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Rekordný pochod SNP

Žihadielko na Mostnej
chce bračeka

Pochodu Cigeľ - Handlová sa zúčastnilo
2 194  účastníkov, z toho 572  dorazilo 
do HANDLOVEJ

Hlasujte za nové ihrisko 
pre handlovské deti

16.2. 2018 od  10.00 h 
na Námestí baníkov

11. Šachtág  
otvoril fašiangovú sezónu

Foto: M. Gross

Benefičná 
zabíjačka v Handlovej

 Príďte, tešíme sa na vás!

Ako v starých časoch

Výťažok z predaja venujeme deťom!



Pochod vďaky SNP nie je len turis-
tickým podujatím. Má aj svoj spo-
ločenský rozmer. Jeho úvod patrí 

pietnej spomienke 
na ľudí, ktorí 13.ja-
nuár 1945 neprežili.                 
V tento deň obec Ci-
geľ obkľúčil špeciálny 
oddiel SS. Nemecké 
gestapo zatklo a kruto 
vypočúvalo 130 oby-
vateľov Cigľa. Traja z 
nich boli umučení na 
smrť, piatich odvliekli 
a zastrelili v Zemian-
skych Kostoľanoch. 
Ich telá sa našli v ma-
sovom hrobe. Všetky 
dokumenty  a vzácne 
fotografie z vojnové-
ho obdobia Cigľania 

starostlivo opatrujú v pamätnej 
izbe. A nezabúdať sa im darí aj vďa-
ka pochodu. 

V sobotu 20.januára organizátorom 
prialo počasie. Tesne pred akciou 
nasnežilo a tak  boli nachystané 
okrem štyroch peších aj  dve lyžiar-
ske trasy. O deviatej ráno už bolo 
navarených deväť kotlov guláša 
a na ďalších päť bolo nachystané. 
Tradičným spoluorganizátorom 
pochodu je aj mesto Handlová a TJ 
Plameň Handlová.  Handlovčania 
patria aj medzi najpočetnejšie sku-
piny turistov. 

Tento rok sa ich v Handlovej za-
registrovalo 494 a do Handlovej 
celkom dorazilo až 572 účastníkov 
pochodu.  43. ročníka podujatia sa 
zúčastnilo 2 194 turistov, čo je aktu-
álny rekord. Prekonať ho môžeme o 
rok - 19.januára 2019.

Rd, foto M. Gross

Inzercia v Handlovských novinách

1/2  strany
210 x 148,5  mm

120€

1/4  strany
105 x 148,5  mm

60€

1/8  strany
105 x 75 mm

28€

1/16  strany
44 x 75 mm

14€ bez 
DPH

Predvolené formáty

Zmenili sme sa, 
        ale ceny ostali!

Inzercia mimo predvolené formáty 0,5€/cm2

Inzercia na stranách 2,15,16 + 10%

Zľavy za opakovanie   5 - 30%

Grafické spracovanie inzercie - dohodou

Občianska inzercia 150 znakov - 5€

Príjem inzercie: 
Asterion, n.o., Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová  

Podnikateľský inkubátor 2. posch. č. 314, 0907 77 42 80, 5444 013, handlovske.noviny@gmail.com

V Cigli nový rekord
„Nemecké gestapo zatklo 

a kruto vypočúvalo 
130 obyvateľov Cigľa“.

Keď sa pre mnohými rokmi pár 
nadšencov vybralo na Cigliansku 
stopu, aby si pripomenuli tragic-
ké udalosti druhej svetovej vojny 

v ich obci, netušili, že zakladajú 
tradíciu jedného z najmasovej-
ších turistických podujatí  na Slo-
vensku.

Druhá dekáda handlovského šachtágu

2

5.septembra 2006 vznikol v Hand-
lovej banícky spolok. Za jednu zo 
svojich pravidelných aktivít si vybral 
banícku slávnosť  - šachtág. Toto 
veselé podujatie vymysleli študenti 
baníckej fakulty. Nevážne a s veľkou 
dávkou recesie práve na šachtágu 
prijímali medzi seba nových členov. 
Starodávnu tradíciu oprášili práve 
banícke spolky. Prvý handlovský 
šachtág bol v roku 2007. Ten posled-
ný, z piatku 19. januára 2018, bol už 
jedenásty. A dočkal sa aj malých vy-
lepšení.

Braňo Čukan, Divadlo pri kolkárni: „ 
Program sme jemne skrátili, vynecha-
li sme mnoho latinských výrazov, aby 

tomu ľudia ľahšie rozumeli a aby sa 
hlavne zabavili“.

Súčasťou šachtágu je aj skok cez 
ošliador. Túto procedúru musí 
zvládnuť každý, kto sa chce stať 
členom spolku. V piatok 19.januára 
„cez kožu“ skákal vzácny muž. Pán 
Tibor Ignáczy odpracoval na Bani 
Handlová 46 rokov. Svoje vysnívané 
povolanie cvičiteľa koní a trénera 
musel opustiť v roku 1968 kvôli svoj-
mu postoju k okupácii ČSSR soviet-
skymi vojskami. Nič však neľutuje. 
Svoju prácu robil rád a podľa jeho 
slov, mu okrem obživy dala dobrý 
kolektív a mnoho priateľov. 

Ján Ihring, predseda Handlovského 
baníckeho spolku: „Handlovský ba-
nícky spolok má 87 členov.  Šachtág, 
ale aj iné aktivity spolku, sú pre nás 

príležitosťou stretnúť sa a zaspomí-
nať si na roky, ktoré sme spolu v bani 
prežili“.

Rd, foto V. Horváth
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K malému výročiu 
darček pre všetkých

Ak ste sa šťastne dostali  k Han-
dlovským novinám, isto ste si 
všimli nepatrnú zmenu. Sú fa-
rebnejšie, je viac strán, dúfame, 
že sú krajšie a aj obsahovo zau-
jímavejšie. 

V novembri v roku 2002 vyšli po 
prvýkrát v našom meste iné no-
viny ako Hlas baníka. Samozrej-
me, ak nepočítame pár vydaní 
nadčasového formátu Biely te-
sák. Volali sa Katarínske noviny 
a boli to prvé noviny, v ktorých 
si samospráva vyhradila miesto 
pre informovanie obyvateľov 
mesta o svojej činnosti. Veľa 
vody odvtedy pretieklo kory-
tom Handlovky.

Je to obdobie, kedy sa z malého 
tichého lietadielka v postieľke 
stane ukecaná pekná stíhačka, 
keď vám z malej jablone vy-
rastie plná pivnica chutných 
jabĺk. 

Od roku 2003 dostali noviny 
svoj dnešný názov - Handlov-
ské.  Hrdo si tento názov s malý-
mi obmenami nesú už 15 rokov. 

Sme radi, keď je o Handlovské 
noviny v meste záujem, keď nás 
v novinových stánkoch vítajú 
zo slovami „no, konečne“, sme 
radi, že v spolupráci s mestom 
vám každý mesiac prinášame 
informácie o dianí v meste. 

K výročiu patrí darček a my 
vám ho prinášeme v podobe 
dnešného formátu novín. 

Poprajme si spoločne, aby nám 
Handlovské noviny prinášali čo 
najviac informácií z nášho mes-
ta zo života našich obyvateľov 
a hlavne nech sú to informácie 
dobré. Tie zlé nech sa anonym-
ne potia na internete. 

Nech sa nám dobre pripravujú   
a vám dobre čítajú. 

Za celú Redakčnú radu 
Vladislav Horváth

V piatok 19.januára 2018 sa na 
pôde MsÚ stretli dámy seniorky z 
Handlovej so zástupcom primáto-
ra mesta Handlová Dušanom Kla-
som na zasadnutí Rady starších. 

Prvé stretnutie v roku 2018 sa nieslo 
v priateľskej atmosfére. Rada starších 
je samosprávny a apolitický orgán, 
vytvorený zo zástupcov občanov v 
dôchodkovom veku, bývajúcich na 
území mesta Handlová  a jeho mest-
ských častí. 

Je poradným orgánom mesta v ob-
lasti školstva,  kultúry, priemyslu, 
zdravotníctva, samosprávy. Cieľom 
Rady starších je iniciovanie a orga-

Handlovčania a naši priaznivci, ukáž-
me opäť našu silu! Spoločnosť LIDL 
zmenila na tento rok pravidlá a vy-
tvorila špeciálnu kategóriu pre mestá, 
ktoré už ihrisko Žihadielko vyhrali. 
Priatelia a fanúškovia včielky Maji, hla-
sovanie o detské ihriská Žihadielka sa 
opäť začali 15. januára 2018 a hlaso-
vanie bude trvať do 28. februára 2018. 
V minulom roku ste všetci spolu do-
kázali pokoriť absolútne číslo hlasujú-
cich za ihrisko na Slovensku! Ukážme 
spolu našu silu, obhájme víťazstvo! 

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí pomohli Handlovej v minu-
lom roku. Vďaka, Handlovčania 

a obyvatelia miest z blízkeho 
aj ďalekého okolia. 

Mesto Handlová má dlhodobo zámer  
budovať ďalšie dve ihriská. Ihrisko Ži-
hadielko môže mať vďaka vám brače-
ka alebo sestričku a Handlová okrem 
toho dve nové ihriská od mesta. Pro-
pagáciu hlasovania môžete podporiť 
aj vy šírením propagačných mate-
riálov. Máte záujem vylepiť plagát? 
Vytlačíme vám ho! Napíšte na hand-
lova@handlova.sk resp. volajte na tel. 
číslo 0908 342 616. Grafické materiály 
(plagáty, posty, logo)  nájdete aj na 
stránke mesta na stiahnutie. Hlasujte 
každý deň až do 28. FEBRUÁRA 2018

Ďalšie ihriská od mesta?
Zámer mesta na vybudovanie ihrísk 
z vlastnej iniciatívy, ako aj z dôvodu 
požiadavky obyvateľov, je dlhodobý. 
Mesto Handlová za posledné roky 
investovalo do viacerých športovísk, 
podalo viacero projektov a dlhodo-
bo komunikuje, že pridá ďalšie ihris-
ká.    V Handlovej  je v súčasnosti 11 
kvalitných, nových športovísk a ih-
rísk, čo odzrkadľuje dlhodobý zámer 
samosprávy o ich budovanie. Boli 
financované z rozpočtu mesta, Úra-
du vlády SR, niekoľko ich je v meste 
vďaka nadáciám. Všetky tri školy majú 
vo svojich areáloch vybudované nové 
športoviská, ihriská sú na sídlisku MC, 
vlani pribudli na Mostnej ulici, zaz-
mluvnené sú ihriská v troch areáloch  
elokovaných tried materskej školy. 

Mesto napĺňa svoje sľuby a plánuje 
vybudovať dve podobné, aké vla-
ni odovzdávalo na sídlisku Mostná, 
spolu s ihriskom od obchodného re-
ťazca. t.j. multifunkčné ihriská. Mest-
ský rozpočet plánuje s podobnou 
sumou, t.j. do 40 tis. Eur. Ihriská sú 
vo fáze prípravnej dokumentácie a 
v prípade vhodnej výzvy na získanie 
mimorozpočtových finančných zdro-
jov na ich realizáciu mesto využije aj 
takúto možnosť. Realizácia ihrísk  nie 
je podmienená tým, či Handlovčania  

a priaznivci nášho mesta vyhrajú v sú-
ťaži, ktorú spustil obchodný reťazec.
Umiestnenie ihrísk sa plánuje v sú-
lade s dlhodobým zámerom mesta, 
vytvoriť priestor pre aktívne trávenie 
voľného času v každej lokalite mesta 
pre rôzne vekové skupiny obyvateľov. 
Situovanie nových ihrísk bude pred-
metom diskusie. 

Hovorí sa o nich, že sú 
nevďační alebo slovo robí 
chlapa...
Pre mesto bola potešujúca informácia 
o možnosti získať ďalšie ihrisko a  za-
pojilo sa, ako jedno z ďalších 74 miest 
na Slovensku, ktoré využili ponuku ob-
chodného reťazca. Nadšenie, že môže 
Handlová získať ďalšie ihrisko, mesto 
zdieľa so svojimi obyvateľmi. Ako mo-
tiváciu pre súťažiacich a ich podporu 
informovalo o plánovanej realizácií ih-
rísk. Je jednou z úloh samosprávy vy-
tvárať obyvateľom priestor, aby mohli 
svojim úsilím prispieť k rozvoju mesta. 
Ešte raz preto patrí poďakovanie všet-
kým Handlovčanom a priaznivcom, 
ktorí hlasovali v minulom roku, aj tým, 
ktorí doprajú nové ihrisko na základe 
nových pravidiel obchodného reťazca 
aj tento rok. Mesto Handlová ďakuje, 
že aj obyvatelia mesta prispejú zapo-
jením sa do súťaže k ďalšiemu ihrisku 
pre najmenších. Držme si palce. Každý 
sa môže rozhodnúť.                         JP

nizovanie podujatí týkajúcich sa ži-
vota seniorov v meste Handlová. Jej 
úlohou je komunikovať so seniormi v 
meste, zbierať informácie a prezento-

vať potreby seniorov vedeniu mesta. 
Nadväzuje na spoluprácu so samo-
správnymi seniorskymi organizáciami 
aj na území družobných miest.       JO

 Zasadala Rada starších
zl

at
ý 

stĺ
pč

ek
 

Ihrisko Žihadielko nás opäť spája alebo vysúťažme si „bračeka“ 



Monografia 
kupón Február 

Meno ..............................................................................

Adresa ..............................................................................

Odpoveď   ............................................................

..................................................................................

Handlová má približne 17 tisíc oby-
vateľov. Tým, ktorí nie sú motorizo-
vaní, slúži mestská hromadná do-
prava  a päť súkromných taxislužieb. 
A aj keď je cestovanie MHD lacnejšie, 
taxíky niekedy nestíhajú a autobusy 
sú poloprázdne. Mesto pritom má 
so spoločnosťou SAD Prievidza, a.s. 
zmluvu a za služby vo verejnom zá-
ujme dopláca. V roku 2018 to bude 
150 tisíc Eur, v mesačných splátkach 
po 12 500  Eur.  

Rudolf Podoba, 
primátor Handlovej: 
„Ja som presvedčený o tom, že  
mestská hromadná doprava v mes-
te je potrebná. Minimálne pre star-
ších ľudí z okrajových častí mesta, 
ktorí potrebujú ísť k lekárovi, či na 
nákup. Takže, pokiaľ tu bude záu-
jem,  MHD bude zabezpečovaná.“

V Handlovej jazdia tri autobusy 
mestskej hromadnej dopravy a šesť 

prímestských, ktoré v špičke MHD 
vypomáhajú. Od minulého roka sa 
dá aj u nás jazdiť  na časový cestov-
ný lístok.

Michal Danko, generálny riaditeľ 
SAD Prievidza, a.s.: 
„Pracujeme na integrácii dopra-
vy, to znamená, aby mohli ľudia 
na jeden cestovný lístok cestovať                   
v mestskej, prímestskej prípadne      
v iných druhoch dopráv.“                                   

Rd

Zmluva s SAD
 aj na rok 2018

Súťaž s monografiou 
na február 2018
Už ste prelistovali monogra-
fiu mesta? Čítajte a súťažte! 
Handlovčania si od decembra minu-
lého roka, kedy prišla na trh Mono-
grafia mesta Handlová 1, zadovážili 
do svojich domácností takmer 300 
kníh. Ešte stále je v predaji 1200 ku-
sov a vy máte možnosť jednu z nich 
vyhrať. Prelúskať sa jej 270 stranami, 
na ktorých nájdete takmer 700 ob-
rázkov zo života mesta a hlavný text 
bez popisiek a poznámok pod čiarou, 
ktorý obsahuje takmer 1,5 milióna 
znakov, sa oplatí! 

Ponúkame možnosť vyhrať 
každý mesiac toto unikátne

 dielko v súťaži! 
Od februára do júna uverejníme 
jednu súťažnú otázku v každom čís-
le mesačníka Handlovské noviny, 
na webovom sídle mesta Handlová 
www.handlova.sk, v infotexte RTV 
Prievidza a na www.facebook.com/
MestoHandlova. 

Ako sa zapojiť do súťaže
Ak súťažíte s Handlovskými novina-
mi, vystrihnite kupón, napíšte správ-
nu odpoveď a svoje kontaktné údaje 
a prineste do schránky na miesto 
prvého kontaktu MsÚ Handlová do 
pondelka  19. 2. 2018 do 16.00 h. 
Ak súťažíte na www.handlova.sk 
alebo s RTV Prievidza elektronicky 
zasielajte odpovede na handlova@
handlova.sk do polnoci 19. februára 
2018.  Do predmetu správy uveďte: 

Súťaž Monografia Handlová február 
2018 a v maily správnu odpoveď.

Ak súťažíte  na www.facebook.com/
MestoHandlová, vložte správnu od-
poveď pod post Súťaž Monografia 
Handlová február 2018 do polnoci    
19. februára 2018.

Súťažná otázka: Čo obsahoval me-
dený depot, objavený pri stavbe že-
lezničnej trate Handlová – Horná Štu-
bňa z roku 1929? 

Malá pomôcka: Odpoveď na otázku 
nájdete v Kapitole Pravek/Stredovek. 
Všetky odpovede vyžrebujeme a vý-
hercu budeme kontaktovať!

Publikácie je dostupná za cenu 25 Eur 
v Handlovej v Turisticko-informač-
nej kancelárii – ZOHD na Ul. SNP,  v 
mestskej knižnici na Námestí baníkov           
a v predajni Eltop na Námestí baní-
kov. Publikáciu si môžete aj zapožičať           
v Mestskej knižnici Handlová a my 
prajeme príjemné čítanie Monografie 
mesta Handlová 1. 

Oddelenie marketingu 
a komunikácie MsÚ Handlová

Malé okienko 
do miestnych daní

Občania mesta, ktorí za predchá-
dzajúci rok zaznamenali zmeny, kto-
ré majú vplyv na výšku dane, boli 
povinní podať daňové priznanie k 
dani z nehnuteľností, dani za psa  
a dani za nevýherné hracie prístro-
je do konca mesiaca január 2018. 
Zároveň vznikla podnikateľským 
subjektom povinnosť oznámiť pre 
správcu poplatku za komunálne 
odpady všetky zmeny, ktoré majú 
vplyv na výšku a vyrubenie po-
platku – napr. zmena sídla, zmena 
priemerného počtu zamestnancov, 
ukončenie podnikania. 

Mesto Handlová, ako správca po-
platku, vyzval osoby, ktoré zmenili 
svoje miesto trvalého pobytu ale 
neoznámili tieto skutočnosti na evi-
dencii obyvateľstva, aby tak urobili 
bezodkladne z dôvodu správneho 
doručovania rozhodnutí. Infomáciu 
ste mohli nájsť na webovom sídle 
mesta. Údaje sa v mesiaci február a 
marec spracujú a následne pristú-
pi správca dane, mesto Handlová,           
k vyrubovaciemu konaniu. Pokiaľ 
daňovník nesplnil svoje oznamo-
vacie povinnosti, je potrebné tak 
urobiť čo najrýchlejšie a to v písom-
nej forme, nakoľko pri sankciách za 
nepodanie daňového priznania sa 
okrem iného prihliada aj na dĺžku 
trvania a následky protiprávneho 
stavu. Osoby, ktoré v predchádza-
júcom roku nemali žiadne zmeny, 
nemali povinnosť voči správcovi 
miestnych daní a daň im bude vy-
rubená podľa stavu predchádzajú-
ceho roka v priebehu marca  2018.

Tatiana Molnárová, 
vedúca odd. daní a poplatkov 
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Zasadnutia poslancov 
mestského zastupiteľstva 

v roku 2018

V roku 2018 prišlo k úprave zasad-
nutia poslancov MsZ. Rokovacím 
dňom zostal posledný štvrtok v 
mesiaci. Poslanci v mesiaci január 
nezasadali, ale stretli sa na  pracov-
nom posedení. Poslanci nebudú 
zasadať ani v mesiaci marec a júl. 
V ostatné  mesiace sa poslanec-
ký zbor stretne. V novembri 2018 
sa uskutočnia  voľby do orgánov 
samosprávy, v ktorých si budeme 
voliť primátora a poslancov do MsZ 
vo volebnom období 2019 – 2022.

Primátor mesta Handlová Ru-
dolf Podoba zvoláva rokovanie 
poslaneckého zboru vo štvrtok 
22. februára 2018 o 14.00 h do 

veľkej zasadacej miestnosti MsÚ. 

Rokovania poslaneckého zboru 
sú verejné. 

Oddelenie marketingu 
a komunikácie

Koľko je Handlovčanov
Handlová mala k 1. januáru tohto roka 16 996 obyvate-
ľov. Ich počet tak v priebehu minulého roka klesol, k 1. 
januáru 2017 bolo Handlovčanov 17 137.  

Z celkového počtu obyvateľov bolo k 1. januáru tohto 
roka 8 622 mužov a 8 374 žien.  V priebehu minulé-
ho roka sa ženám s trvalým pobytom v 
Handlovej narodilo 149 detí, viac bolo 
chlapcov a to 78, dievčat prišlo na svet 
71.    Úmrtí zaznamenala samospráva 209,          
z toho bolo 114 mužov a 95 žien. Do Han-
dlovej sa v priebehu minulého roka podľa 
štatistiky prisťahovalo 163 ľudí, odsťaho-
valo sa z nej 244 obyvateľov. 

Počet obyvateľov všetkých miest na Slo-
vensku klesá. V porovnaní s inými mesta-
mi je na tom Handlová relatívne dobre. 
Nové projekty, ktoré sú v Handlovej roz-
behnuté, týkajúce sa napríklad zvýšenia 
kapacity materskej školy, renovácie a 
budovaní športovísk, oprava plavárne, sú 
znakom, že Handlová nestagnuje vo svo-
jom rozvoji. Okrem toho, z centra mesta 
ste za 15 minút v prírode.

Počet sobášov v Handlovej stúpa 
V Handlovej za posledné dva roky stúpol počet sobášov. 
Kým v roku 2015 sa v Handlovej zosobášilo 45 párov, v 
roku 2016 to bolo 70 párov a v minulom roku 71 párov. 
Sobáš môžu páry uzavrieť kdekoľkovek, bez ohľadu na 
to, kde majú trvalý pobyt. Teší nás, že si svoje áno pove-
dia práve v Handlovej.  

JP

Komunitné centrum Handlová je 
v prevádzke od roku 2016 v rámci 
Národného projektu Podpora vy-
braných sociálnych služieb krízovej 
intervencie na komunitnej úrovni. 
Cieľom komunitného centra je spá-
jať komunity v meste Handlová.  

V súčasnosti pracovníci komunitné-
ho centra,  s podporou mesta,  ciele-
ne pracujú na tom, aby bolo komu-
nitné centrum vnímané nielen ako 
komunitné centrum pre Rómov, ale 
pre všetkých obyva-
teľov Handlovej, bez 
rozdielu farby pleti, 
národnosti, sociál-
neho alebo ekono-
mického postavenia. 
Dvere komunitného centra sú otvo-
rené pre každého Handlovčana. 

V roku 2017 komunitné centrum 
uskutočnilo niekoľko komunitných 
aktivít: Odber krvi mobilnou trans-
fúznou jednotkou,  Deň zdravia pre 
seniorov, Jesenný charitatívny ba-
zár, Turnaj v hre „Človeče, nehnevaj 
sa“ v Senior centre, n.o. Handlová. 
Počas letných prázdnin bol pre deti 
pripravený každý deň plnohod-
notný program, tak, aby mohli čas 
tráviť zmysluplne.  Cieľom všetkých 

aktivít je spájať ľudí v rámci mesta, 
pomôcť budovať nové priateľstvá    
a udržiavať tie staré. 

V komunitnom centre môžu všetci 
obyvatelia Handlovej nájsť pomoc 
pri riešení svojich sociálnych prob-
lémov. Pracovníci sú pripravení po-
skytnúť im sociálne poradenstvo, 
ale aj pomoc pri napísaní rôznych 
návrhov na súdy (zvýšenie výživné-
ho, zníženie výživného, návrhy na 
rozvod...), dohodnúť v mene klienta 

splátkové kalen-
dáre, ktoré im 
pomôžu dostať 
sa zo začarova-
ného kruhu zadĺ-
ženosti, napísať 

žiadosť o prijatie do zamestnania, 
životopis  a pod.. Pre deti sú v ko-
munitnom centre pripravené rôzne 
aktivity v rámci záujmových čin-
ností (Spievankovo, Šikovné ručič-
ky, Dance club, Komunitné kino...)                      
a v  prípade potreby im je poskytnu-
tá pomoc pri príprave na školské vy-
učovanie. Komunitné centrum úzko 
spolupracuje so Základnou školou 
Morovnianska cesta Handlová; Špe-
ciálnou základnou školou v Hand-
lovej ako aj s ostatnými školami v 

meste.  Cieľom spolupráce je už v 
zárodku riešiť prípadné výchovné 
problémy detí.   

Pozývame na Deň otvorených dverí 
Komunitného centra v Handlovej
Od januára 2018 poskytuje Ko-
munitné centrum Handlová svoje 
služby už v nových priestoroch v  
Základnej škole Morovnianska ces-
ta (bývalé detašované pracovisko 
knižnice).  Zmena sídla komunitné-

ho centra, okrem priblíženia služieb 
bližšie k občanom, zohľadňuje  aj 
ekonomické hľadisko. Dňa 6.2.2018 
pripravuje komunitné centrum Deň 
otvorených dverí. Každý Handlov-
čan sa môže v uvedený deň v čase 
od 10.00 do 14.00 h. prísť zoznámiť 
s pracovníkmi komunitného centra, 
oboznámiť sa s činnosťou komu-
nitného centra a prezrieť si nové 
priestory.                                             SB

Komunitné centrum je pre všetkých Handlovčanov
Príďte sa presvedčiť už 6. februára

„Dvere komunitného 
centra sú otvorené 

pre každého.“

z činnosti  organizácií



Neporiadok 
na Mostnej
1200 ľudí, 82 nádob na odpad, 
málo miesta na zeleň aj na parko-
vanie. Taká bola situácia na Most-
nej ulici v Handlovej. 

V snahe riešiť tento problém tu 
mesto  v novembri 2017 spustilo 

pilotný projekt  polopodzemných 
kontajnerov.  82 farebných sme-
tiakov nahradili tri stojiská s devät-
nástimi kontajnermi, ktorých väčšia 
časť je pod zemou.  Na veľké prekva-
penie už približne o mesiac na soci-
álnych sieťach kolovali forografie 
vriec s odpadom, nahromadených 
pri nových kontajneroch. Na prvý 
pohľad to mohlo vyzerať, že ich 
objem nestačí alebo, že spoločnosť 

HATER-HANDLOVÁ, spol. s.r.o.  za-
budla odpad odviezť...
Keď sa projekt polopodzemných 
kontajnerov pripravoval, bolo 
podľa vyjadrenia spoločnosti HA-
TER-HANDLOVÁ vypočítané, aký 
objem Mostná ulica potrebuje.            
V prvých mesiacoch po vybudovaní 
nových stojísk tam dokonca zostala 
polovica pôvodných kontajnerov. 
Objem teda určite bol dostatočný. 

Čo sa teda stalo a prečo sa 
na sídlisku hromadili voľne 
položené vrecia s odpa-
dom?

Blažej Litva, konateľ 
HATER-HANDLOVÁ „Po kaž-
dom vývoze, ktorý odtiaľto ro-
bíme, si pre seba spracováva-
me analýzu. No a zistili sme, že 
na tomto sídlisku sa separuje 
len niečo málo cez 10 percent 
odpadu. A presne tu je celý 
problém. Občania využívajú 
vo väčšine len nádoby na ko-
munálny odpad.“

A ak sa naplní tá, ktorá je najbližšie, 
málokto urobí pár krokov navyše   
k ďalšiemu stojisku, aby sa pre-
svedčil, či tam nie je miesto.  Sáčok                       
s odpadkami jednoducho postaví 
ku kontajneru. 

Vo veľkej časti západnej Európy je 
separácia odpadu bežnou súčasťou 
života. V Handlovej separujeme viac 
ako desať rokov  a ako sa ukázalo na 
Mostnej, čaká nás ešte veľa práce. 
Ľudia nedbajú na možnosť využitia 
druhotných surovín ani na ekológiu. 
Možno budú pre nich motiváciou 
peniaze. Od roku 2019 by sa podľa 
nového zákona cena za zmesový 
teda komunálny odpad mala odví-
jať od toho, koľko percent dokáže-
me vyseparovať.   Čím viac budeme 
triediť, tým menej budeme platiť a 
naopak.  Ak nám to bude jedno, z 20 
Eur ročne sa môže poplatok na jed-
ného občana časom vyšplhať až na 
trikrát toľko. 

Rd

Ako sme už v januárovom vydaní 
Handlovských novín informovali, 
MAS Žiar má schválenú Stratégiu 
rozvoja územia OZ Žiar s defino-
vanými opatreniami. Tiež sme 
informovali, čo je výzva a čo je jej 
cieľom. Tomu, aby mohla byť výzva 
vyhlásená, predchádza schválenie 
harmonogramu výziev, ktoré na 
úrovni MAS schvaľuje predsedníc-
tvo (výkonný orgán) a na nadriade-
nej úrovni Pôdohospodárska pla-
tobná agentúra (PPA). Termín prvej 
výzvy je závislý od podpisu zmluvy 
na chod MAS. Opäť sa pýtame Ing. 
Eriky Jonasovej, projektovej mana-
žérky MAS Žiar, kedy a na čo budú 
môcť obyvatelia na území MAS čer-
pať prostriedky.

V akom termíne plánuje MAS 
prvú výzvu?
Podľa schváleného harmonogramu 
na úrovni MAS je predpokladaný 
termín vyhlásenia výzvy koniec 
marca 2018 za predpokladu, že 
bude podpísaná zmluva na chod 
MAS do konca januára 2018. Trva-
nie výzvy je 40 pracovných dní od 
jej vyhlásenia.

Stratégia rozvoja územia OZ Žiar 
má až deväť opatrení. Kam patrí 
táto výzva? 

V rámci opatrenia stratégie 3.1 Pod-
pora mladých poľnohospodárov. 
Výzva MAS je v súlade s opatrením 
6. 1 Programu rozvoja vidieka Slo-
venskej republiky. Cieľom opatre-
nia je podporiť rozvoj a udržateľ-
nosť podnikania v oblasti poľno-
hospodárstva. Výška alokácie na 
tomto opatrení v MAS  je v zmysle 
schváleného Akčného plánu v Stra-
tégii rozvoja OZ Žiar  100 000 €. 

Kto môže získať podporu svojho 
poľnohospodárskeho projektu? 
Oprávneným prijímateľom je mla-
dý poľnohospodár – samostatne 
hospodáriaci roľník, ktorý vyko-
náva poľnohospodársku prvový-
robu ako sústavnú a samostatnú 
činnosť pod vlastným menom, na 
vlastnú zodpovednosť za účelom 
dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným 
zdrojom jeho príjmu. V čase poda-

nia Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok nemá viac ako 40 ro-
kov, má zodpovedajúce profesijné 
zručnosti a schopnosti a prvýkrát 
zakladá poľnohospodársky podnik 
ako jeho jediný a najvyšší predsta-
viteľ. Jeho sídlo alebo prevádzka je              
v území MAS Žiar.

Aká je výška nenávratné 
finančného príspevku (NFP)?
Výška NFP je 50 000 € na jedného 
mladého poľnohospodára formou 
paušálnej platby v podobe dvoch 
splátok po dobu maximálne 5 ro-
kov. 70% podpory sa vypláca po 
podpise Zmluvy o poskytnutí NFP 
a 30% po správnej realizácii podni-
kateľského zámeru.  

Kam sa môžu prísť žiadatelia 
poradiť?
Ku každej vyhlásenej výzve bude 
MAS organizovať informačné dni 
vo svojom sídle - Miestne kultúr-
ne stredisko 367, 972 32 Chreno-
vec-Brusno. V prípade záujmu nás 
samozrejme môžu kontaktovať          
v kancelárii MAS v pracovných 
dňoch v čase od 8,00 – 15,00 hod, 
prípadne telefonicky 0919 19 30 
10. Pozrite si aj našu webovú strán-
ku www.masziar.sk, kde postupne 
zverejňujeme všetky potrebné in-
formácie.
Oddelenie komunikácie 
MsÚ Handlová

Foto: V. Horváth

Mladí ľudia! Môžete chovať včely aj pestovať chutné ovocie
MAS Žiar vám pomôže!
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Zvoz triedeného 
odpadu 

V mesiaci február 2018 bude zvoz 
triedeného odpadu  nasledovne: 

Mesto Handlová, Horný koniec
a prímestská časť Nová Lehota
Papier 14. a 28. februára 2018
Plasty  7. a 21. februára 2018 

Dolný koniec, prímestská 
časť Morovno
Papier  2. a 23. februára 2018 
Plasty 9. február 2018
Kov 16. február 2018

Zber veľkoobjemného 
odpadu
V mesiaci február 2018 bude spoloč-
nosť HATER – HANDLOVÁ, spol. s r.o. 
vykonávať Zber veľkoobjemného od-
padu nasledovne:
 

5.2.2018 - obytné domy (KBV)
6.2.2018 - rodinne domy (IBV)
7.2.2018 - Horný koniec, 
 Nová Lehota, Morovno

IBA v dňoch plánovaného zvozu MÔ-
ŽETE veľkoobjemný odpad VYLOŽIŤ 
VEDĽA kontajnera vo VAŠEJ lokalite! 
Deň pred zvozom alebo do 6.00 h v 
deň zvozu!
Patrí, nepatrí do veľkoobjemného 
odpadu?
• Veľkoobjemný odpad je taký ko-
munálny odpad, ktorého rozmery ale-
bo množstvo neumožňuje zber zber-
nými nádobami (bytové zariadenia a 
doplnky).

•  Do veľkoobjemného odpadu 
NEPATRÍ: biologický odpad (tráva, 
konáre, lístie,...), stavebný odpad (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a elektronic-
ké zariadenia.
• Občania mesta majú možnosť ulo-
žiť veľkoobjemný odpad v deň zvo-
zu vedľa zberných nádob na zber 
komunálneho odpadu najneskôr do 
6.00 h ALEBO jeden deň pred stano-
veným termínom zvozu. V inom ter-
míne vytvárate čiernu skládku!

Nestihli ste plánovaný zvoz?
Veľkoobjemný odpad môžete do-
niesť KEDYKOĽVEK do areálu Skládky 
odpadov Handlová (Na Scheiblingu) 
na vlastné náklady alebo si objednať 
odvoz. Objednajte si odvoz v spoloč-
nosti Hater Handlová spol. s.r.o. (zvoz 
je spoplatnený).
 Volajte:  046- 5477 004,
email: hater@nextra.sk

Odd. marketingu a komunikácie

V Bojnickom zámku dňa 22.januára 
odovzdali ocenenia Senior roka 2017. 
Fórum pre pomoc starším už po dva-
násty raz pozvalo do týchto repre-
zentatívnych priestorov obetavých 
starších ľudí  z celého Slovenska, aby 
si z rúk jeho prezidentky Ľubici Gáli-
sovej prevzali ocenenia. Bol medzi 
nimi aj Handlovčan, Anton Michele 
st., ktorý bol nominovaný za vedenie 
speváckeho krúžku seniorov v SE-
NIOR CENTRE HANDLOVÁ, n.o. Každý 
utorok, už štvrtý rok, prichádza zo 
svojou harmonikou medzi seniorov, 
aby im spevom a dobrou náladou 
spríjemnil pobyt.    

Anton Michele: „Už v roku 1952 som 
zapustil korene v dychovej hudbe. Bý-
val som v susedstve, v banskej kolónii 
v prvom rade, kde nacvičovala banícka 
dychovka. Kapelník pán Vlček vyučoval 
aj mladý dorast. Tak sme sa prihlásili 
asi ôsmi na rôzne hudobné nástroje. 
Ja som začal na es- trúbku. Potom som 
bol preradený na lesný roh až do nástu-
pu na základnú vojenskú službu. V ro-
koch 1957 – 59 som sa tiež angažoval 
v orchestre,  kde som hral na trombóne. 
Bol to salónny orchester  so spevoko-
lom. Po návrate z vojenskej služby som 
sa vrátil do banskej dychovky. Začal 
som hrať na tenor – barytón, ktorý je, 
spolu s harmonikou, mojou láskou až 
dodnes. Mojim učiteľom na harmoniku 
bol  pán Štědronský  z Plzne,  člen ban-
skej dychovky. S banskou dychovkou a 
harmonikou  som učinkoval celý môj 
doterajší život, vo svojej rodnej Handlo-
vej, v celom okolí a aj v zahraničí. Hrali 
sme na rôznych estrádach, oslavách, 
súťažiach, svadbách i pohreboch. V 
rokoch 1985-2011 som bol kapelní-

kom dychovej hudby pri Dome kultúry 
v Handlovej. Do tejto doby je to plných 
66 rokov“.

Aký máte sen, čo sa týka vašej sú-
časnej práce so seniormi?

Anton Michele: „Sen sa už splnil. V roku 
2014,  keď sme zakladali spevokol, 
som mal strach ako to dopadne. Takú 
radosť od členov som v mojej činnosti 
ešte nezažil. Mám ich rád, oni mňa asi 
tiež, lebo sú šťastní, keď sme spolu. 
Nie je to len o speve. Spolu oslavujeme 
naše meniny, narodeniny, povieme si  
zážitky, kedy ideme k lekárovi a čo nám 
pomáha prežiť každý deň. Som rád, keď 
prídu noví členovia. Spievame s rados-

ťou, taká je skutočnosť a snívame, aby 
sme dožili svoj sen“.

Aký máte odkaz pre ľudí na dô-
chodku, čo im to prinesie alebo 
zoberie?

Anton Michele: „Ja si myslím, že kaž-
dý dôchodca má svoj životný štýl a 
niečo zdedené v génoch. Len si treba 
vybrať svojho koníčka a pestovať ho, 
zveľaďovať. Myslieť pozítivne a ne-
vzdávať sa starobe, v rámci možností. 
K tomu určite potrebujeme hlavne 
zdravie, lásku a úctu od svojich naj-
bližších“.

Zhovárala sa JP

Senior roka Anton Michele

Detičky narodené
v mesiacoch december 2017 
a január 2018

Lukáš  Školník
Rebeka  Rozenbergová
Miroslava  Schubadová
Barbora  Majdlenová
Lucia  Santorisová
Nikola  Trgiňová
Elena  Margetová
Petra  Packová
Anna  Tužinská
Karolína  Koníčková 
(november)

Zoznam narodených – deti sú 
zapísané  v poradí v  akom boli 
doručené oznámenia o narodení  
z príslušných matrík.

Jubilanti 
v mesiaci január 2018

Gratulujeme našim jubilantom, 
ktorí sa dožili v mesiaci január 2018 

nádherných 70,80,85,90 rokov

Božena  Lacušková
Antónia  Keratová
Jaromír  Laučík
Peter  Lekár
Božena  Muchová
Ľudmila  Steinhűblová
Anna  Ravingerová
Mária  Gabalová
Lýdia  Potančoková
Alžbeta  Takácsová
Ľudmila  Wágnerová
Júlia  Kálmanová
Ján  Bednár
Juraj  Stolárik
Mária  Nagyová
Mária  Bilická
Michal  Radovič
Mária  Schnirczová
Libuša  Lacková
Ján  Ovčanský
Ľudmila  Blahová
Mária  Fleischhackerová
Viera  Berenčiová
Margita  Gašparovičová
Július  Daubner
Elena  Holeinová
Oľga  Stránska
Pavel  Štanga
Štefan  Kupecký
Emília  Podolanová
Božena  Škorvánková
Vratislav  Ličko



Gymnázium I. Bellu v Handlovej  
reprezentuje Slovenskú republiku  
v trojročnom medzinárodnom pro-
jekte Erasmus plus (2015 – 2018). 

Nosnou témou výmenných pobytov 
je Fair trade – spravodlivý obchod.    
V rámci uvedeného projektu sa žia-
ci gymnázia zúčastnili v dňoch od       

14.1. – 20.1.2018 výmenného poby-
tu v Klagenfurte, kde sa zoznámili s 
mnohými novými ľuďmi, videli rôzne 
zaujímavé miesta a skúsili veci, ktoré 
by im v bežnom stereotypnom živote  
nenapadlo vyskúšať. 

Keď sme v deň príchodu po dlhej 
dobe uvideli svojich kamarátov, ktorí 

nás minulý rok navštívili na Slovensku, 
boli sme veľmi radi, že sme sa rozhodli 
vycestovať do Rakúska. Po krátkom 
zvítaní sme s výmennými partnermi 
zavítali do súkromných domov, ktoré 
sa dočasne stali aj našimi domovmi. 
Rodičia našich zahraničných priateľov 
boli veľmi milí a v momente, ako sme 
vstúpili do našich dočasných  príbyt-

Zašlite návrh na jeho ocenenie.
Práca pedagóga je náročná, hlavne po 
psychickej stránke.  Nezaobíde sa bez 
lásky k deťom, trpezlivosti, nervov, 
individuálneho prístupu ku žiakom, 
neustáleho vzdelávania sa, pasovania 
sa s problémami každodenného škol-
ského života...  Preto nie je prácou ako 
takou, je skôr životným poslaním. 

A nie je každý pedagóg ako pedagóg. 
Niektorí nám ostávajú v mysliach a 
spomienkach po celé roky.

Združenie obcí Handlovskej doliny 
bude pri príležitosti Dňa učiteľov 2018 
oceňovať vynikajúcich pedagógov z 
nášho mikroregiónu. Kandidátov na 
ocenenie „Vynikajúci pedagóg 2018“ 
môžu navrhovať školy, školské zaria-
denia a zriaďovatelia, ale aj verejnosť 
- žiaci, študenti, rodičia, kolegovia.

Formulár na vypísanie návrhu a viac 
informácii nájdete na webovej strán-
ke Združenia obcí handlovskej doliny 
(TIK) www.handlova.info alebo we-

bovej stránke mesta Handlová www.
handlova.sk. Návrh na udelenie oce-
nenia je potrebné doručiť najneskôr 
do 14. februára 2018 v písomnej po-
dobe na adresu: 

Spoločný školský úrad, MsÚ, Námestie 
baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku 
označte heslom Návrh  na ocenenie 
„Vynikajúci pedagóg 2018“. 

  Návrhy môžete zasielať aj elektronic-
ky na e-mail skolskyurad@handlova.
sk, predmet správy: 
„Vynikajúci pedagóg 2018“.  

Školský úrad

kov sme vedeli, že sa tu budeme cítiť 
veľmi dobre. Naše pocity sa potvrdi-
li. V pondelok sme zavítali do veľkej 
strednej odbornej školy  a v popo-
ludňajších hodinách sme spoznávali 
hlavné dominanty mesta formou 
hry City- ralley.  V utorok nás zauja-
la  prednáška o projekte Fair-trade            
a prezentácia o histórii mesta Kla-
genfurt. Nasledujúce dni sme spo-
znávali okolie Grazu,  rodinný podnik 
- minivýrobňu čokolády, miniatúry 
svetových stavieb a navštívili sme aj 
zábavné centrum  Minimundus. 

Okrem programu sme mali aj voľ-
ný čas, ktorý sme naozaj aktívne 
využili, lebo  naši výmenní partneri 
nám vždy prichystali niečo zaujíma-
vé        a zábavné.  Najsmutnejšou  
časťou výmenného pobytu bol deň 
odchodu a lúčenie. Našťastie sa s no-
vými priateľmi môžeme kedykoľvek 
opäť stretnúť a dúfame, že cez leto 
nás navštívia. Ktovie, možno aj my 
navštívime ich. 

Som veľmi rada za túto skúsenosť      
a určite by som si ju zopakovala, ak 
by sa mi opäť naskytla príležitosť.

Sabina Strmeňová, kvinta

Termíny prázdnin
Polročné prázdniny: 
2. februára 2018 (piatok)
Počas polročných prázdnin budú        
v prevádzke všetky pracoviská ma-
terskej školy, okrem Elokovaného 
pracoviska Školská (deti budú presu-
nuté na Elokované pracovisko Cinto-
rínska).

Jarné prázdniny: 
od 19. februára do 23. februára 2018
Prevádzka materskej školy počas 
jarných prázdnin bude obmedzená.      
V prevádzke bude Elokované pra-
covisko - škola Morovnianska cesta. 
Všetky ostatné elokované pracoviská 
budú mimo prevádzky. 

ZUŠ HANDLOVÁ
pozýva
na školský  „Valentínsky koncert“, 
ktorý sa bude konať dňa 13.2. 
2018 o 17:00 hod. v koncertnej 
sále školy. V podaní žiakov a uči-
teľov odznejú skladby z rôznych 
štýlových období. 

Tešíme sa na Vás.

Dňa 15.2.2018 sa uskutoční celo-
slovenská súťaž „Gitarová Nitra“, 
ktorej sa zúčastnia aj traja naši 
žiaci z tried učiteľov Jána Králika  
a Márie Sedlákovej. 

Parížska torta či lopta 
do ruky? 
U nás to žije športom!
Kde u nás? V Handlovej! A presne?
V Základnej škole Mierové námestie. 
Vianoce - perníčky, medvedie labky, 
košíčky, vanilkové rožky. Mňam! Kto 
by odolal? Zemiakový šalát a vyprá-
žaný kapor? Váľanie sa na gauči pred 
telkou?  Jasné! Ešte, že v tom máme 
jasno. A ešte, že nám nasnežilo! 
Hurá! Konečne sme mohli absolvo-
vať lyžiarsky kurz. Vo Vrátnej doline 
sa začiatkom januára 26 detí z našej 
školy postavilo na lyže. Viac či menej 
zdatní trpezlivo počúvali svojich in-
štruktorov, aby sa mohli deň po dni 

zlepšovať a fičať dolu brehom ako na 
majstrovstvách sveta. No dobre, tak 
na majstrovstvách našej školy. Ak ich 
nadšenie pre lyžovanie neopustí, oko-
lité kopce - traste sa! Ale aj na malom 
kopčeku sa dá zabaviť. Na našom škol-
skom dvore. Na telesnej výchove sa 
pani učiteľky na chvíľu stávajú znovu 
deťmi, keď stavajú so žiakmi snehulia-
kov alebo sa spolu guľujú. Bitka býva 
aj o telocvičňu, ktorá je večne plne 
obsadená. Ale my sa dohodneme a  
zmestíme sa. Tak, aby si deti dali  do 
tela, aby ich bystré nôžky bežali opre-
teky a ruky obratne narábali nielen s 
loptou. A keď tí najmenší podrastú, 
pochopia, ako je možné, že sa do na-
šej telocvične zmestí 430 divákov. Tak, 
ako sa to stalo v sobotu, 20. januára, 
kedy sa odohralo obrovské horno-

nitrianske derby medzi Handlovou 
a Prievidzou v najvyššej slovenskej 
basketbalovej súťaži mladších žiakov. 
Už sa ani nečudujeme, že vyhrali. Iba 
sme spolu s divákmi spokojní a nad-
šení, že im šport tak prirástol k srdcu. 
Veď viete, vianočné koláčiky treba 
premeniť na lepšiu energiu ako je 
pneumatika okolo bruška.  A keď sa 
vám nabudúce nebude chcieť pohnúť 
z gauča, spomeňte si, že ste obyvate-
ľom mesta, kde to žije basketbalom.  A 
zoberte so sebou aj vaše dieťa, ktoré 
už hodinu sedí pred počítačom a zabí-
ja jednu  príšeru za druhou.  Je úplne 
jedno, či chytíte do rúk loptu, alebo sa 
iba budete blázniť v snehu. Veď viete...
krémeše, rezne, čokoláda...

                               Elena Dobišová

Handlovskí gymnazisti 
v Rakúsku

Poznáte vynikajúceho pedagóga? 

zo školských lavíc
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z činnosti  organizácií
Slovenské banské múzeum 
informuje ...
Sto rokov je krátky úsek zo života Handlovej. 
No pred storočím handlovskí baníci s rodina-
mi prežívali pohnutý a neľahký čas. 

Už v roku 1917 štrajkovali kvôli nedostatku potra-
vín či zvyšovaniu požiadaviek na výkony. Protesty 
pokračovali aj v roku 1918. Na ich potlačenie bola 
povolaná aj vojenská trestná polstotina, ktorá 
mala rozkaz potlačiť akýkoľvek odpor najostrejší-
mi prostriedkami. V lete 1918 situácia vyvrcholila 
vzburou manželiek baníkov. Približne 120 žien 
zatarasilo vchod do bane a obsadilo lampáreň. 
Po zásahu žandárov okamžite zahynula Mária 
Vladová. Osem žien bolo ťažko zranených, Mária 
Krššáková zraneniam podľahla v nemocnici. Od-
poveďou baníkov bol útok na žandársku stanicu, 
potlačený ostrou streľbou do davu. Pamiatkou na 

dve Márie, Ondreja Majerníka a Antona Osvalda 
sú názvy ulíc v meste.

Nielen o pohnutej, nie veľmi dávnej histórii Han-
dlovej vám porozprávame pri prehliadke v mú-
zeu. Presvedčíte sa, aké je baníctvo fascinujúce a 
banícke povolanie dôležité a zaujímavé. 

Aj v dielničke sú pre vás pripravené skvelé aktivi-
ty. Škôlkári, školáci a pani učiteľky možno zvolia 
vytvorenie vlastného lapača snov. Neobíďte nás 
ani vo februári po rozdaní polročných vysvedče-
ní. Tešíme sa na vás. Zdar Boh!

Do eko dielne sa prosím prihláste vopred na 
telefónnych číslach 0903 411 011, 046/5423 
973 alebo elektronickou poštou na adresu 
sbm.handlova@muzeumbs.sk .

Slovenské banské múzeum pozýva až do marca 
na tvorivé dielničky!
Vyberte si z našej ponuky a príďte sa zabaviť, 
vytvoriť si svoj vlastný originál. 

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE 
Výzva pre ženy a dievčatá. 
Pripravujte sa na Vansovej Lomničku.

Vyzývame dievčatá od 16 rokov a ženy, ktoré majú 
vzťah k umeleckému slovu, aby sa začali pripravovať 
na regionálnu súťaž v umeleckom prednese poézie a 
prózy, ktorá sa, na počesť spisovateľky Terézie Vanso-
vej, koná už 51-krát. 
Vyhlasovateľom súťaže je Únia žien Slovenska, 
spoluorganizátorom Mestská knižnica v Handlovej. 
Obsahové zameranie nie je určené, bude hodnotená 
objavnosť textov a úroveň umeleckého prednesu. 
Výber textov je vecou vlastného rozhodnutia recitá-
toriek. Súťažiace,  umiestnené na 1. mieste z každej 
kategórie, postupujú do krajskej prehliadky. Súťaž 
sa uskutoční 12. marca. Bližšie informácie v mestskej 
knižnici. 

Daniela Mikulášová, riaditeľka MsK Handlová

Ponuka na mesiac február 
7.2. 2018  12.45 h  a 15.00 h 
Spisovateľ v knižnici. Anton Lauček. 
Beseda so spisovateľom. 
           

28.2. 2018 o 13.00 h a 1.3. 2018 o 13.30 h
Malá Vansovej Lomnička. 
Recitačná súťaž pre dievčatá. 1.st.ZŠ 

Pripravujeme (po dohovore v knižnici)

Olympijské kruhy. 
Vznik a vývoj OH. Tematické podujatie s tvorivou 
dielňou k XXIII. ZOH. Pre žiakov 1. a 2. stupeň ZŠ

Čo sa sluší a čo nie. Bambuľkine dobrodružstvá. 
Zážitkové čítanie pre 1. stupeň ZŠ 

Fašiangy. Ľudové tradície.
 Tvorivá dielňa pre 1. stupeň  ZŠ

Čo sme prečítali. Literárne hodiny o prečítaných kni-
hách spojené s požičaním nových kníh. Určené pre 
1. stupeň ZŠ

Mestská polícia informuje...      
Mestská polícia zaznamenala za mesiac de-
cember 2017 – január 2018 (od 15.12.2017 do 
18.1.2018) celkom 580 udalostí.  Zaevidovaných 
bolo 119 priestupkov, z ktorých bolo 51 zistených 
vlastnou činnosťou a 48 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom bolo zistených       
20 priestupkov. Z celkového počtu bolo 65 do-
pravných priestupkov. V 9 prípadoch bol použitý 
TPNZOMV (tzv. papuča). 

Na úseku podnikania – 1 priestupok.
VZN č. 6/2010 – o dodržiavaní verejného poriad-
ku a verejnej čistoty – 1 priestupok.

VZN č. 8/2013 – o zákaze podávania alebo poží-
vania alkoholických nápojov v územnom obvode 
mesta Handlová, Novej Lehoty a Morovna            
- 1 priestupok

Proti verejnému poriadku bolo riešených 20 
priestupkov. Z toho bolo 8 priestupkov na úseku 
rušenia nočného pokoja a 12 priestupkov na úse-
ku znečistenia verejného priestranstva.
Proti majetku 6 priestupkov.

V 24 prípadoch bol porušený Zákon 282/2002 o 
niektorých podmienkach držania psov (nezabrá-
nenie voľnému pohybu psa; neprihlásenie psa 
do evidencie; neoznámenie zmeny skutočnosti a 
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, neodstrá-
nenie výkalov).

Zákon č. 725/2004 
o podmienkach 
prevádzky vozidiel 
na pozemných 
komunikáciách 
– 1 priestupok.
Príslušníci mestskej 
polície odchytili 
19 túlavých psov, 

ktorí boli umiestnení v útulku (11 odchytených 
psov si z útulku zobrali ich majitelia a 1 psovi bol 
nájdený nový domov).

Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 125 
zákrokov a 31 výjazdov k narušeným monitorova-
ným objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vyko-
naných 18 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 15.12.2017 do 18.1.2018 nájdete 
na www.handlova.sk/štatistiky MsP. 

MsP Handlová, volajte 24 hodín denne 046/168 00, 
046/ 5475 007  alebo 0905 499 384 
a nezabudnite, ak ste svedkom 
protiprávnej činnosti, nahláste ju ihneď. 
Pozrite si aj odklik na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk/mestský útulok a staňte 
sa majiteľom psíka.
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Zisťovanie 
štatistického úradu
Štatistický úrad SR vykonáva Zisťovanie 
informácií o štruktúre, výške a vývoji príj-
mov fyzických osôb v rôznych typoch 
domácností. Na Slovensku bolo do tohto 
zisťovania pre rok 2018 vybraných takmer 
150 obcí, medzi nimi aj mesto Handlová. 
Do zisťovania je zaradených viac ako 2 090 
domácností. Zisťovanie sa uskutoční od             
1. februára do 31. apríla 2018. V tomto ob-
dobí vybrané domácnosti môže navštíviť 
pracovník poverený funkciou opytovateľa, 
ktorý je povinný preukázať sa v domác-
nostiach služobným preukazom. Výsledky 
štatistického zisťovania sa využijú na za-
bezpečenie potrieb informačného systému 
Štatistického úradu SR, ministerstiev a štát-
nych inštitúcií, osobitne na poskytovanie 
údajov na účely posudzovania úprav súm 
životného minima.



Pozývame 
vo februári
3. február 2018, 18.00h  
Extraligový zápas  MBK Handlová – BK 
Levickí Patrioti A
Športová hala Handlová, vstupné 3 €

6.2.2018, 10.00 do 14.00h
Deň otvorených dverí v Komunitnom 
centre 
Nové priestory komunitného centra 
na ZŠ Morovnianska cesta (bývalá po-
bočka knižnce)

7. 2. 2018 15.00 h 
Spisovateľ v knižnici: 
Anton Lauček, beseda
Mestská knižnica Handlová

9.2.2018 Fašiangy v Handlovej 
10.00 h – cca 14.00h 
Fašiangovanie mestom
19.00 h fašiangová zábava a pochová-

vanie basy, DKMH.
Hrá skupina Mistrál. Vstupné 4 €. 

10. február 2018, 18.00h  
Extraligový zápas  MBK Handlová – BK 
Inter Bratislava
Športová hala Handlová, vstupné 3 €

13. .2 2018 15.00 h 
Fašiangy v SENIOR CENTRE HANDLO-
VÁ s Ľudovkáčikom
Organizuje Centrum voľného času.

14. 2. 2018  - Posledný termín na za-
sielanie návrhov na ocenenie Vynika-
júci pedagóg
Formulár na vypísanie návrhu na oce-
nenie a viac informácií nájdete na www.
handlova.info a  www.handlova.sk.

14. 2.2018. 18.00 h Ander z Košíc
Veselé rozprávanie zabávača Andera z 
Košíc spojené s vystúpením hudobnej 
skupiny Traja z raja.
DKMH. Vstupné 10 €. 

15. 2. 2018, 16.00 h Valentínska párty

Spoločenská sála DKHM
Organizuje Centrum voľného času a 
DaMP pre mladých od 13 rokov.

16. 2.2018, 16.00 h Detský karneval 
Spoločenská sála DKMH
Organizujú mesto Handlová a CVČ pre 
deti MŠ a I. stupňa ZŠ.
Príďte v maskách. Vstupné 1 €. 

16.2. 2018 od 10.00 h
Benefičná zabíjačka
Ako v starých časoch
Pozývajú majstri kuchári Pufi, Rudo, 
Dušan, Aťo a priatelia
Námestie baníkov (pred PI)

19. až 23. 2.2018 
v čase od 8.00 do 14.00 h.
Jarné prázdniny v Centre voľného 
času. Vstupné 1 € na deň.

22.2. 2018, 14.00 h 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová
Veľká zasadacia miestnosť MsÚ. 

28. 2. 2018, 16.00 h 
Miro Jaroš a ŤukiŤour 2 
Dom kultúry mesta Handlová. 
Vstupné 10 €. 

28. 2. 2018, 16.30 h
Ochranársky večer
Premietanie filmov s ochranárskou 
tématikou
Priestory CVČ v Dome kultúry mesta 
Handlová
Organizujú Centrum voľného času, 
Základná organizácia  Slovenského 
zväzu ochrancov prírody a krajiny 
A. Kmeťa. Vstup voľný.

Vansovej Lomnička 
– pozvánka pre recitátorky
Mestská knižnica pozýva recitátorky 
1. stupňa ZŠ na súťaž Malá Vansovej 
Lomnička 28. februára 2018 o 13.00 h 
a recitátorky 2. stupňa ZŠ 1. 3. 2018 o 
13.30 h.

JP+JO

Detský a mládežnícky 
parlament o florbale 
aj o zbierke básní
DaMP sa niesol vo florbale na víťaznej 
vlne. Počas vianočných prázdnin sa 
27.decembra v telocvični na ZŠ Morov-
nianska cesta  konal turnaj vo florbale 
O pohár riaditeľky CVČ Handlová. Riadi-
teľmi turnaja boli Jozef Juríček a Mária 
Soláriková. 

Organizátormi DaMP- Lýdia Barano-
vičová, Viktória Chrenková a Viktória 
Matiašková, Silvia Ťapúšiková zo ZŠ 
Ráztočno. Rozhodcom celého turnaja 
bol Jozef Juríček. Na turnaji sa zúčastni-
lo 22 detí a mládeže a celkovo bolo päť 
družstiev: DAMP, Krekáči, VPP, FC Orion 
a ZŠ Ráztočno. 

Na turnaji vládla dobrá atmosféra a 
všetky družstvá hrali naplno a snažili sa 
získať víťazný pohár. Ten si však mohlo 
odniesť iba najlepšie družstvo. 

A ktoré to bolo? 1. miesto si odnieslo 
družstvo  DaMP (Straka, Molnár, Mi-
kuško), celkovo získali 12 bodov. 2. 
miesto obsadili Krekáči (Rehák, Strečan-
ský, Krajčí), ktorí nahrali 8 bodov, na 3. 
mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ v 
Ráztočne ( Ťapúšik D., Ťapúšik M., Kmeť, 
Masarik a Kolka) s počtom 7 bodov. 4. 
miesto si odnieslo družstvo VPP (Kriváň, 
Mikuško, Jurík, Bederka) a na 5. mieste 
sa umiestnilo družstvo  FC Orion (Lekár, 
Tomčányi, Šimorka). Najlepším hráčom 
bol Peter Molnár z víťazného družstva  
DaMP, najlepším strelcom sa stal Kris-
tián Krajčí z tímu Krekáči, najlepším 
brankárom Milan Kolka zo ZŠ Ráztočno 
a najmladší bol Samuel Masaryk zo ZŠ 
Ráztočno. Za celý priebeh turnaja a or-
ganizáciu patrí poďakovanie Jozefovi 
Juríčekovi, členom DaMP, pani učiteľke 
Silvii Ťapušikovej zo ZŠ Ráztočno, ako 
aj pani riaditeľke zo ZŠ Morovnianska 
cesta za prepožičanie telocvične, a pá-
novi školníkovi Matiaškovi za technickú 
pomoc. O rok sa tešíme opäť!

Môj malý svet
„Knihy sú pre ľudí tým, čím pre vtá-
kov krídla.“ 
Dovolia nám na moment uletieť od 
každodenných starostí, nazrieť do 
kúzelného sveta fantázie a robia náš 
svet krásnym. Rok 2017 bol rokom 
čitateľskej gramotnosti a my sme  jej 
venovali  projekt Hoď to tam. Jeho 
výsledkom sa stala literárna prvotina, 
ktorej sme dali jednoduchý a výstižný 
názov „Môj malý svet“. 20.decembra 
sme ju v Mestskej knižnici v Handlovej 
slávnostne pokrstili. Krstnými rodičmi 
sa stali Mária Soláriková, riaditeľka 
CVČ Handlová a Dušan Klas, zástupca 
primátora mesta. 

Táto knižka by mala byť impulzom 
aj pre ďalších našich rovesníkov                    
k tvorbe a hlavne k láske ku knihám. 
My, Detský a mládežnícky parlament, 
sme vám chceli predstaviť náš pohľad 

na svet. Na svet, ktorý je plný kama-
rátstiev, radosti, lásky, ale aj každo-
denných starostí. Možno ho vidíme 
farebnejšie a niektoré veci prežívame 
intenzívnejšie ako ostatní .Chceli by 
sme, aby sa stala takou prvou lasto-
vičkou, ktorá obletí našu handlovskú 
mládež a dotkne sa ich srdiečok, snáď 
potom objavíme ďalšie talenty. Chceli 
by sme sa poďakovať mestu Handlo-
vá, ktoré poskytlo finančnú podporu 
na realizáciu tohto projektu. Veľké 
ďakujeme patrí aj riaditeľke mestskej 
knižnice Daniele Mikulášovej, kto-
rá nám ochotne poskytla priestory 
na krst,   v ktorých sme sa cítili veľmi 
príjemne a samozrejme aj Základnej 
umeleckej škole, ktorá pre nás pripra-
vila umelecký program. Ďakujeme aj 
riaditeľke Centra voľného času Hand-
lová a v neposlednom rade  našim ko-
ordinátorkám Mirke Gešvantner Bur-
čovej a Danke Kolorédyovej za pomoc 
a podporu pri tvorbe našej knižky. 



Fotoštúdio  ASTERION Podnikateľský inkubátor Handlová

Fotenie na preukážky
Fotenie detí, bábätiek
Portrétna fotografia
Grafické práce
Fototlač do formátu A1
Tlač na pauzovací papier (594mm)

Tlač vizitiek, prezentačných mat.
Tlač svadobných oznámení

 www.inkubatorhandlova.sk, 5444 013,0907 77 42 80

Obdobie fašiangov trvá od Troch 
kráľov do Popolcovej stredy, ktorou 
začína štyridsať dňový pôst. Veľká 
noc je pohyblivým sviatkom, tento 
rok je fašiang  krátky a už 14. febru-
ára sa popolcovou stredou rozlúči-
me s obdobím plesov a zábav. 

Žartovne sa hovorilo, že počas krátke-
ho fašiangu sa vraj vydá každá žena, 
počas dlhého len tie krajšie, lebo si 
mládenci môžu vyberať.  V minulos-
ti platilo, že od Popolcovej stredy až 
do Veľkej noci sa nekonali v obciach 
svadobné veselice, zábavy ani mu-
ziky. Na poli ešte nebolo veľa súrnej 
roboty, a tak sa na  fašiangy sústre-
dilo maximum zábav a fašiangových 
obchôdzok, zabávali sa mladí, starí, 
všetci mali možnosť vytancovať a vy-
spievať sa do sýtosti. Tak tomu bolo 
aj v nemeckom mestečku, dnešnej 
Handlovej. 

Čo sú vlastne fašiangy? Tak sa ofici-
álne nazývajú posledné tri dni pred 
Popolcovou stredou, teda fašiangová 
nedeľa, fašiangový pondelok a fašian-
gová streda. Tieto tri dni sa oslavovali 
spevom, tancom, dobrým jedlom a 
všeličím vhodným na zvlaženie hrdla. 
Pôvod slova má súvis so stredovekou 
podobou nemeckého slova Fasching – 
posledné napitie. Na dedine fašia  ngy 
znamenali čas veselenia s hojnosťou 
jedál i nápojov, v mestách sezónu ta-
nečných zábav, bálov a plesov. 

Na stôl sa v domácnosti dostávali 
jedlá pripravované na tuku – fánky, 
pampúšiky, šišky, kreple, teda podoby 
vyprážaného pečiva, neodmysliteľ-
nou súčasťou boli záviny – makový, 

tvarohový či orechový. Na tanieroch 
prevládali zabíjačkové jedlá, údené 
mäso, klobásy, slanina, vajíčka, všet-
ko výdatná a kalorická strava. Bola to 
svojská príprava na pôstne dni, teda 
bezmäsité dni. 

Na hornej Nitre sa obdobie fašiangov 
nazývalo aj Bakusove dni (dni boha 
Bakcha alebo Dionýza, ako symbol 
nespútaného hodovania, pitia vína a 
zábavy). V popredí pozornosti najmä 
mladých ľudí v tom čase bývali fa-
šiangové sprievody v maskách, ktoré 
uvoľnili lavínu veselia, smiechu a bláz-
nivých komických situácií. 

V sprievode maškár boli zvieracie 
masky, muži v ženských šatách a ženy 
v mužských. Ústrednou postavou 
sprievodu, teda na čele maškár bola 
maska Vojaka s dreveným alebo že-
lezným ražňom, na ktorý sa napicho-
vala slanina, klobása či údené mäso. 
Pod maskou Vojaka bol preoblečený 
mladý muž, ktorý organizoval celý 
sprievod a mal na zodpovednosť aj 
za záverečnú zábavu. K nemu prislú-
chal muž preoblečený za ženu Babu, 
ktorý niesol v ruke prútený košík, do 
ktorého sa ukladala výslužka – najmä 
vajíčka, koláče a chlieb. V sprievode 
boli masky starcov oblečených v bie-
lych ľanových šatách, zvieracie masky, 
ako masky kravy, býka, ovce, medve-
ďa, poľovníkov a sprievod uzatvárali 
masky Cigáňa a Cigánky oblečených 
v pestrofarebných šatách. Súčasťou 
sprievodu bola maska Žida, ktorý mal 
v ruke pokladničku do ktorej vyberal 
drobné peniaze. Veselou postavou bol 
Čert, ktorý dobiedzal do ostatných 

členov sprievodu a strašil deti. Z vý-
služky sa večer pripravilo pohostenie, 
škvarenina – z vyzbieraných vajíčok, 
slaniny a klobás. Na stôl sa kládli pam-
púchy, fánky, šišky, koláče, bialoše, zá-
viny, nechýbala údenina či huspenina. 
Pilo sa hriate a víno. Tancovačka bola 
do polnoci a tancoval sa aj metlový 
tanec. Mládenec, ktorému sa neušla 
partnerka, tancoval s metlou, pričom 
sa jej snažil čo najskôr zbaviť a nahra-
diť ju živou tanečnicou. Pred utorko-
vou polnocou obradom nazývaným 
pochovávanie basy sa fašiang skon-
čil. Bol to žartovný pohreb basy (jej 
tón v čase pôstu nesmel znieť), keď 
mládenci položili na stôl basu medzi 
horiace sviečky a spievali pri nej žar-
tovnú pieseň, lamentovali a oplakávali 
ju. Po obrade pochovania basy všetko 
stíchlo, nastalo obdobie pôstu, prišla 
Popolcová streda. 

Príďte sa rozlúčiť s Barborou 
Basovou, s časom hodov 
a veselosti. 

Mesto Handlová a Dom kultúry mesta 
Handlová pozýva v piatok 9. februára 
2018 od 10.00 h do sprievodu masiek, 
ktorý bude prechádzať mestom. Ob-
darovať ich môžete slaninou, vajíčka-
mi či drobnou hotovosťou. Pozývať 
budú  na fašiangovú veselicu a pocho-
vávanie basy od 19.00 h do priestorov 
DKMH. Podávať sa bude škvarenina      
z vyzbieraných surovín a o polnoci sa 
spoločne rozlúčime a budeme opla-
kávať Barboru Basovú, čím ukončíme 
fašiangový čas. Štyridsať dňový pôst 
sa skončí Veľkou nocou, ktorú bude-
me sláviť v tomto roku v dňoch od 30. 
marca až do 2. apríla.

JO

Už sa fašiang kráti, končí sa čas veselosti
zaujímavosti



Dňa 22.2.2018 uplynie 
5 rokov, čo nás opustil 
manžel, otec, starý otec 

Ján Hromádka. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 20.2.2018 si pripomí-
name 4 roky, čo nás opustil 
milovaný manžel, otec, 
dedko 

Benedikt Trnka. 

S láskou spomína manžel-
ka, dcéra a vnúčatá. 

Kto  v srdci žije, ten neumiera.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa dňa 
11.1.2018 prišli rozlúčiť 
s našou drahou

Katarínou 
Makytovou.

Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 

Spomína manžel Rudolf a deti s rodinami.

Dňa 31.1.2018 som si 
pripomenul 3. výročie, 
keď sa svetlo  zmenilo 
na tmu a prišiel veľký žiaľ. 
Kto ste poznali maminu 
Janku Zlatňanskú, 
venujte jej malú spomienku. 
Stále sme spolu. Syn.

S hlbokým zármutkom 
v srdci oznamujeme všet-
kým príbuzným, priateľom a 
známym, že dňa 26.12.2017 
nás opustil náš milovaný 
manžel, starký, brat 

Stanislav Galbavý. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Len kto stratil, koho mal rád, 
pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 

Dňa 26.2.2018 uplynú 
4 roky, čo nás navždy opus-
til a zanechal bolesť v srdci 
milovaný syn, brat, otec 
a krstný otec 

Ladislav Májový. 
S láskou spomína celá rodina. Lacko, veľmi nám 
chýbaš.

Dňa 18.1.2018 uplynulo 
21 rokov, čo nás opustil náš 
drahý manžel, dedko 
a pradedko 

Ján Kováčik. 

S láskou a so smútkom 
v srdci spomínajú manželka 

a deti s rodinami.

Dňa 7.2.2018 uplynuli 
4 roky, čo nás navždy opus-
til manžel, otec, dedko 

Štefan Gecler. 

S láskou a úctou spomína 
manželka, dcéra, syn s man-
želkou, vnúčatá a ostatná 
rodina.

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

Dňa 20.1.2018 uplynulo 18 rokov od úmrtia 
pána Cyrila Siváka 

a 6.2.2018 uplynie rok od úmrtia pani 
Boženy Sivákovej. 

Chýbate nám. 
S láskou spomína 5 detí s rodinami.

Dňa 11.2.2018 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil 

Ignác Šovčík. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Spomína manželka, dcéra , syn s rodinami.

Dňa 4.2.2018 uplynie rok, 
čo nás opustil náš otec 
a starý otec 

Ladislav Ďurčovič. 

S láskou spomínajú deti 
s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 11.2.2018 uplynie 
6 rokov od úmrtia môjho 
brata, otca a strýka 

Maria Nagya. 

S láskou spomína sestra 
Monika s rodinou.

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť nepre-
stáva. 

Dňa 25.1.2018 uplynul 
smutný rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn 

Martin Muszela.

 S láskou spomínajú rodičia a brat.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 
ktorí sa dňa 18.12.2017 prišli 
naposledy rozlúčiť s našou 
milovanou mamou, starkou 
a prastarkou 

Mgr. Romanou 
          Pekárovou. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Smútiaca rodina. Dňa 6.2.2018 uplynie rok, 

čo nás navždy opustila mi-
lovaná manželka, mamička, 
stará mama, prastarká 

Viera Rendeková. 

S láskou spomína manžel 
a deti s rodinami.

Dňa 31.1. 2018 ubehli tri 
roky, čo nám stále chýba 

Janka Trvalcová
 

NEZABÚDAME.

Smútiaca rodina.

Dňa 27.2.2018 uplynú 
3 roky, čo nás opustila 
manželka, mamička ,starká 
a prastarká 

Helenka Vidová. 

S láskou spomínajú manžel, 
dcéry s rodinami, vnúčatá 

a pravnúčatá. Chýbaš nám.

spomíname...

Dňa 17.1.2018 uplynuli 
3 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, mamička, starká, 
prastarká 

Margita Kiselová. 

S láskou a so smútkom 
v srdci spomína manžel, 

deti, vnúčence a pravnúčence. Osud ti nedovolil 
s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš 
stále žiť.



Hľadáme novú posilu do nášho tímu 
kaviarne Pauza café Handlová.

Čašník/čka 

Bližšie informácie na telefónnom 
čísle+421 911 729 088, 
pauzacafeinfo@gmail.com, 
alebo v Pauza café / Námestie baníkov, 6 Handlová.

Opustili nás
V mesiaci december 2017 a január 
2018 sme sa rozlúčili

Jozef Rybár 86 rokov
Anna Pappová 
rod. Jankovská 83 rokov
Jozef Korecz 62 rokov
Anastazia Olleová
rod. Dubravická 83 rokov
Katarína Makytová
rod. Poliaková 72 rokov
Rozália Veithová 92 r. (nedož.)

rod. Oswaldová
Alexander Baláž 70 rokov
Ružena Zlámalová
rod. Zlámalová 69 rokov
Ján Dubai  76 r. (nedož.)

Janka Gazdíková
rod. Horáková 42 rokov

Stanislav Galbavý 69 rokov
Alfonz Malček 69 rokov
Jozef Dugas 82 rokov
Božena Schniererová
rod. Schnürerová 70 rokov
Emília Šovčíková 75 rokov
Romana Pekárová 86 rokov
Ján Hoos 80 r. (nedož.)

Vladimír Cingel 53 rokov
Ladislav Kováč  65 rokov
Helena Schniererová
rod. Kmeťová 94 rokov
Viera Vrzalová
rod. Grófová  71 rokov
Alena Valachová 38 rokov

Zoznam v rubrike je vytvorený na zákla-
de súhlasu pozostalých so zverejnením 
informácie . Z dôvodu uzávierky novín 
je zoznam zverejnený vždy od 25. do 25. 
dňa v mesiaci.
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Známi – neznámi Handlovčania Brigitte Irrgangová

Sobota, 10. február 2018

14.00  svätá omša, spomienka k nedožitým 
 75. narodeninám Briggity Irrgangovej
 celebrovať bude Dr. Peter H. Irrgang
 Farský kostol sv. Kataríny, Námestie baníkov 23, Handlová

15.30 koncert kresťanského mládežníckeho zboru 
 Permoník z Karvinej

16.15 tichá spomienka a kladenie vencov pri budove 
 Špeciálnej základnej školy, Námestie baníkov 22

Brigitte Irrgangová sa narodila 10. februára 1943 
vo vtedajšom nemeckom mestečku Krickerhau, v 
Handlovej. Rodičia Wilhelm a Jolatha Irrgang boli 
obaja karpatskí Nemci, ktorých korene na Sloven-
sku siahajú až do 14. storočia. Nemecká menšina 
žijúca v Handlovej, bola až do začiatku 20. storočia 
majoritným obyvateľstvom vtedajšieho mestečka. 
Nemeckí obyvatelia žili medzi slovenským, českým 
a maďarským etnikom vo vzájomnej úcte a spo-
lunažívaní. Manželia Irrgangovci ovládali všetky ja-
zyky, boli učiteľmi s veľkým srdcom a učili deti všet-
kých národností. Wilhelm Irrgang vykonával už ako 
29. ročný funkciu riaditeľa, na vtedy fungujúcich 
piatich obecných nemeckých školách v mestečku. 
Postupne, ako narastal počet obyvateľov, zriadené 
boli aj slovenské školy, učňovská škola a dokonca aj 
odborná banícka škola, ktoré tiež spadali pod jeho 
správu riaditeľa.

Celá rodina, ale najmä otec sa angažoval v boha-
tom kultúrnom živote medzivojnového mestečka 
Krickerhau. Ešte dnes Handlová využíva poznatky 
z bohatej kultúrnej základne, ktoré položil a dnes 
sa naďalej rozvíjajú. Wilhelm Irrgang bol zaklada-
teľom I. hudobnej školy v obci, stal sa spolutvorcom 
vybudovania prvého kultúrneho domu – Kulturheim, v ktorom pôsobil divadelný 
súbor, na tú dobu na veľmi vysokej úrovni, so speváckym súborom a vynikajúcim 
orchestrom, ktorého kvality si cenili aj v Bratislave na vystúpeniach. 

Obdobie vypuknutia vojny znamenalo pre nemeckú menšinu koniec pokojného 
spolužitia nielen v Handlovej, ale aj na území Slovenska. Vypuknutie SNP, prenasle-
dovanie nemeckých obyvateľov prinieslo rodine Irrgangovcov problémy, ktoré mu-
seli riešiť. Ako učitelia a intelektuáli museli počúvať a vykonať úradné rozhodnutia 
z vtedajšieho Nemecka. Rodina na príkaz musela opustiť mestečko a sprevádzala 
prvý organizovaný odsun školopovinných detí z Handlovej, 6. decembra 1944, do 
oblasti Sudet. Všetky nemecké školy v obci Krickerhau boli zatvorené. 

Po skončení vojny sa rodina vrátila späť. Wilhelm Irrgang, jeho manželka Jolatha, 
5 synov a 1 dcéra, vtedy 2-ročná Brigitte. V máji 1946 na základe medzinárodných 
dohôd, musela rodina opustiť Handlovú opäť, Slovensko a bola vysídlená do voj-
nou zničeného Nemecka, do východnej zóny, do mestečka Loitz. Rodina, tu našla 
svoj nový domov. Wilhelm Irrgang, ako učiteľ a katolík bol tŕňom v oku miestnych 

politických funkcionárov, a to v čase, keď sa dva-
ja synovia rozhodli pokračovať v štúdiu teológie 
a stať sa kňazmi. Tlak na rodinu bol veľký, a tak 
začala hľadať ďalšie možnosti svojej novej existen-
cie. Odišli do západonemeckého mestečka Linz na 
Ríne, kde po dlhšej odmlke začal Wilhelm Irrgang 
pôsobiť ako učiteľ. V tomto novom prostredí, verní 
svojej katolíckej viere, vyštudovali synovia Teo a 
Peter za kňazov. Svojej viere, jej šíreniu a profesií sú 
verní do dnes. 

Brigitte Irrgangová prišla tragicky o život, rukou 
vraha 29. septembra 1954 v nemeckom mesteč-
ku Loitz, Pomoransku. Brigitte bola v škole aj na 
hodinách náboženstva najusilovnejšia. Tak o nej 
hovorili spolužiaci, obyvatelia mestečka Loitz a 
všetci, ktorí ju poznali. Dňa 27. mája 1952 prijala 
vo farskom kostole v Demmine prvé sväté prijíma-
nie. Rodina bola veriaca, Brigitte sa rada modlila 
ruženec a pravidelne navštevovala chrám Boží a 
dodržiavala všetky sviatosti. Svoj život orientovala 
k sv. Márii Goretti, ktorej meno si vybrala ako bir-
movné. Na deň sv. Michala, 29. septembra 1954 
slúžil farár Wessels v evanjelickom mariánskom 
kostole v mestečku Loitz za Brigitte rekviem. Túto 

udalosť pripomína v Loitzi aj Kaplnka sv. Márie Goretti,  ktorú vysvätili v roku 1955.

Na Brigitte Irggangovú nezabúdajú v Loitzi a 29. september je jej pamätným dňom. 
BrigitteIrrgangová bola, ako karpatská Nemka zapísaná do zoznamu nemeckého 
martyrológia 20.storočia. Na ekumenickej bohoslužbe 7. mája 2000 v Ríme bola za-
písaná do svetového zoznamu martýrov. 

V sobotu 10. februára  2018 si v Handlovej pripomenieme nedožité 
75. výročie narodenia Brigitte Irrgangovej. 

Jana Oswaldová 
Hildegarda Radovská (Karpatskonemecký spolok na Slovensku)
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

Z dôvodu rekonštrukcie handlov-
skej plavárne našich najúspešnej-
ších plavcov dočasne prichýlila 
Mestská plaváreň v Prievidzi. Dvad-
sať nádejných pretekárov trénuje 
dvakrát týždenne pod vedením na-
šich skúsených tréneriek a svedo-
mito sa pripravuje na sezónu 2018. 

Prvé preteky, ktoré absolvujeme v 
tomto roku, sú 1. kolo Slovenského 
pohára žiakov v plávaní v Bratislave v 
dňoch 27. – 28.1.2018, kde nás budú 

reprezentovať naši najlepší prete-
kári K. Vetráková, F. Juríček, R. Suja, 
K. Mikušová, M. Šteták a A. Peprík a 
10.2.2018 sa zúčastníme 1. kola Ban-
skobystrického plaveckého pohára v 
Banskej Štiavnici. 

Napriek tomu, že táto sezóna bude 
pre náš klub značne finančne nároč-
ná – doprava na tréningy, prenájom 
plaveckých dráh, štartovné a iné ne-
vyhnutné finančné zabezpečenie, 
veríme, že všetko s nadhľadom zvlád-

neme a pre naše mesto a klub vybo-
jujeme aspoň toľko ocenení a medailí 
ako v  roku 2017 a opäť potvrdíme, že 
plavci z nášho klubu sa ani tento rok 
nestratia v silnej celoslovenskej kon-
kurencii. 

Ďakujeme vedeniu prievidzskej pla-
várne za korektnú spoluprácu a ve-
deniu mesta Handlová za pomoc pri 
poskytnutí dočasných priestorov pre 
náš klub. 

PK HA

Handlovskí plavci začali prípravu na novú sezónu v Prievidzi

Handlovčania 
darujte 
2 % alebo 3% 
Handlovčanom

Blíži sa čas ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň. 
Požiadajte zamestnávateľa, aby 
vám vystavil tlačivo Potvrdenie o 
zaplatení dane. Vyberte si zo Zo-
znamu prijímateľov 2% (3%) na rok 
2018 subjekt – prijímateľa, ktoré-
mu chcete poukázať finančné pro-
striedky. Spolu s Vyhlásením do-
ručte do 30.4.2018  na daňový úrad 
podľa vášho bydliska. Pomôžme 
handlovským organizáciám v ich 
činnosti v roku 2018.                           JO
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V sobotu 20. januára 2018 sa odohralo v telocvični ZŠ Mie-
rové námestie v Handlovej obrovské hornonitrianske der-
by medzi Handlovou a Prievidzou v najvyššej slovenskej 
basketbalovej súťaži mladších žiakov. 
Stretli sa dva doposiaľ neporazené tímy, čo sľubovalo drama-
tický scenár v oboch zápasoch. Predpokladaná dráma sa na-
plnila a diváci mohli vidieť naozaj bojovný a veľmi atraktívny 
basketbal. Pred rekordnou návštevou, viac ako 430 divákov, si 
zaknihovali dve víťazstvá chlapci z Handlovej a kraľujú v naj-
vyššej slovenskej ligovej súťaži bez jedinej prehry. 

ŠBK Handlová A - MBA Prievidza  50:39 /29:22/    
Body:  Macai 19, Murcin 16, Geleta 8, Radovic 4, Ondrejka 3
ŠBK Handlová A - MBA Prievidza  65:46 /41:20/    
Body:  Ondrejka 18, Macai 15, Murcin 12, Minarik 6, Geleta 7,Radovic 3, 
Porubcan 2, Kotian 2

Sobota 20.1.2018 
Tesná prehra po dobrom výkone
MBK Handlová: ŠKP BBC Banská 
Bystrica  77 : 79  (10:17, 24:21, 
19:21, 7:27)
Body: Jozef Kubovič 19b., Dávid No-
vosádek 18b., Filip Bartuš 16b., Adam 
Stehlík 11b., Dominik Urban 6b., Tomáš 
Barniak 4b., Adrián Santa 3b.

Zápas sme nezačali dobre, ale po-
stupne sme sa začali svojmu súperovi 
vyrovnávať a naši hráči odohrali dob-
rý zápas. Prvý polčas sme prehrali o 
4 body. Na začiatku druhého polčasu 
sme stav vyrovnali, ale školáckymi 
stratami lopty sme v závere víťazstvo 
ponúkli nášmu súperovi.

Nedeľa 21.01.2018 
Prehra so silným súperom
MBK Handlová : ŠBK Junior Levice  
73 : 123  (12:34, 20:25, 30:25, 
11:39)
Body: Dávid Novosádek 22b., Adam 
Stehlík15 b., Jozef Kubovič 13b., Tomáš 
Barniak 10b., Filip Bartuš 6b., Dominik 
Urban 2b., Noel Mikič 2b., Adrián Santa 
1 b.,

Síce sme prehrali vyšším rozdielom, 
ale zápas s takým silným súperom, 
ako Levice, nám ukázal, že na trénin-
goch pracujeme dobre a to nás musí  
posúvať dopredu.  

Tréner:  Karol Kučera

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

Banícke derby pre Handlovú s diváckym rekordom a víťazstvom!

Handlovskí basketbalisti 
pred bránami playoff!
V stredu, 24.januára odohrali basketbalisti handlovské-
ho Baníka domáce stretnutie s tímom PP & TV Raj Žilina. 
Toto zápolenie skompletizovalo tretiu štvrtinu zápa-
sov dlhodobej časti a baníci v ňom pretrhli nelichotivú, 
šesťzápasovú šnúru prehier, keď zdolali basketbalový 
celok spod Dubňa pohodlne 91:73. 

V poslednom vydaní Handlovských novín sme vám priniesli 
článok, v ktorom sme rekapitulovali prvú polovicu základnej 
časti. Odvtedy zverenci trénera Kasuma odohrali desať du-
elov, v ktorých síce ťahali za kratší koniec až osem krát, no 
ich výkony sa rapídne zlepšili. Aj napriek náročnému žrebu, 
Hornonitrania potrápili celky z prvej polovice tabuľky. Na 
palubovke vicemajstra z Komárna, sme v stretnutí 25.kola 
dokonca siahali na plný bodový zisk. Obuvníkom sme nako-
niec podľahli, no na juhu Slovenska sa do veľkej miery preja-
vil rukopis trénera Kasuma. V priebehu uplynulého mesiaca 
nastala zmena aj na handlovskej súpiske. V polovici januára 
opustil MBK švajčiarsky rozohrávač JeremyLanderbergue, 
ktorého výkony neboli z pohľadu manažmentu klubu dosta-
točne uspokojivé. Aj napriek konštatovaniu, že Handlovča-
nom sa príliš nedarí treba povedať, že predsezónny cieľ, kto-
rým bol postup medzi elitnú štvrťfinálovú osmičku sa zatiaľ 
darí napĺňať. V sobotu, 27.januára Handlová vykročila do 
poslednej štvrtiny základnej časti domácim stretnutím proti 

druhému celku tabuľky, basketbalovému klubu 
KB Košice. Pred úvodným rozskokom bol jasným 
favoritom náš súper a na palubovke absentova-
la najväčšia opora baníkov MarcusTyus, ktoré-
mu choroba nedovolila nastúpiť. Košičania aj z 
tohto dôvodu napokon úlohu favorita potvrdili 
a v Handlovej zvíťazili 101:82. Oslabení baníci 
ale podali oduševnený a bojovný výkon, ktorý 

handlovské hľadisko ocenilo veľkým potleskom. 
A práve divákom je vedenie MBK nesmierne 
vďačné za podporu, ktorú aj napriek zlému ob-
dobiu svojmu klubu prejavujú. Veríme, že nám 
fanúšikovia zostanú verní a nájdu si cestu do 
handlovskej športovej haly i na zvyšné kvarteto 
domácich zápasov dlhodobej časti. 

Pavel Procner

Tréner tímu ŠBK Handlová  Ján Beránek: 
„Pripravovali sme na tento dvojzápas veľmi zodpovedne a som veľmi rád, že chlapci splnili do bodky presne to, čo sme si povedali. Kto bol na zápase, určite potvrdí, že atmo-
sféra bola elektrizujúca a môže nám ju závidieť nejeden extraligový klub. Chcem sa touto cestou poďakovať fantastickým Handlovčanom, ktorí nás prišli podporiť v neuveri-
teľnom počte a našli si cestu do ZŠ Mierové námestie. Viem, že chlapci nepovedali ešte posledné slovo a budeme sa snažiť robiť dobrú reklamu nášmu malému mestečku aj 
naďalej.   Ešte raz, ďakujeme, Handlovčania !

1. Slovenská liga Juniori

šport

Zľava  trener D. Kasum. I. Zejak. M. Dolník. B. Stanojevič. J. Djordjevič. J. Novysedlák. R. Vlk -tech.vedúci timu
Dole  O. Haviar. M. Mátych. M. Hudec -masér. D. Tresač. M. Tyus
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- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania, zameranie adresného bodu
- Vecné bremená, kontrolné merania
Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz

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

Veronika Závadská

Prevádzka veľkoobchod Flóra 
je presťahovaná z ul. 1.mája na ulicu Prievidzská 39 
oproti SAD objekt Sklenárstvo Hertlík.
Tel: 0905 255 045, 046/5475 090.

 Farnosť Handlová už druhýkrát 
usporiadala Trojkráľový farský 

ples, ktorý sa uskutočnil v sobotu 
20.1.2018 v priestoroch SOŠ. 

Plesu sa zúčastnilo114 plesajúcich 
hostí. Výťažok z plesu  je určený 

na splatenie časti dlhu za práce na 
veži kostola sv. Kataríny. Výťažok 
z tomboly, v ktorej bolo vyše 40 

zaujímavých a hodnotných cien je 
570,- EUR. 

Ďakujeme všetkým sponzorom 
a darcom, ktorí prispeli do tomboly 
zaujímavými cenami a aj takýmto 
spôsobom prispeli ku skrášleniu 

dominanty mesta - kostola sv. 
Kataríny.

Trojkráľový 
farský ples

Benefičná zabíjačka v Handlovej
Majstri kuchári Pufi, Rudo, Dušan, Jozef, Aťo a priatelia vás pozývajú 

16. februára od 10.00h
na tradičnú zabíjačku 
„Ako v starých časoch“

Námestie baníkov

Pripravíme pre vás kašu, 
jaternice, klobásky, tlačenku, 

uvaríme guláš, cigánsku, 
opečieme klobásky 

a možno bude aj varené vínko...

  Príďte, tešíme sa na vás! Výťažok z predaja venujeme deťom!




