych 
skládok. Využívajte jestvujúce mož-
nosti odhodenia odpadu. Najlepšie 
je ho triediť, a ak si neviete poradiť, 
kam s odpadom, kontaktujte nás 
046/5477 004

MsBP dôležité tel. čísla

Handlovský komorný  miešaný spevácky zbor ARTANNO v Bratislave
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V predchádzajúcich zimách poskytla 
ľuďom bez domova vyše tisíc nocľa-
hov

Pomoc občanom mesta bez prístrešia sa počas 
uplynulých zím v Handlovej osvedčila. Vzhľadom 
na počasie v Handlovej, spustili od 20.11. 2018 
stredisko hygienickej očisty a priestor na preno-
covanie počas zimného obdobia tzv. nocľaháreň, 
ktorá bude prístupná ľuďom bez prístrešia až do 
skončenia zimného obdobia.

Prevádzka nocľahárne v zime 2017/2018 poskyt-
la 457 nocľahov a v zime 2016/2017 spolu 586 
nocľahov. Aj v tohtoročnom zimnom období 
2018/2019 smerujú aktivity v Handlovej k pomoci 
ľuďom bez prístrešia tak, aby sa podarilo zabrániť 
úmrtiam z podchladenia, vzniku omrzlín a zdra-
votný stav  ľudí bez prístrešia bol udržaný na úrov-
ni spred začiatku zimy. 

Pravidlá, za ktorých budú ľudia bez prístrešia 
vpustení do nocľahárne, vysvetľuje Viera Mrázo-
vá, riaditeľka Jazmín, n.o.: „Do nocľahárne budú 
vpustení ľudia, ktorí majú maximálne zostatkový 
alkohol, nie sú agresívni a nie sú nebezpeční sebe 
i okoliu. Títo ľudia si za prenocovanie zaplatia 1 € 
s tým, že majú možnosť osprchovať sa a v prípa-
de potreby im bude poskytnutá spodná bielizeň.                                       
V  našej organizácii im poskytneme teplý čaj, prí-
padne chlieb. Ráno musia priestory po sebe upratať 
a opustiť zariadenie.“

Nezisková organizácia Jazmín, n.o. pripravila na 
zimné obdobie stredisko hygienickej očisty a 
priestor na prenocovanie počas zimného obdobia  
v suteréne budovy Jazmín n.o. (Dorka) na ulici F.  
Nádaždyho 4 v Handlovej. Oproti minulým rokom 
sa v Handlovej tento „záchranný ”plánnezmenil. 

Mesto Handlová žiada o spoluprácu všetkých, 
ktorí zaregistrujú v Handlovej človeka, ktorému 
hrozí nebezpečenstvo z dôvodu jeho pobytu 
v chladných nočných hodinách na verejných 
priestranstvách, aby ihneď kontaktovali stálu 
hliadku MsP Handlová, na tel. čísle 0905 499 384  
alebo 046/ 5475007 resp. Sociálne odd. MsÚ na 
tel. čísle: 0917616391.

Poďakovanie

Veľké poďakovanie patrí Františkovi Michalovi-
čovi z Bratislavy. Tento 90 ročný pán venoval 50 € 
so želaním ich použitia v prospech občanov bez 
prístrešia. Dňa 13.11.2018 sme zakúpili do nocľa-
hárne pre klientov hygienické potreby (sprchový 
gél, holiace potreby), potraviny s dlhšou spot-
rebou (polievky, paštéty) a spodné oblečenie 
(boxerky, ponožky). Každý klient nocľahárne tak 
bude mať aj vďaka nezištnej podpore pána Mi-
chaloviča k dispozícii veci pre svoju osobnú po-
trebu.

Sociálne odd. MsÚ

HANDLOVÁ VO FILME – REPETE
Ak ste to náhodou 14. novembra o 18.00 hod. nestihli, alebo na vás nezvýšil lístok, resp. žijete väčšinu roka 
mimo Handlovej a len na Vianoce sa vraciate domov, určite si radi pozriete reprízu Handlovej vo filme, sériu 
krátkych šotov a dokumentárnych filmov zo života nášho mesta, ktorá sa bude premietať 27.12.2018 o 18:00 
hod. v kinosále DK v Handlovej.

Budete vidieť najmä banícku minulosť Handlovej, zábery z ťažkej práce baníkov v podzemí, ale aj prípravu 
baníckych učňov na ich budúce povolanie, ba oboznámite sa aj s viacerými baníckymi rodinami a ich životom 
v čase, keď sme zásobovali uhlím takmer celé Slovensko. Nebude to však len pásmo o baníkoch a ich tvrdom, 
avšak spoločnosťou oceňovanom živote.

Za symbolické vstupné vo výške 1 Euro totiž uvidíte aj výstavbu Úderníckej a Dimitrovovej ulice, otvorenie 
novej športovej haly, obchodného domu Jednota, ako aj dojímavé stretnutie pracovníčok výrobného družstva 
Mlaď so škôlkármi v roku 1970. A na záver aj unikátny film o výstavbe železničnej trate Handlová – Horná Štu-
bňa z roku 1931 sprevádzaný živou hudbou. (rm)

Zbierka deťom pod stromček
Od 28.11.20198 do 17.12.2018 prebieha v meste cha-
ritatívna zbierka darčekov pre 49 rodín v Handlovej v 
ktorých je 116 detí. Uvítame školské pomôcky, det-
ské knihy, spoločenské hry, detskú hygienu, zacho-
valé detské oblečenie a pre najmenších hračky. Veci 
je možné doniesť na sociálne  odd. MsÚ Handlová 
(Jazmín n.o.- DORKA) v pracovných dňoch od 8.00 h 
do 15.00 h alebo do areálu Hutira relax centra. 
Pre viac informácií kontaktujte: PhDr. Veronika Ca-
gáňová 0918 325 883, PhDr. Jana Polakovičová 0917 
616 391, Martin Uríček 0905 542 596.
Balíčky odovzdáme do 20.12.2018. Ďakujeme

3. – 21. 12.2018 Vianočný trojtýždeň
Slovenské banské múzeum od 8.00 h do 16.00 h

5.12.2018 100. výročie ukončenia 1. sv. vojny  
Pomník obetiam 1. sv. vojny Mestský cintorín o 
11.00 h

6.12.2018 Mikuláš na námestí
Námestie baníkov o 17.00 h

8.12.2018 Handlovská kapustnica
14. ročník benefičného podujatia, Námestie baníkov 
od 10.00 h

8.12.2018 Beh Handlovská kapustnica
3. ročník behu ulicami Handlovej od 9.00 h

11.12.2018 Vianočný koncert ZUŠ
Dom kultúry mesta Handlová o 16.30 h.

12.12.2018 Slovensko spieva koledy 
Námestie baníkov od 18.00 h 

17.12.2018 Živý betlehem a charitatívny punč 
Námestie baníkov od 16.00 h do 18.00 h

22.12.2018 Handlovské kŕmidielká 2018
Park na sídlisku MC od 10.00 h 

17.12.2018  Temné kecy
Dom kultúry mesta Handlová o 19.30 h

20. – 22.12.2018 Predaj vianočných kaprov
Námestie baníkov od 9.00 h do 17.00 h

27.12.2018 Prechod chodníčkom Jožka Martinku
Zraz na železničnej stanici v Handlovej o 9.15 h

27.12.2018 Handlová vo filme - repete
Dom kultúra mesta Handlová o 18.00 h 

31.12.2018  Silvester na námestí
22.00 h dobrá hudba a ohňostroj

5.1.2019 Kolkoviny V.
Dom kultúry mesta Handlová o 19.00 h 

V Handlovej máme po devätnástykrát 
kráľa čitateľov
Mestská knižnica v stredu 28.11.2018 opäť pripravila 
súťaž pre šiestakov z našich troch handlovských zák-
ladných škôl. Na súťažné stoličky zasadli za ZŠ Škol-
ská Damian Kecera, Jozef Varga a Alexandra Gallová. 
ZŠ Morovniansku cestu reprezentoval Juraj Žigmund 
a ZŠ Mierové námestie Paulína Fraitová a Paulína 
Kaczová.
Porota hodnotila pripravený projekt, ktorého cie-
ľom bolo upútať pozornosť rovesníkov na prečítané 

knižné dielo, počet výpožičiek v mestskej knižnici a 
odpovede na tridsiatku otázok zo štyroch okruhov: 
Naša knižnica, Pavol Dobšinský, 100 rokov ČSR a po-
pletené názvy. Po hodinovom dueli sa stal kráľom 
čitateľov Jozef Varga. Korunu a plášť novému kráľovi 
nasadili knihovníčky Saskia Mátychová a Alena On-
drejková, gratuláciu k oceneniu pridali členky poroty, 
riaditeľka mestskej knižnice Daniela Mikulášová, Eva 
Paráková a Jana Paulínyová. 

Poznatok na záver: Deti čítajú. Viaceré súhlasne ký-
vali hlavou, že tlačená kniha v ruke má svoje čaro. 
Napokon, retro je v móde.                                             JP

Prichádza koniec roka a jeho najkrajšie ob-
dobie - Vianoce. Niečo končí, iné sa začína.      
No čaro vianočných sviatkov, ich tajomná at-
mosféra, ktorá zbližuje a ponúka pokoj, oča-
kávania i nádej, ostáva. 

Prajem Vám, milí Handlovčania, aj v mene 
mojich kolegov z Lepšej Handlovej, príjemné 
prežitie tohto sviatočného času bez stresu,        
s úsmevom a s láskou v kruhu tých najbliž-
ších. A deti... nech už nasneží...! :)

  Silvia Grúberová, 
  za tím Lepšia Handlová 

V Handlovej spustili 
prevádzku „nocľahárne“

Zapíšte si do diára na mesiac december 2018



Slávnostná hudba a banícka klopačka, vlajkono-
siči z Handlovského baníckeho spolku, za nimi 
handlovský poslanecký zbor 2014 - 2018 a pri-
mátor mesta Rudolf Podoba, stovka obsadených 
miest vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Han-
dlová. Taký bol začiatok zastupiteľstva v Han-
dlovej v piatok 23. novembra 2018. Atmosféru 
stretnutia dotvárali umelecké výkony Handlov-
čanov. Slovenská hymna v úvode zasadnutia 
zaznela z úst mladučkej Adelky Gazdíkovej, žiač-
ky ZUŠ Handlová, spevácky súbor Grünwald po 
príhovore primátora zaspieval ľudovú pesničku 
v nemeckom jazyku, ocenený Slavomír Dobrotka 
vniesol do sály svojim You Raise Me Up silu svoj-
ho hlasu, a v závere opäť zaznel čistý spev a ľu-
bozvučná slovenčina Adelky Gazdíkovej. Spolu 
bolo udelených deväť výročných cien mesta tým, 
ktorí sa pričinili o rozvoj mesta a šírili jeho dobré 
meno doma i v zahraničí. 

Z poverenia primátora mesta Handlová Rudolfa Po-
dobu otvorila  riaditeľka Domu kultúry mesta Han-
dlová Jarmila Žišková slávnostné zasadnutie s jedi-
ným bodom programu - odovzdávaním výročných 
Cien mesta. 

Ceny primátora mesta si odniesli 
jeden kolektív a dvaja jednotlivci

Mestské zastupiteľstvo na svojom 40. zasadnutí, 
konanom dňa 25. októbra 2018, vzalo na vedomie 
nominácie primátora mesta na udelenie Ceny pri-
mátora uznesením číslo 1154, ktorým v zmysle Šta-
tútu mesta, podľa § 24, primátor mesta udelil Cenu 
primátora mesta Handlová 2018. Cenu primátora 
mesta 2018 si odniesli:

Dobrovoľný hasičský zbor Morovno pri 
Handlovej, pri príležitosti 85. výročia 
založenia

5. mája 1933 vypukol v Morovne veľký požiar a kon-
com roka, presne 20. októbra, bol založený Dobro-
voľný hasičský zbor so šestnástimi zakladajúcimi 
členmi. Do roku 1987 sa organizácia rozšírila na 61 
členov, z tohto počtu bolo 10 žien. Činnosť zboru 
bola zameraná, okrem základného cieľa ochraňo-
vať občanov pred požiarmi, i na prospešné brigády, 
organizáciu tanečných zábav, šachových turnajov, 
kolárskych pretekov, výletov. Napríklad v roku 1986 
členovia zboru brigádnicky odrobili takmer 900 ho-
dín. Od roku 1990 pracuje Dobrovoľný hasičský zbor 
Morovno pod vedením Stanislava Kmeťa. 

Úloha dobrovoľníckej činnosti v našej spoločnosti je 
nezastupiteľná a aj našim hasičom je venovaná po-
zornosť. Vďaka úspešnému projektu mesta a dotácii 
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, majú od 
tohto roku zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu za 
viac ako 20 tis. Eur. V minulosti i dnes sú základnou 
organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Slovenskej republiky dobrovoľné hasičské 
zbory a medzi viac ako dve tisícky existujúcich patrí 
aj DHZ Morovno.  Dobrovoľný hasičský zbor prechá-
dza v tomto období zmenami a postupne sa k skú-
seným členom pridávajú mladí hasiči a rozširujú tak 
rady takmer 40 členného zboru.

Súčasný predseda Stanislav Kmeť, predsedu zboru, 
sa zo zdravotných dôvodov nemohol odovzdávania 
výročných cien zúčastniť a do pamätnej knihy mesta 
sa v jeho zastúpení podpísal Ján Krško.

Simona Hostačná za reprezentáciu mesta na 
medzinárodných súťažiach v kategórii “Bikiny Fitne-
ss ženy“ v roku 2018

Bikini fitness je jedna zo súťažných kategórií pre 
ženy a dievčatá na súťažiach organizovaných pod 
hlavičkou International Federation of Bodybuilding 
and Fitness. Bikiny fitness zažíva počas posledných 
10 rokov svoj rozmach aj na Slovensku. Za pekný-
mi proporciami je množstvo hodín strávených vo 
fitness centre, prísna životospráva a tak, ako v kaž-
dom športe, obrovská dávka sebadisciplíny. Simona 
Hostačná je reprezentantkou Slovenska tímu A v 

Na slávnostnom zastupiteľstve v Handlovej bolo ocenených 
sedem jednotlivcov a dva kolektívy



kategórii Bikiny Fitness ženy do 166 cm. Práve rok 
2018 bol podľa jej slov najúspešnejší v jej športovej 
kariére. Vo svojej kategórii si priniesla 2.miesto z 
Majstrovstiev Slovenska žien 2018, 3.miesto z Dia-
mondCupu Malta 2018, 4.miesto zo Santonja Cup 
Grécko 2018 a úspechom je i tohtoročné 6.miesto 
z Majstrovstiev Európy v Španielsku. Nádejnú repre-
zentantku nášho mesta a Slovenska trénuje Marián 
Grolmuss. Heslami Simony Hostačnej sú:„Ten, kto sa 
ponaučil z prehry,v skutočnosti nikdy neprehral“ a 
„Nezačínajte všetko od pondelka, veď aj nedeľa 
je deň.“

Slavomír Dobrotka za víťazstvá v celosloven-
ských speváckych súťažiach v roku 2018

Slavomír Dobrotka navštevuje Základnú umeleckú 
školu v Handlovej od roku 2003. Začal hrou na kla-
víri u učiteľky Eleny Filipovej, ale jeho veľký hlasový 
potenciál ho predurčil k spevu. Ten začal rozvíjať 
v speváckej triede pod vedením učiteľky  Anežky 
Balušinskej. Do tajov kompozície ho zasvätil  učiteľ 
Ján Králik a posledné  štyri roky je žiakom speváckej 
triedy učiteľky Kristíny Mišovič. Počas celého štúdia 
školu a naše mesto reprezentoval na mnohých sú-
ťažiach, kde dosahoval vždy popredné umiestnenia. 
Školský rok 2017/2018 bol preňho rokom úspechov. 
Na deviatich speváckych súťažiach po celom Slo-
vensku stál vždy na stupňoch víťazov.  Cenu pri-

mátora mesta získava za 1. miesto a získanie titulu  
„Laureát súťaže“ na celoslovenskej súťaži v speve 
populárnych piesní – BOJNICKÁ PERLA, 1. miesto 
v celoslovenskej súťaži rovnakého žánru SENECKÁ 
DÚHA 2018  a v júni tohto roku obsadil 1. miesto aj  v 
celoslovenskej súťaži MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA, kde sa 
stal absolútnym víťazom. Slavomír Dobrotka je vzo-
rom skromného a cieľavedomého mladého umelca. 

Ceny mesta si prevzalo spolu päť 
osobností a jeden kolektív

Mestské zastupiteľstvo na svojom 40. zasadnutí, ko-
nanom dňa 25. októbra 2018, prijalo uznesenia pod 
číslom 1152 a 1155-1159, ktorými v zmysle Štatútu 
mesta, podľa § 23, schválilo udelenie Ceny mesta za 
rok 2018. Ceny mesta Handlová 2018 si odniesli:

ThDr. PaedDr. Mgr.art. Peter Dufka,    
za prínos v duchovnej, pedagogickej a umeleckej 
činnosti na medzinárodnej úrovni

Životopis Petra Dufku je bohatý na roky strávené 
štúdiom. Stredoškolské vzdelanie získal na Strednej 
priemyselnej škole v Handlovej a v Žiline, Vysokú 
školu múzických umení absolvoval v Bratislave, na-
sledovalo štúdium teológie na Teologickej fakulte 

Trnavskej univerzity, doktoráty získal na Pápežskej 
gregoriánskej univerzite v Ríme  a z pedagogiky na 
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Za kňaza bol 
vysvätený biskupom Petrom Dubovským, čestným 
občanom Handlovej. Pastoračne pôsobil v Ružom-
berku  a v Košiciach, v roku 2009 sa stal vedúcim 
slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu. V súčas-
nosti vyučuje na Pápežskej univerzite Gregoriana, 
je profesorom Pápežského orientálneho inštitútu v 
Ríme, zastáva funkciu rektora Pápežského kolégia 
Russicum v Ríme. „Po niekoľkých rokoch kňazského 
života som nadobudol presvedčenie, že duchovné 
sprevádzanie potrebuje každý človek, i keď si to ne-
uvedomuje, i keď ho možno inak nazýva a praktizuje 
ho v podobe rozhovoru s dôveryhodnou osobou“, 
sú slová Petra Dufku z publikácie, ktorá mu bola 
vydaná tento rok pod názvom „Duchovné spre-
vádzanie“ podľa tradície kresťanského Východu a 
vystihujú osobnosť Handlovčana, ktorého osud za-
vial za hranice mesta do Vatikánu, avšak naň nikdy 
nezabúda. Petrovi Dufkovi zároveň blahoželáme k 
okrúhlemu jubileu 55 rokov.

Anton Michele za celoživotný prínos v oblasti 
kultúrneho života mesta a pri príležitosti životného 
jubilea

Anton Michele sa od svojich 12 rokov učil hre na 
trúbku. V roku 1985, ako  siedmy v poradí, bol zvo-
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lený kapelníkom dychovej hudby v Handlovej. Jeho 
dirigentská taktovka precestovala v kufríku rôzne 
kúty sveta, repertoár dychovej hudby sa v čase 
jeho pôsobenia rozrástol o ľúbivú hudbu, ktorú si 
vypočuli tisícky poslucháčov doma i v zahraničí. 
Hudobné teleso z Handlovej si vypočulo potlesk v 
susednej Českej republike, vo Francúzsku, Poľsku, 
Taliansku, či v maďarskom Šárišápe.  Anton Michele 
pôsobil ako kapelník v Spevokole handlovského 
baníckeho spolku. Dnes ho môžete vidieť každý 
utorok, už piaty rok, ako prichádza so svojou har-
monikou medzi seniorov do SENOIR CENTRA HAN-
DLOVÁ a rozospieva spevácky súbor HVIEZDIČKY, za 
čo bol nominovaný za Seniora roka 2017 Fórom pre 
pomoc starším. Korene v dychovej hudbe zapustil 
pred 66 rokmi s banskou dychovkou a harmonikou 
účinkoval celý doterajší život. Anton Michele: „Ja si 
myslím, že každý dôchodca má svoj životný štýl a 
niečo zdedené v génoch. Len si treba vybrať svojho 
koníčka a pestovať ho, zveľaďovať. Myslieť pozitívne 
a nepoddávať sa starobe, v rámci možností. K tomu 
určite potrebujeme hlavne zdravie, lásku a úctu od 
svojich najbližších.“ Anton Michele je svedomitým 
zapisovateľom kronikárskeho záznamu dychovej 
hudby v Handlovej a vďaka jeho práci si mohli prí-
tomní pozrieť archívne fotografie zo života už zanik-
nutej handlovskej dychovej hudby, založenej v roku 
1913.  Anton Michele sa sa dožíva životného jubilea 
80 rokov.

Ida Chalásová za vedenie kultúrneho života v 
mestskej časti Morovnoa pri príležitosti životného 
jubilea

Pri opise práce Idy Chalásovej nemožno obísť jej 
manžela Jána, ktorý v roku 1988 prevzal od Okres-
ného osvetového strediska správu Kultúrneho 
domu Morovno a odvtedy sa kultúrny život v tejto 
mestskej časti spojil aj so životom ocenenej. Potre-
bovali by sme viac rúk, aby sme spočítali množstvo 
podujatí, za ktorými stojí jej práca. Spoločne s deť-
mi z Morovna založili súbor „Víkend“, vystupovali na 
rôznych podujatia, získali 1. miesto v súťaži Dúhová 
gulička. V Morovne sa začali organizovať akcie pre 
deti a dospelých: Detský maškarný ples, oslava Dňa 
matiek,  MDD, Koniec prázdnin, Vatra zvrchova-

nosti, Mikulášske posedenie, Vianočné vystúpenia, 
Silvestrovské posedenie, plesy, ktoré boli organizo-
vané spoločne hasičmi v Morovne. V rokoch 2004 – 
2017 sa v priestoroch DK Morovno pravidelne stre-
távali na cvičeniach obyvateľky z Morovna a pre deti 
bola zriadená posilňovňa. Ida Chalásová v roku 2007 
stála pri zrode dnes už tradičného podujatia Morov-
nianska podkova a v roku 2009 štafetu organizova-
nia podujatí prevzala už iba do svojich rúk. Od ok-
tóbra 2009 pracuje v pobočke MsK Handlová v Mo-
rovne. Zabezpečuje základné knižnično-informačné 
služby jedenkrát týždenne.  Dlhé roky spolupracuje 
s Domom kultúry mesta Handlová a je vynikajúcou 
organizátorkou kultúrneho života v mestskej časti 
Morovno. V tomto roku oslavuje životné jubileum 
60 rokov, k čomu jej srdečne blahoželáme.

Imrich Frivaldský za mimoriadny prínos v do-
kumentačnej činnosti venovanej športu v meste a 
pri príležitosti životného jubilea

Pán Imrich Frivaldský je neoddeliteľnou osobnosťou 
handlovského športu, handlovský Karol Polák s ne-
zameniteľným hlasom. I napriek tomu, že neobliekal 
pravidelne športové dresy, po športoviskách a spo-
ločenských podujatiach nabehal stovky kilometrov 
ako novinár, komentátor a hlásateľ. Ako bývalý ak-
tívny futbalista sa športu rozumel a svoje skúsenosti 
pretavil do publicistickej a reportérskej práce. Jeho 
životom bola dopisovateľská práca z oblasti futbalu 
pre tlačené lokálne, ale aj celoslovenské médiá. Ako 
vedúci propagačného oddelenia vtedajšej Bane 
Handlová pravidelne dodával správy do Slovenské-
ho rozhlasu o pracovných výsledkoch. Zorganizoval 
tri výstavy venované handlovskému futbalu v dome 
kultúry, vydal štyri publikácie o histórii handlovské-
ho futbalu v rokoch  1963, „50 rokov futbalu v Han-
dlovej“, v roku 1998 „85 rokov futbalu v Handlovej, v 
roku 2007 „95. výročie vzniku futbalu v Handlovej“ 
(1912 – 2007) a Storočnicu futbalu z roku 2012. Ako 
spoluautor sa podpísal pod vznik publikácie „Šport 
na hornej Nitre“ z roku 2008, aktuálne je spracova-
teľom oblasti športu do pripravovanej druhej časti 
monografie mesta. Od vzniku Handlovskej televízie 
v nej pôsobil ako redaktor z rôznych oblastí, hlav-
ne však zo športových podujatí: futbal, basketbal, 

motorizmus, gymnastika, atletika škôl, šach, kolky, 
hokej, lyžovanie, Handlovské športové hry, medaj-
lóny športovcov. Hlásateľ futbalových podujatí v 
roku 2013 zložil po 56 rokoch hlásateľský mikrofón. 
Je držiteľom Ceny primátora mesta z roku 2008 za 
udržovanie tradícií v oblasti športu, Ceny Fair play 
z roku 2008 udelenej Olympijským klubom a Or-
chidamus Slovakia. Gratulujeme k tohtoročným 85. 
narodeninám. 

Hildegarda Radovská za mimoriadny prínos 
v oblasti kultúrneho života mesta a pri príležitosti 
životného jubilea

Pani Hildegarda Radovská je známa všetkým gene-
ráciám Handlovčanov. Celý život  pracovala s deťmi 
a mládežou v škole aj mimo školy. Počas aktívneho 
pracovného života bola členkou Telovýchovnej jed-
noty Baník. Viac ako 40 rokov bola aktívnou cvičiteľ-
kou Zdravotnej a rekreačnej telesnej výchovy a 15 
rokov pracovala ako členka športovej komisie. Od 
založenia Karpatskonemeckého spolku v roku 1990, 
je jeho aktívnou členkou a takmer 20 rokov zastá-
va funkciu predsedníčky. Aj jej zásluhou je činný 
spevácky zbor Grünwald, ako neoddeliteľná súčasť 
dnešného kultúrneho života v meste, je iniciátor-
kou myšlienky vytvorenia expozície zachytávajúcej 
dejiny a kultúru Handlovej – Heimatstube v Dome 
stretávania karpatských Nemcov, ktorú môžeme 
navštevovať od roku 2004. Je držiteľkou viacerých 
ocenení mesta Handlová,  ministerstva školstva, v 
jej zbierke ocenení nechýba Plaketa za prácu v škole 
aj v mimoškolskej činnosti a pri prijatí na pražskom 
hrade bola ocenená prezidentom republiky. Dve 
funkčné obdobia pracovala ako členka Komisie 
kultúry a pamätihodností pri MsZ mesta Handlová, 
v súčasnom volebnom období je členkou Komisie 
zdravotnej, sociálnej a ochrany verejného poriadku 
pri MsZ Handlová. V decembri 2014 bola v Zlatej 
sále Bojnického zámku ocenená  cenou Zlatá se-
niorka roka. I dnes je mimoriadne aktívnou ženou s 
prirodzenou autoritou, dobrovoľníčkou, pracujúcou 
na zachovávaní kultúrneho dedičstva a podpore 
dobrých vzťahov z rodákmi  v zahraničí, hlavne s 
partnerským mestom Voerde. Gratulujeme ku krás-
nemu životnému jubileu 85. rokov.



Tanečná skupina DAZYA – kategória mini, za 
získanie titulu Majster sveta v súťaži DanceStarWor-
ldFinals 2018

Tanečná skupina DAZYA vznikla v roku 2012. Zame-
riava sa na moderný tanec, no neobíde ani základy 
klasického tanca, či jazzu a gymnastiky. V Dazyi pre-
vláda jedinečný prístup k deťom a počas jej pôso-
benia sa mladí nadšenci tanca zúčastnili viacerých 
celoslovenských, medzinárodných a svetových sú-
ťaží, na ktorých získali desiatky ocenení. Cenu mesta 
si tanečná skupina DAZYA tento rok odnáša za zisk 
titulu MAJSTER SVETA, kategória mini, zo súťaže 
DANCE STAR WORLD FINALS 2018, ktorá sa konala 
23. – 27.5.2018 v chorvátskom Poreči, v tanečnom 
štýle commercialdance.  Súťaž organizuje European 
show dance union a titul získalo 11 dievčat vo veku 
od 6 do 9 rokov s choreografiu Britney. Zisku titulu 
predchádzalo víťazstvo spomedzi desiatich tímov v 
kvalifikácii, kde sa tanečníci ako jediní zo všetkých 
nominačných kôl, ktoré prebiehali po celom svete, 
kvalifikovali v kategórii commercialdance MINI do 
ligy A. Je to historický úspech nielen pre tanečnú 
skupinu, ale aj pre Handlovú. Tím vedie trénerka a 
predsedníčka občianskeho združenia DAZYA, Daša 
Ďurčovičová.

V rámci tohtoročných Handlovských Katarínskych 
dní program pokračoval slávnostnou sv. omšou v 
Kostole sv. Kataríny, kde mal svoju kázeň ocenený 
Peter Dufka. Jarmok a zábavu doplnili na Námestí 
baníkov hudobné vystúpenia Retro Bandu, ľudovej 
hudby Bazalička, vystúpenie poľskej skupiny Grup-
pa furmana,  skupiny Team revival a v závere piatko-
vého večera v sychravom počasí vystúpila skupina 
Peter Bič projekt. Dvojdňový jarmok plný vianočné-
ho remeselného tovaru a inšpirácií na darčeky bol 
tradične pred MsÚ Handlová a na Partizánskej ulici. 

Pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní sa 
oceňujú Handlovčania, ktorí významne prispeli k 
rozvoju mesta a šíria dobré meno Handlovej doma i 
v zahraničí. Od roku 2006 bolo spolu udelených 161 
verejných uznaní mestom vo všetkých kategóriách, 

pričom v marci tohto roku boli udelené Ceny mesta 
učiteľským legendám, ktoré týmto vstúpili do Siene 
slávy handlovského školstva. Ceny mesta mestské 
zastupiteľstvo schválilo na svojom 40. zasadnutí, 25. 

októbra 2018. Fotogalériu a viac o podujatí nájdete 
na www.handlova.sk.

JP, foto Vladislav Horváth

Lúčime sa s úspešným rokom

Novú tanečnú sezónu  2018/2019 sme odštartovali 
v septembri, kedy sme organizovali konkurz a zá-
pis pre nových tanečníkov. Veľmi nás potešil veľký 
záujem detí a rodičov, nielen z Handlovej, ale aj z 
okolitých dedín a miest. Vďaka stálym členom, ktorí 
s nami tancujú už šiesty rok, sme sa hneď pustili do 
tanečných projektov. Na začiatku septembra sme 
vystupovali na akcii s názvom Módny návrhár v 
Ružomberku. Naše najstaršie tanečníčky mali mož-
nosť tancovať s Jiřím Kornom na hit  - Miss Moskva, 
ktorý choreograficky vymyslela naša trénerka Daš-
ka. Bola to veľká česť tancovať so stálicou českého 
hereckého a hudobného priemyslu. 

Po takejto premiére nás čakala ďalšia premiéra a 
to na domácej palubovke MBK Handlová. Prvýkrát 
sme vystupovali v školskej produkcii (tanečníci od 6 
do 25 rokov) v jednej spoločnej choreografii. Malí, 
strední aj veľkí tanečníci zaplnili halu a od hand-
lovského publika si vyslúžili neutíchajúci potlesk. 
Choreografia vznikla na známu pesničku Level Up, 
ku ktorej sa celosvetovo šírila tanečná výzva. Taneč-
nú výzvu vyhlásila aj slovenská herečka Mária Mary 

Havranová Bartaloš a my sme s našimi úradujúcimi 
majsterkami sveta v Commercial dance natočili po-
čas tréningu spontánne video. Krátko po uverejnení 
prišla odpoveď od Mary, ktorej sa video veľmi páči-
lo a naša ďalšia cesta smerovala do TV Markíza. Po 
druhýkrát sme mali možnosť roztancovať ráno v 
Teleráne. Mohli ste nás vidieť v troch vstupoch s mo-
derátorkami Kvetkou Horváthovou a Adrianou Po-
lákovou. V mysli sme sa už tešili na víkendový work-
shop v štýle waacking, ktorý u nás viedol hosťujúci 
lektor – Addy Andrej Teslík z Modry. Nabitý energiou 
sme ďalej pokračovali v našom tréningovom pláne a 

popri príprave nových choreografií sme roztlies-
kavali na každom domácom zápase MBK Handlo-
vá. V novembri k nám zavítala choreografka Dary 
Rolins – Nika Nikola Lehocká a roztancovala nás 
na hip-hop workshope. Naši Dazya Mini sa v tom 
čase už usilovne pripravovali na svoju premiéru 
pred veľkým publikom a s radosťou to odpálili 
na extraligovom zápase slovenskej basketbalovej 
ligy. Trénujeme a bavíme sa tancom s láskou. Sme 
vďační, že nám tanec prináša toľko možností a 
spestruje nám každý deň. Ocenenia sú ako čereš-
ňa na torte a my sme boli milo prekvapení, že sme 
si koncom novembra odniesli Cenu mesta Hand-
lová za zisk titulu majstri sveta v Commercial dan-

ce 2018. Po minuloročnom ocenení našej trénerky 
Cenou primátora mesta nás toto ocenenie potešilo 
dvojnásobne. 

Touto cestou sa chceme poďakovať našim taneční-
kom a prejavenej dôvere ich rodičov. Veríme, že rok 
2019 bude pre nás minimálne taký úžasný ako rok 
2018. Milí Handlovčania, v mene celej našej taneč-
nej skupiny Dazya Vám prajeme pokojné prežitie 
vianočných sviatkov a veselého Silvestra! Dotanco-
vania v roku 2019                                           TS DAZYA



Tvoja tekvička?
Ako každoročne sa pedagogickí zamestnanci z Elokovaného pracoviska na Mo-
rovnianskej ceste spolu s Ingridkou Janákovou z DIGI Slovakia snažia pripraviť 
pre deti nielen z materských škôl, ale aj pre staršie deti, krásnu výstavu vyrezá-
vaných tekvíc, ktorá je inštalovaná v areáli materskej školy na Morovnianskej 
ceste. Krásny večer plný súťaží, sladkého punču ukončilo tajomné hľadanie po-
kladu s baterkami a svetielkami. Celý areál bol krásne vyzdobený a tento rok po-
tešil oko nielen rodičov a všetkých zúčastnených na svetielkujúcom večeri, ale 
aj oko okoloidúcich  ľudí zo sídliska. O to horšie a smutnejšie sa potom cítime, 
keď ráno prídeme do materskej školy  a nájdeme všetky tekvičky rozdupané, 
pohádzané po chodníkoch spolu s rozbitými fľašami od piva. Preto  sa pýtam: 
„Bola to tvoja tekvička? Ty čo si ju zničil??? Zamysli sa nad tým, že niekto ju vyrezá-
val  s láskou  pre svoje deti......“.                                                                                 JG

Prianie zo seniorka
Milí naši Handlovčania, dovoľte nám, obyvateľom a 
zamestnancom SENIOR CENTRA Handlová, n. o., aby 
sme Vám i my popriali šťastné a ničím nerušené Viano-
ce. Prajeme Vám, aby ste tieto sviatky prežili v kruhu 
svojej rodiny, pretože práve rodina je to, čo mnohým 
naším obyvateľom v tomto sviatočnom čase chýba asi 
najviac. Vianoce sú sviatky pokoja, a preto by sa mal 
každý z nás aspoň na chvíľu zastaviť a venovať svoju 
pozornosť ľuďom, na ktorých nemal počas celého 
roka čas. Veď spomeňme si na časy detstva, akí sme 
boli všetci šťastní pri sviatočnom stole, či pri spoloč-
ných návštevách starých rodičov. I keď mnohí starí 
rodičia už nežijú vo svojich domčekoch, ale v seniorku 
či inom zariadení, návšteva počas najkrajších sviatkov 
ich určite poteší, pohladí na duši a ich srdiečko sa opäť 
zohreje láskou. Veď predsa čas vianočný, je čas lásky.

Podujatia v našom seniorku 
na december 2018:

4. 12. 2018   Vianočný workshop pre všetky   
   organizácie na území mesta
6. 12. 2018   Mikulášske posedenie
10. 12. 2018   Prednáška  
   -  Fórum pre pomoc starším
18. 12. 2018  Adventný koncert ZUŠ 
21. 12. 2018  Betlehemské svetlo 
   – prinesú skauti z PD v spolupráci
    s Petrom Izákom
24. 12. 2018   Posedenie pri vianočnom 
   stromčeku
27. 12. 2018  Svätá omša

Všetko najlepšie, teta Žofka!

9.novembra 1914 sa v baníckej rodine v maďarskej obci Tatabányia narodi-
lo dievčatko. Dostalo meno Žofka. Keď ako päťročná prišla s rodičmi a sied-
mimi súrodencami do Handlovej, začal sa písať neuveriteľný príbeh Žofky 
a „jej Handlovej“, ktorej je od roku 2014 Čestnou občiankou. 

Dievčatko vychodilo meštianku, našlo lásku a vydalo sa za Jožka Martiša. Do 
mladej rodiny najskôr pribudla malá Žofka, o päť rokov neskôr aj malý Jožko. A 
potom prišla 2.svetová vojna. Jozef vstúpil do Slovenského národného povsta-
nia a domov sa už nevrátil. Žofka mala tridsať a dve malé deti.... Ale nedovolila, 
aby ju to zlomilo. Mladá vdova sa pustila do obnovy mesta, bola všade tam, kde 
bolo treba pomôcť. Krutosť vojny u nej vypestovala veľký zmysel pre slobodu a 
spravodlivosť. Životné ťažkosti, na ktoré bola sama, vyvažovala krásou umenia. 
Milovala najmä knihy. Keď sa v roku 1956 sa stala knihovníčkou, bola to pre ňu 
práca snov. Za 25 rokov v knižnici, kde bola neskôr riaditeľkou, sme všetci prešli 
jej rukami. Učila nás vedieť si vybrať, milovať knihy, hľadať v nich múdrosť a vážiť 
si ich. Získala si nás svojou láskavosťou a bola pre nás vzorom.

Nikdy sa jej neťažilo urobiť niečo pre druhých. Neklebetila, neubližovala, nepo-
sudzovala. Keď bolo treba vyhrešila, keď bolo ťažko, postískala. Všetkých nás 
vždy volala menom, poznala naše mamy a babky.

Všetci sme predsa boli a sme jej Handlovčania, z jej milovanej Handlovej. 
Mesto, do ktorého prišla ako päťročná, sa stalo jej tretím dieťaťom. Sadila v ňom 
stromy, pracovala s deťmi,    aktívna bola v červenom kríži, Matici slovenskej, v 
Slovenskom zväze žien, v Živene, ako poslankyňa spolurozhodovala o budúc-
nosti mesta. Ale keď bolo treba, obliekla si zásteru a pražila langoše, stovky lan-
gošov pre hladné deti na Ceste rozprávkovým lesom. 

9.novembra 2018 oslavovala Žofka Martišová narodeniny. Na veľkej torte svietila 
104-ka. Pogratulovať jej prišli príbuzní, priatelia, zástupcovia mesta a mestských 
organizácií a aj jeden výnimočný hosť. Bývalý prezident SR Ivan Gašparovič. Po-
vedal, že prvé stretnutie so Žofkou, pred pár rokmi, považuje za najkrajší zážitok 
celej svojej prezidentskej kariéry. Žofka sa vtedy na neho pozrela a povedala pre 
neho nezabudnuteľnú vetu: „Ivko môj, ty môj prezident“. 

Obsypaná kvetmi a darčekmi oslavovala naša Žofka svoje narodeniny. Ale ona 
videla len nás. A tešila sa z nás. A ďakovala nám, že sme toľkí prišli blahoželať 
jednej obyčajnej žene. Ale my sme sa len snažili vrátiť, čo sme dostali tisíckrát od 
nej, od tejto neobyčajnej úžasnej ženy. 

Ak chcete recept na šťastie, choďte ju navštíviť do handlovského Senior centra. 
Či vás pozná, alebo nie, dá vám pocítiť, ako je rada, že vás vidí. Porozprávajte sa s 
ňou o živote a pochopíte mnohé. Toto útle žieňa celý život robilo ako drak, nikdy 
sa nesťažovala a neľutovala, so svojimi smútkami bojovala potichu. Ale všetkým 
okolo bola oporou, rozdávala lásku a optimizmus. A toho má dosť aj dnes. 

Žofka vždy hovorí, že miluje Handlovú a svojich Handlovčanov.  A my milujeme 
ju. Niektorí ľudia sú jednoducho požehnaním. Všetko najlepšie, Žofka a krásne 
Vianoce.                                                                                                               Redakcia HN

PS: Teda Žofka nemá profil na Facebooku, ale ľudia, ktorí ho využívajú, ju majú radi 
tiež.  Po zverejnení fotografií a príspevku z RTV PD  z osláv  104. narodením  tety 
Žofky  na facebookovom profile mesta @Mesto Handlova bol dosah jej príspevku 
takmer 10000 ľudí, pribudlo takmer 300 páčikov a viac ako šesťdesiatka prianí.

Prerušenie dodávky elektriny
Mesto Handlová a Stredoslovenská distribučná, 
a.s. oznamujú obyvateľom mesta Handlová, že 
z dôvodu vykonávania plánovaných prác na 
zariadeniach distribučnej sústavy bude  pre-
rušená dodávka elektrickej energie v meste 
Handlová:
• 4. december 2018 v čase od 8.00 h do 12.30 h 
na ulici Štrajková
• 17. december 2018 v čase od 6.00 h do 18.00 
h na uliciach 29. augusta, Cintorínska, Duklian-
ska, Ferka Nádaždyho, Hurbanova, Janka Kráľa, 
Kremnická, Kunešovská, Ľudovíta Štúra, Par-
ková, Školská, Aktuálne informácie o plánova-
ných odstávkach elektrickej energie nájdete na 
www.handlova.sk.



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

Ekvádor a Galapágy na fotografiách
Handlovčana Michala Hertlíka pozná snáď každý. Avšak nie každý vie, že 
jeho syn, Michal Hertlík ml. – cestovateľ, fotograf, dobdrodruh, zberateľ a 
španielčinár, trávi veľa času vo svete, najmä v ďalekej Latinskej Amerike. 

Všetko sa to začalo ešte na gymnáziu, kde sa ako 12 ročný začal učiť španiel-
sky jazyk. Postupne sa do toho dostával a po šiestich rokoch učenia zmaturoval 
a pokračoval so španielskym jazykom na vysokej škole. Keďže sa v španielčine 
chcel zdokonaľovať, kde inde by to bolo možné, ako v oblasti, kde sa tým ja-
zykom rozpráva. Španielsko a všeobecne Európa ho nikdy extrémne nelákali, 
preto sa mladý Michal vybral ako 20 ročný na svoju prvú veľkú cestu do Latinskej 
Ameriky, konkrétne do Venezuely, ktorá je momentálne najnebezpečnejším štá-
tom celého kontinentu aj sveta. Venezuela ho nabudila a posilnila nielen jazyko-

vo. Neskôr strávil ešte hodný čas v Paname a aj v 
ďalších krajinách Latinskej Ameriky. Poslednou 
krajinou, ktorú z tohto regiónu navštívil na dlh-
šie obdobie, bol toto leto práve Ekvádor. Nie-
lenže precestoval úplne celú krajinu, ale navští-
vil aj najunikátnejšie ostrovy na svete Galapágy 
patriace k Ekvádoru. Práve tu sa nachádza ne-
spočetné množstvo endemických zvierat a rast-
lín na základe ktorých Charles Darwin popísal 
svoju evolučnú teóriu, a ktoré sa nenachádzajú 
nikde inde na svete. 

Michal sa rozhodol, že svoje exkluzívne fotogra-
fie sprostredkuje aj našim Handlovčanom pro-
stredníctvom výstavy fotografií. Vernisáž sa ko-
nala vo štvrtok 22.11.2018 a samotnú výstavu 
si môžete pozrieť na stenách Podnikateľského 
inkubátora do konca januára 2019. Michal vybral fotografie a nainštaloval vý-
stavu tak, aby ste po jej prezretí spoznali Ekvádor spolu s Galapágami ako celok. 
Preto tam nájdete hlavne miestnych tradičných ľudí s ich emóciami, endemické 
zvieratá zo sopečných ostrovov, mestá s ich pouličným ruchom, jedinečné indi-
ánske kmene a samozrejme kultúru zachytenú v tradičných festivaloch. 

Výstava by nebola možná bez materiálnej a technickej podpory Podnikateľ-
ského inkubátora (Asterion, n.o.), čím Michal srdečne ďakuje jeho riaditeľovi 
Vladislavovi Horváthovi a jeho spolupracovníkom. Na propagácii sa podielalo 
mesto Handlová a výstavu svojim príhovorom otvoril primátor mesta Rudolf 
Podoba. 

Nenechajte si ujsť túto exkluzívnu výstavu fotografií Ekvádor a Galapágy a po-
norte sa spoločne s nami do deja dobrodružnej, farebnej a spontánnej Latinskej 
Ameriky. 

JO, MH, foto VH

Milí moji Handlovčania, chcem sa Vám poďakovať 
za úžasný  príbeh, ktorý sme spolu prežívali dvanásť 
rokov. Nikdy som sa netajil svojou láskou k Hand-
lovej a k ľuďom v nej žijúcich. Ďakujem vám, že ste 
mi umožnili byť na čele veľkej rodiny Handlovčanov 
tri volebné obdobia. Sú pred nami najkrajšie sviatky 
roka – Vianoce. 

Želám vám, aby ste ich prežili v kruhu svojich naj-
bližších, s tými ktorých milujete. Želám Vám zdravie, 
šťastie a pokoj v duši. 

  S úctou 
   Rudolf Podoba

Zamestnajte sa v Handlovej
Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, vyhlasuje výbe-

rové konanie na jedno pracovné miesto 

odborného garanta Komunitného 
centra (zástup počas PN)

a jedno pracovné miesto 
odborného pracovníka Komunitného 

centra (zástup počas MD). 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie 
do zamestnania je 12.12.2018 do 15,00 hod. 
Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie pod-
mienky výberového konania nájdete na www.

handlova.ska a na úradnej tabuli mesta.



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 ma-
jiteľom psíka.

15

Slovenské banské múzeum  
Handlová pripravuje 
Až keď nastane ten čas vianočný, si všetci uvedomu-
jeme, ako rýchlo sa nám stretá starý rok s novým. 
Nastanú krásne predvianočné chvíle, kedy sa pripra-
vujeme na prežitie tých čarovných sviatkov v kruhu 
svojich najbližších. Aj naše múzeum chce prispieť k 
sviatočnej pohode a preto sme pre vás pripravili špeci-
álny vianočný trojtýždeň. Počas troch týždňov budete 
mať možnosť vyrobiť si rôzne darčeky alebo vianočné 
ozdoby. Z pestrej ponuky vyberáme - výrobu domáce-
ho mydla s darčekovou taštičkou, výrobu vtáčej búdky 
zo šišiek, či pečenie sladkých voňavých vianočných 
perníčkov.

Vianočný trojtýždeň trvá 
od 3.12.  – 21.12.2018

Srdečne ďakujeme všetkým návštevníkom expozície, 
ktorých sme uvítali počas uplynulého roka a tešíme 
sa na spoločný nový rok 2019. Zároveň vám ozna-
mujeme, že Slovenské banské múzeum – Handlová 
bude v dňoch od 24. 12. 2017 do 1. 1. 2019 zatvorené. 
Naša brána sa vám otvorí 2. januára 2019 . Nahláste sa 
prosím vopred elektronickou poštou na adresu sbm.
handlova@muzeumbs.sk, alebo telefonicky na číslach 
046/5423 973, 0903 411 011.

Tešíme sa na Vás. Zdar Boh! 
Zamestnanci SBM Handlová

Zo života žiakov a učiteľov 
Základnej umeleckej školy Handlová
Naše úspechy:
Dňa 25. októbra 2018 sa konala v Základnej umelec-
kej škole L. Stančeka v Prievidzi celoslovenská súťaž 
v populárnom speve „Jesienka“. Našu školu repre-
zentovalo šesť spevákov a opäť boli úspešní.

Umiestnenie:
Kategória B
 Adela Gazdíková              Zlaté pásmo 3. miesto
 Miriama Matiašková Strieborné pásmo
Vyučujúca: Anežka Balušinská, DiS. art
 Anna Sihelská   Strieborné pásmo
 Veronika Pernišová  Bronzové pásmo
 SophiaOllé  Bronzové pásmo
Vyučujúca: Kristína Mišovič, DiS. art

Kategória C
 Jozef Varga  Strieborné pásmo
Vyučujúca: Anežka Balušinská, DiS. art
Do súťažnej poroty, ktorá hodnotila výkony všetkých 

spevákov, bola od organizátorov súťaže pozvaná v 
tomto roku  aj naša pani učiteľka spevu Anežka Ba-
lušinská, DiS. art.

Oceneným žiakom a ich pani učiteľkám patrí naša 
veľká gratulácia.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 
dňa 13. 11. 2018 konalo na Mestskom úrade v Hand-
lovej oceňovanie študentov. 

Za našu školu z rúk zástupcu primátora pána Dušana 
Klasa  prevzali ocenenie dvaja žiaci:

1. Emma Hunková – navštevuje výtvarný odbor, 
 vyučujúci Tomáš Klenko, DiS. art
2. Kristína Loziňáková – navštevuje literárno
 -dramatický odbor,
 vyučujúca Katarína Dupkalová, DiS. art

Vyučujúcim a žiakom gratulujeme.
Katarína Bundová, riad. ZUŠ

Mestská polícia 
informuje...
Mestská polícia zaznamenala za me-
siac október 2018 – november 2018 
/od 22.10.2018 do 18.11.2018/ cel-
kom 396 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 83 priestupkov, 
z ktorých bolo 47 zistených vlastnou 
činnosťou a 26 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo zis-
tených 10 priestupkov. 

Z celkového počtu bolo 55 dopravných 
priestupkov. V 14 prípadoch bol použitý 
TPNZOMV /tzv. papuča/. 
VZN č. 6/2010 – o dodržiavaní verej-
ného poriadku a verejnej čistoty - 2 
priestupky.
VZNč.8/2013 – o zákaze podávania 
alebo požívania alkoholických nápojov 
v územnom obvode mesta Handlová, 
Novej Lehoty a Morovna – 1 priestupok.
Proti verejnému poriadku bolo rieše-
ných 9 priestupkov. Z toho bol 1 priestu-
pokna úseku rušenia nočného pokoja 

a 8 priestupkov na úseku znečistenia 
verejného priestranstva.

Proti majetku 2 priestupky.
V 14 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 evi-
dencie, neodstránenie výkalov/.
Príslušníci mestskej polície odchytili 10 
túlavých psov, ktorí boli umiestnení v 

útulku /3 psov sa podarilo vrátiť ich ma-
jiteľom a pre 3 psov bol nájdený nový 
domov/. 

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 80 zákrokov a 20 výjazdov k 
narušeným monitorovaným objektom. 
V jednom prípade príslušníci MsP pou-
žili donucovacie prostriedky. Na žiadosť 
OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 
112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
8 zákrokov. 

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Vianočný čas, krásny si, nádherný, 
radosť a veselosť prinášaš do našich dní...
Na december pripravujeme podujatia s vianočnou 
tématikou: vianočné tradície s vôňou perníkov, 
prečítame si vianočné rozprávky, ozdobíme via-
nočný stromček v knižnici, posedíme si pri vianoč-
nej knižničnej kapustnici s bývalými kolegyňami, a 
mnoho ďalších podujatí v predvianočnom duchu.   

Tým, ktorí nie sú čitateľmi a predsa si chcú sprí-
jemniť sviatočné chvíle peknou knihou z knižnice, 
ponúkame v decembri zápis do knižnice za 1 Euro, 
(pre deti, študentov a dôchodcov zdarma). Čitate-
lia sa môžu tešiť aj v tomto mesiaci na množstvo 
nových kníh, v rámci úspešného projektu „Nové 
knihy-dar k 95. výročiu knižnice“, ktoré sme za-
kúpili s finančnou podporou Fondu na podporu 
umenia - verejnoprávnej inštitúcie, ktorá podpo-
ruje umenie a kultúru na Slovensku. 

Navštívte knižnicu, vypožičajte si knihu, v čase Via-
noc, počas všetkých pracovných dní bude knižnica 
otvorená od 8.00 – 18.00 hod. 
(31. 12. na Silvestra -zatvorené).

Pripravujeme v decembri:  
V poslednom mesiaci roka všetkých návštevníkov 
knižnice čakajú príjemné stretnutia v predvianoč-
nom duchu.

4.12.  Zdobenie medovníkov a stromčeka. 
Vianočné tvorivé dielne.  V spol. s MOMS
4.12.  Vyhodnotenie literárnej súťaže Prebu-
dená pieseň.  V spol. s MOMS

Vianočné tradície. Komorné posedenie s najčita-
teľmi knižnice. V spol. s Úniou  žien
Vianočná knihovnícka kapustnica. 
Komorné posedenie s bývalými knihovníčkami.

Vianočné podujatia pre školy z našej ponuky:
Vianočné tradície u nás a vo svete. Pre 2. st. ZŠ.
Anjelik Striebrovlások. 
Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ.
O snehuliakovi s horúcim srdcom. Dramatizácia 
zimnej rozprávky. Pre 1. st. ZŠ.
Ako orechová škrupinka plávala na Vianočný 
ostrov. Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ.
Deti z Bullerbynu. Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ.
Ako sa vianočka dala poistiť proti pripáleniu. 
Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ.

Výstavky: 
Vianoce a tradície v knihách. (výstavka publikácií s 
tématikou Vianoc)
Krásne a pokojné vianočné a novoročné sviatky, 
úspešný Nový rok 2019, vám všetkým prajú pracov-
níčky mestskej knižnice. 



Dňa 11.12.2018 si pripome-
nieme deň, kedy nás pred 
10. rokmi navždy opustil 

Rudolf Vlk. 

S láskou spomína manželka 
Emília, syn Rudolf s rodinou, 
dcéra Janka s rodinou 

a dcéra Jarka s rodinou.

Dňa 28.11.2018 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otecko 
a starký 

Jozef Oswald. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou a úctou 

spomínajú dcéry  s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou milovanou 
mamou, starou mamou 

Katarínou Čulíkovou, 
zosnulou dňa 19.10.2018.

Smútiaca rodina.

Tak rýchlo plynie čas... 

Dňa 1.1.2019 uplynie 
5 rokov, čo navždy odišiel 
manžel a otec 

Jaroslav Giertl. 
S láskou spomína manželka, 
deti a ostatná rodina.

Dňa 5. decembra uplynulo 
už 30 rokov odvtedy, čo nás 
opustil starostlivý a láskavý 
manžel, otecko a starký, pán 

Ladislav Jančovič. 
Kto ste ho poznali a mali 
radi tak, ako my, venujte mu 
tichú spomienku. 

Manželka a dcéry s rodinami.

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

Dňa 29.11.2018 uplynulo 
7 rokov, odkedy nás opustil 
náš drahý 

Miroslav Beer.  
S nekonečnou láskou v srdci spomína manželka 
Anna s celou rodinou.

Veľmi nám chýbaš, ale stále 
žiješ v našich srdciach. 

Dňa 17.12.2018 uplynie 25 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, 
deduško a pradedko 

Rudolf Pinter. 

S láskou spomínajú manžel-
ka, dcéry,  vnučky a pravnúčatá. Chýbaš nám.

Ďalší rok ubehol, smútok v 
našich srdciach však neutí-
chol!  

Terézia Kozárová

Drahá mamina, chýbaš nám! 
S láskou spomínajú manžel 
a deti s rodinami.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám. 
Brána spomienok ostala otvorená dokorán. Odišiel 
si ako tichý sen, ani si nám nepovedal, moji drahí, 
zbohom, ja už neprídem. 

S hlbokým smútkom 
v srdci oznamujeme, že 
dňa 23.10.2018 nás náhle 
opustil náš milovaný man-
žel, otec, svokor, starký 
a dedko 
Jozef Šimon
 vo veku 83 rokov. 

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

Dňa 16.12.2018 si pripomí-
name nedožitých 76 rokov a 
2.výročie, čo nás opustil náš 
otecko a starký 

Vladimír Král. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Mária, deti Marika 
s rodinou, Anna s rodinou a 

syn Vladko ,vnúčatá a pravnúčatá. Ľúbime ťa.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, susedom a známym, 
ktorí sa dňa 7.11.2018 prišli 
rozlúčiť s našim milovaným 
manželom, ockom 
a starkým 

Pavlom Kováčom. 

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Ďakujeme primárke a celému personálu ODCH 
za starostlivosť o nášho ocka. Manželka a deti s 
rodinami.

Dňa 22.11.2018 sme si pri-
pomenuli nedožité 
80.narodeniny našej milova-
nej manželky, matky, starej a 
prastarej babinky 

Anny Šuhajovej. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú 

sestry a celá rodina.

Čas plynie, 
spomienky ostávajú. 

Dňa 10.12.2018 si pripome-
nieme smutné 4 . výročie 
úmrtia 
Štefana Abraháma. 
S úctou spomíname a neza-
búdame. Smútiaca rodina.

spomíname...

Dňa 3.11.2018 uplynulo 20 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec a starý 
otec

František Neuschl. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú 

dcéry Betka, Janka a syn Maroš s rodinami.

Dňa 13.12.2018 si pripo-
míname 8. výročie , čo nás 
navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec, starký a 
prastarký 

Karol Berényi.
 Len ten, kto stratil toho, koho 

miloval, ten pochopí, čo je to 
bolesť a žiaľ. 

S láskou spomínajú manželka, synovia Karol 
a Peter, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina.

Dňa 13. decembra 2018 
uplynul rok od chvíle, čo 
sme sa navždy rozlúčili s 
našou milovanou mamou, 
starkou a prastarkou 

Mgr. Romanou 
        Pekárovou.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn, dcéra a vnúčatá 
s rodinami.

Dňa 6.12.2018 uplynie 13 
rokov, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a 
starý otec

MUDr. Jaroslav Dolník.
 

S láskou spomínajú manžel-
ka, dcéra Jarka a syn Stanko 
s rodinami. 

Kto v srdci žije, ten neumiera...



Opustili nás 
Zoznam v rubrike je vytvorený na základe súhlasu pozostalých so zve-
rejnením informácie. Z dôvodu uzávierky novín je zoznam zverejnený 
vždy od 25. do 25. dňa v mesiaci. 

Mária Koželuhová 82 rokov
Renate Citovská 77 rokov
Vladimír Prilinský 52 rokov
Lila Kremnická 92 rokov
Gitka Goznerová 79 rokov
Ján Lenč, nedožitých  79 rokov
Pavel Kováč 73 rokov
Katarína Urbanková 
rod. Halásová 82 rokov 

Ján König  84 rokov
Mária Bariaková  83 rokov
Anna Podlužanská
nedožitých  74 rokov
Gejza Baláž 71 rokov
Anna Takácsová
nedožitých  80 rokov
Jozef Šimon 83 rokov

Pohovka Nadia
V mesiaci novemberdoprava pri nákupe nad 100,-€ ZDARMA

Sedacia súprava Wiki USedacia súprava  „Smart“

SEDOSA

Váľanda Jana Koberec Princess

Komoda Nena typ 3

Zrkadlo Malkia

Jedálenska stolička
Zaira

v prevedení zelená, 
béžová, tmavohnedá,
biela

možnosť výberu poťahu

Stolná lampa 
Qenny Typ 13 

Sedacie súpravy, pohovky, nábytok do obývačky, spálne, 
detské izby, kuchyne, stoly a stoličky, komody, postele, 
kancelársky nábytok, tapety, lampy, zrkadlá

 99 €

Taburet Hríbik

22 €

23 €

66 €

278 €

9 €

779 €
799 €

nábytok

0917 539 165

PO-PI: 9.30 -17.00
www.sedosanabytok.sk

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

29 €

23 €

Dňa 30.11.2018 si pripomenieme prvé výročie , kedy nás navždy 
opustila naša milovaná mamička Viera Vrzalová.
 

Dňa 22.12.2018 by sa náš milovaný Marek Kmeť dožil 23 rokov. 
Viem, že v nebi žijete naďalej, ale tu na zemi nám veľmi chýbate. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Stolárstvo RONO Výroba a montáž nábytku na mieru. Vstavané 
skrine, postele,  komody atď. Tel.: 0917 684 047.

Predám Škodu Felíciu vo veľmi dobrom stave (garážovaná). 
Cena dohodou. Tel. kontakt:  0915 539 603.

Predám dvojizbový byt na ulici 29. augusta. Prerobený. 
Cena 35 000 eur, dohodu. 0905 854 847.  
Predám elektrický sporák s keramickou platňou (nepoužitý). 
Cena dohodou, tel.: 0908 515 910

ŽIVÝ BETLEHEM
Námestie baníkov Handlová

pondelok, 17.12. 2018 o 17.00 h
Večný príbeh ožije opäť

 na Námestí baníkov.

Mesto Handlová a Dom kultúry 
mesta Handlová pozývajú na 

SILVESTER NA NÁMESTÍ
31.12.2018 od 22.00 h, Ná-
mestie baníkov Handlová

Ohňostroj a dobrá hudba...  

Poďakovanie občanom, voličom
Touto cestou  ďakujem všetkým voličom za prejavenú dôveru, ktorí ma v 
komunálnych voľbách podporili svojím hlasom. Tiež sa chcem poďako-
vať všetkým, ktorí mi v predvolebnom období, ako aj po celý čas výkonu 
mandátu poslanca pomáhali svojimi radami, či vyslovovali slová podpory 
v mojom snažení. Budem sa snažiť aj naďalej Vás nesklamať.
Blahoželám k zvoleniu novej  primátorke  Mgr. Silvii Grúberovej a novému 
tímu kolegov  poslancov MsZ Handlová, s ktorými budeme spoločne  
rozhodovať o ďalšom smerovaní nášho mesta. 

Alžbeta Orthová

Blahoželanie k 90 tke

Pevné zdravie, elán do ďalších rokov 
života, veľa lásky od najbližších 

Jánovi PAVOLKOVI 
ku krásnemu životnému jubileu 
90. narodeninám zo srdca praje 
manželka Anička, synovia Miloš

a Vladimír s rodinami.



Handlovskí plavci znova 
na stupňoch víťazov
V Banskej Štiavnici sa v dňoch 27.-
28.10 2018 uskutočnil 38. ročník Štiav-
nického kahanca, na ktorom štartovali 
aj naši dvaja plavci – Robko Suja a 
Ľudko Vojtko. Robko štartoval v šies-
tich disciplínach v kategórii „C“ - rok 
narodenia 2008 a s výbornými výsled-
kami sa mu podarilo vybojovať 6 me-
dailí – 1 striebornú a 5 bronzových.

17.-18.11.2018 sa v Spišskej Novej Vsi 
uskutočnilo 4. kolo FPD Slovenské-
ho pohára žiakov v plávaní. Toto kolo 
bolo vyvrcholením celoročnej naj-
vyššej súťaže v kategórii „C“, ktorého 
sa zúčastnili aktuálne všetci najlepší 
pretekári v tejto kategórii. Naši plav-
ci Filipko Juríček a Robko Suja opäť 
nesklamali a dokázali sa úspešne pre-
sadiť v elitnej skupine. Filipko získal 
dve bronzové medaily v disciplínach 
50m prsia a 100m motýlik, Robko sa 
umiestnil do 10. miesta a veľmi výraz-
ne si vylepšil svoje osobné rekordy. 
Išlo o celoročnú štvorkolovú súťaž a 
bojovalo sa o päť miesteniek do let-
ného plaveckého kempu, ktorý orga-
nizuje Slovenská plavecká federácia.       
Z každého kola si pretekár odnášal 

body za najlepšie 
ohodnotený plavecký výkon (bodova-
nie podľa FINA) a našim chalanom sa v 
celkovom hodnotení podarilo prebo-
jovať medzi tých  úplne najlepších. 
Z celkového počtu 71 plavcov v kate-
górii „C“ obsadil Filipko 9. miesto (na 
FPD vybojoval 15 medailí) a Robko 
skončil na krásnom 11. mieste (na FPD 
vyplával 1 medailu). Vzhľadom k mo-
mentálnym tréningovým možnostiam 
našich plavcov ide o „malý zázrak“, na-
koľko súperi našich detí trénujú 5 až 6 
krát týždenne po dve hodiny a my len 
2 krát po 1,5 hodine. 
Chalanom blahoželáme a prajeme 
veľa úspechov na posledných toh-
toročných pretekoch, ktoré budú 
15.12.2018 v Žiari nad Hronom.

PKHA

Historická premiéra v CEYBL pre mladých 
Handlovčanov

V dňoch 23. – 25. novembra sa v Českej republike konalo ďal-
šie kolo  STREDOEURÓPSKEJ LIGY (CEYBL) U14, v ktorom mal 
zastúpenie aj slovenský mládežnícky basketbal s tímom ŠBK 
Handlová. Pre Handlovú to bolo historické vystúpenie v rámci 
Európskej ligy v basketbale. Stredoeurópsku ligu hrá päť krajín 
a z každej krajiny v nej pôsobia dva najlepšie tímy v danej kate-
górii. Zo Slovenska sú to tímy Inter Bratislava a ŠBK Handlová. 
Zverenci trénera Beráneka nastúpili v Opave proti vysokokva-
litným tímom Rakúska, Poľska, Nemecka a Českej republiky. Na 
svoje konto si  mladí šikovní Handlovčania pripísali  dve víťazstvá 
a tri prehry. Na ďalšie kolo CEYBL cestujú chlapci do Nemecka. 
Tréner tímu Ján Beránek:„ Bol to výnimočný turnaj, počnúc or-
ganizáciou  až po samotné zápasy. Chlapci predviedli fantastický 
bojovný a kolektívny výkon proti vynikajúcim tímom v strednej 
Európe. Každý jeden zápas bol nesmierne vyrovnaný a rozhodovali 
naozaj len maličkosti. Nesmierne sa už tešíme  na ďalšie kolo v Ne-
mecku.“ 
Výsledky : 
 ŠBK Handlová - Mitteldeutsche BA 77:43
 WKK Wroclaw - ŠBK Handlová 52:56 
 ŠBK Handlová - Danube Future Stars 43:51
 SKM Zastal Zielona Góra - ŠBK Handlová 56:38
 BK Opava - ŠBK Handlová 68:58

All star team:
 Rafał Szpakowski (SKM Zastal Zielona Góra)
 Aleksa Marinkovic (Danube Future Stars)
 Samuel Murcin (ŠBK Handlová)
 Erik Kiel (Mitteldeutsche BA)
 Mikolaj Kowalczyk (WKK Wroclaw)

Handlová sa teší obrovskému 
záujmu detí o basketbal. Za po-
sledné tri roky vzrástol štvor-
násobne, a to najmä vďaka vi-
acerým úspešným projektom, 
nevynímajúc letné kempy pre 
deti.  

Počas jesenných prázdnin pripra-
vil tento klub ďalšiu peknú akciu 
s názvom BASKETBALOVÁ ŠKOLA 
ŠBK Handlová, ktorej hlavným 
cieľom bolo zmysluplné trávenie 
voľného  času cez prázdniny. Po-
čas dvoch dní sa mladí basketba-
listi z Handlovej a okolia tešili na 
kvalitné tréningové jednotky pod 
vedením kvalifikovaných trénerov, 
ako aj na možnosť zatrénovať si s 
hlavnou osobnosťou celej akcie, 
Michalom Čekovským.  Tréningo-

vý proces zastrešovali kvalifikova-
ní slovenskí tréneri  Ján Beránek, 
Ondrej Haviar, Maroš Minárik, ale 
aj  asistent reprezentácie mužov, 
Peter Torda.  

Počas bohatého programu nechý-
bala ani beseda s Michalom 
Čekovským, ktorého mladé talen-
ty vyspovedali a dozvedeli sa aj 
to, ako je možné hrať basketbal za 
jednu z najlepších univerzít v USA. 
Michal Čekovský : „Myslím, že or-
ganizácia celej akcie bola výborne 
pripravená. Zaujalo ma,  že  všetky 
kategórie boli organizované spolu s 
dievčatami. Všetci účastníci sa sna-
žili a počas dvoch dní zo seba vydali 
maximum. Veľmi sa mi páči myšli-
enka BASKETBALOVEJ ŠKOLY, pre-
tože deti môžu absolvovať špičkové 

tréningy aj počas voľných dní. “
Súčasťou tréningových procesov 
počas celej akcie bol aj asistent 
trénera reprezentácie mužov, Pe-
ter Torda.
Peter Torda: „Všetka česť hráčom, 
trénerom, ako aj ľuďom organizujú 
cim túto basketbalovú školu. Práve 
oni  sú ochotní investovať svoj osob-
ný čas do basketbalu. Myslím si, že 
pôvodný zámer prekonal očakáva-
nia a každý jeden účastník musel 
byť spokojný, či už s tréningami, 
programom, ako aj cenami.“
Celá myšlienka sa zrodila v hlave 
hlavného organizátora celej akcie, 
trénera Jána Beráneka.
Hlavný organizátor, Ján Beránek: 
„Cieľom celej basketbalovej školy je 
zmysluplné trávenie voľného času 

detí. Myslím si, že tento cieľ sme do 
bodky splnili. Veľkým oživeným pr-
vej časti tohto projektu boli tréneri, 
ktorí bez akéhokoľvek zaváhania 
prišli a podporili ho. Poďakovanie 
patrí Petrovi Tordovi, Ondrejovi Ha-
viarovi, ale aj začínajúcemu a veľmi 
talentovanému trénerovi, Marošovi 
Minárikovi. V neposlednom rade 
patrí  obrovské poďakovanie Mi-
chalovi Čekovskému, ktorý je podľa 
mňa tou správnou motiváciou pre 
mladých slovenských basketbalis-
tov a zároveň príkladom toho,  ako 
sa môže skromný chlapec dostať na 
špičkovú basketbalovú univerzitu 
na svete. Pevne verím, že tento pro-
jekt sa rozbehne a čoskoro privíta-
me na tréningoch aj  ďalšie zvučné 
mená.“                                                       JB

V Handlovej odštartovali nový projekt s názvom BASKETBALOVÁ ŠKOLA ŠBK HANDLOVÁ  



Gymnastická jeseň
Dievčatá z Klubu športovej 
gymnastiky sa v jesennej časti 
zúčastnili niekoľkých pretekov. 
Najprv absolvovali oblastné 
preteky v Martine, kde prete-
kali všetky vekové kategórie a 
snažili sa o postup na Slovenský 
pohár. 

Výsledky z Martina: 
Slniečka: 
 1. miesto Zoe Ďurinová
 6. Edita Michelová
Najmladšie žiačky: 
 8. miesto Tamara Bodžárová
 13. Nina Mlynarčíková
 22. Amália Štupáková
Mladšie žiačky: 
 6.miesto Vanessa Pavlíková
 10. Františka Rumpliová
 14. Ema Michelová
Staršie žiačky:
 3. miesto Nikola Nieburová
 5. Adela Gazdíková
 13. Hana Kotlárová                                  

Juniorky:  
 2. miesto Timea Briatková
 3. Viktória Matiašková

O týždeň cestovali dievčatá aj so 
svojimi trénermi na Slovenský 
pohár JIPAST v kategórii „C“ do 
Popradu. Tu sa stretli gymnastky 
z celého Slovenska a konkurencia 
bola ozaj veľká. 

Výsledky z Popradu: 
Najmladšie žiačky: 
 27. miesto Tamara Bodžárová
 28. Nina Mlynarčíková
 34. Amália Štupáková
Mladšie žiačky: 
 7.miesto Vanessa Pavlíková
 23. Františka Rumpliová
 35. Ema Michelová
Staršie žiačky: 
 8. miesto Adela Gazdíková
 13. Nikola Nieburová
 14. Hana Kotlárová                                    
Juniorky:  
 3. miesto Viktória Matiašková. 

V Poprade  sme získali Klub 
prvenstvo v súťaži klubov.
Vyvrcholením celoročného úsilia 
boli Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky v polovičke novembra v 
Prievidzi. 

Výsledky z Prievidze: 
Najmladšie žiačky: 
 30. miesto Nina Mlynarčíková
 31. Tamara Bodžárová. 
Mladšie žiačky: 
 6.miesto Vanessa Pavlíková
 18. Františka Rumpliová 
 27. Ema Michelová
Staršie žiačky:
 7. miesto Adela Gazdíková
 8. Nikola Nieburová
 9. Hana Kotlárová.                                    
Juniorky:  
 4. miesto Viktória Matiašková
 6. Timea Briatková
Touto cestou chcem poďakovať 
dievčatám za vzornú reprezentá-
ciu Klubu a mesta Handlová. Naše 
poďakovanie patrí aj rodičom, 
ktorí deti podporujú v krásnom 
športe, akým je gymnastika.  MK

Na počesť legendy handlov-
ského futbalu, vynikajúceho 
hráča, trénera a držiteľa klu-
bového rekordu v počte stre-
lených gólov sa konal okrúhly 
V. ročník turnaja v halovom 
futbale „Memoriál Karola Ma-
tiaška“. Moderátorská dvojka 
Pavol Procner a Igor Suchý ot-
vorili okrúhly piaty ročník. 

Po odznení štátnych hymien Ma-
ďarskej a Slovenskej republiky a 
prvým výkopom Karola Matiaška, 
ml. bol v sobotu 10.11.2018 sláv-
nostne otvorený celodenný ma-
ratón futbalových zápasov v han-
dlovskej športovej hale.

Karol Matiaško, ml. v úvode turna-
ja poďakoval mestu, futbalovému 
klubu a ďalším priaznivcom športu 
v meste Handlová za organizáciu 
takéhoto skvelého podujatia a za 
príležitosť byť prítomný na tom-
to turnaji: „Turnaj samotný, okrem 
toho, že dáva hold jednému z vý-
znamných športovcov a občanov 
mesta, otvára mládeži brány k špor-
tu a kultúre vôbec. Chcel by som pri-
pomenúť, že akcie podobného druhu 
významným spôsobom prispievajú 
k potrebe šírenia dobrých vzorov a 
vytváraniu príležitostí k tomu, aby 
sa mladí ľudia stretávali, budovali si 
priateľstvá, ale aj sa naučili čestným 
spôsobom súťaženia. Napriek tomu, 
že väčšinu svojho života som prežil 
mimo nášho mesta, moje srdce stále 
bije za Handlovú a pozorne sledujem 
dianie nielen v handlovskom športe, 
ale aj v kultúrnom a spoločenskom 
živote. A samozrejme dúfam, že naše 
slávne banícke mesto bude pokra-
čovať vo svojich slávnych tradíciách 
(nielen športových) a bude vytvárať 

prostredie a atmosféru, kde sa ľudom 
dobre žije a chce žiť. Verím, že z mla-
dých ľudí, ktorí sa tu stretávajú, raz 
vyrastú plnohodnotní ľudia, a možno 
z nich raz budú aj skvelí športovci, 
ktorí budú šíriť dobré meno svojim ro-
diskám“, uviedol súčasný prorektor 
žilinskej univerzity.

Z okrúhleho 5. ročníka futbalového 
turnaja si Putovný pohár tento rok 
odnáša partnerské mesto Šárišáp, 
ktoré získalo najvyšší počet bodov 
(23). Hralo sa 6 hodín, odohralo 
sa 31 zápasov, strelilo sa 65 gólov, 
súťažilo 12 tímov v dvoch kategóri-
ách: mladšia kategória (1.-2. ročník 
ZŠ) 5 súťažných družstiev, strašia ka-
tegória (3.4. ročník ZŠ) 7 súťažných 
družstiev, turnaj hralo 96 detí a v 
hľadisku sedelo viac než 200 divá-
kov. Novinkou na tomto turnaji bol 
exhibičný zápas malí futbalisti vs. A 
tím MFK Baník Handlová. Výsledok 
naznačuje, že naši malí futbalisti sú 
talentmi a z palubovky odchádzali  
ako víťazi v pomere 2:1.

Celkové výsledky turnaja
I. Kategória 1. a 2. ročník 
I. miesto ZŠ Školská
II. miesto Šárišáp
III. miesto MFK Baník Handlová

IV. miesto ZŠ Morov.cesta
V. miesto ZŠ Mierové námestie

Najlepší hráč Tobiáš Diškanec 
(MFK Baník Handlová)
Najlepší strelec – Šimon Žitník 
(ZŠ Školská)
Najlepší brankár – Jónas Bálász 
(Šárišáp)

II. Kategória:  3. a 4. ročník 
I. miesto Šárišáp
II. miesto ZŠ Školská
III. miesto ZŠ s MŠ Ráztočno
IV. miesto ZŠ Morov. cesta
V. miesto ZŠ G. Drozda  
                        MŠ Chrenovec - Brusno
VI.  ZŠ Mierové námestie
VII.  Špec. základná škola
Najlepší hráč – Marcos Majer 
(ZŠ Morovnianska cesta),
Najlepší strelec – Ádám Kollár 
(Šárišáp), 
Najlepší brankár – Lukáš Jonás 
(ZŠ Školská).
Špeciálna cena: jediné dievča tur-
naja: Lucia Jonásová

Turnaj otvoril  a ceny odovzdával 
primátor mesta Rudolfa Podobu, 
pozvanie prijali zástupca primátora 

Dušan Klas, starosta obce Šárišáp 
Károly Kollára, starostovia obcí 
Ráztočno Ivan Škrteľ  a starosta 
obce Chrenovec – Brusno Tibor Čič-
manec, vzácny hosť, Karol Matiaško, 
ml., prezident MFK Baník Handlová 
Martin Uríček, poslanci MsZ mesta 
Handlová Jozef Juríček, Jozef Stop-
ka,  všetci riaditelia základných škôl 
a školských zariadení. 

Delegáciu z družobného mesta Šá-
rišáp tvorili zástupcovia Šárisápskej 
slovenskej samosprávy, jej predsed-
níčka Katarína Huberová Kisgyőrio-
vá a poslanec József Piroska. Turnaja 
sa zúčastňujú futbalisti z Maďarska 
už niekoľko ročníkov na základe 21 
ročnej spolupráce a nadviazania 
družobných vzťahov s mestom Han-
dlová v roku 1997. 

Ďakujeme diváckej verejnosti za 
skvelú atmosféru a podporu mla-
dých talentov, organizátorom z CVČ 
Handlová, MFK BANÍK Handlová a 
Karolovi Matiaškovi, ml. za osobnú 
účasť a podporu turnaja nesúceho 
meno jeho otca, legendy handlov-
ského futbalu. Hlavným sponzorom 
podujatia bolo aj tento rok mesto 
Handlová.

JP a PD

Memoriál Karola Matiaška 
je výborným prvým výkopom 
pre mladé futbalové  talenty
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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

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov

v kruhu svojich najbližších 
priateľov (aj tých štvornohých)

 Vám praje 
 

Vladimír Petráš, váš veterinár

MODAN - Podnikateľský inkubátor
Predvianočný nákup so zľavou 50%- 70%.

1 + 1 košela 30 eur
polokošela len za 10 eur

Vo Volcane strašilo a hosťovali sme ikonu tanečného sveta

K Halloweenu patrí aj poriadna párty. A aká by to bola Halloweenska párty bez stra-
šidiel? No predsa nudná. A tak sa koncom októbra stretlo vo VOLCANE viac ako 70 
príšeriek z celého sveta a vesmíru. Tie sa tam jašili, zabávali, hrali a vystrájali. 
Aj keď sa Volcanisti radi zabávajú, neprestávajú na sebe tvrdo pracovať a vzdelávať 
sa. Prizvali a hosťovali sme ikonu tanečného sveta Pauli Repčíkovú, ktorá s nami 
strávila pekné nedeľné popoludnie v tanečnej sále. Načerpali sme nové vedomosti 
v tanečných štýloch Contemporary a MTV Style. Ďakujeme za nové skúsenosti a 
tešíme sa na Pauli niekedy nabudúce.                       Volcano

JD - PLAST, s.r.o.




