
Vážení  spoluobčania, 
moji milí Handlovčania,

pevne verím, že ste všetci prežili Via-
noce v pokoji a porozumení, obklo-
pení tými, ktorí sú pre vás najdôleži-
tejší a iste ste si spomenuli na mno-
hých, ktorí už nie sú súčasťou nášho 
dneška, na tých, ktorých sme stratili. 

Sme na prahu nového roka, v ktorom 
vám všetkým prajem veľa zdravia, 
porozumenia a pokoja v duši. Úprim-
ne sa priznám, že keď som išiel písať 
tento príhovor, nebolo mi jasné, o 
čom chcem písať. Poznáte to, v hlave 
milión myšlienok, ale nič podstatné. 
Tak som sa obrátil  s prosbou o po-
moc k svojej mamičke. Povedala mi: 
„Povedz im, že dnes je vzácnosť mať 
okolo seba úprimných ľudí, kama-
rátov... priateľov...“. V tej sekunde mi 
zaplo! Však to je presne jeden z dôvo-
dov, prečo je život taký krásny. Práve 
títo ľudia nás vyťahujú z problémov, 
keď sme v nich až po uši. Trpezlivo 
nás počúvajú, keď sa im so stiahnu-
tými dušičkami sťažujeme, ako sme 
sa sklamali, akú sme urobili chybu, 
hoci vedia, že nám to hovorili. A oni 
nás pritom dopredu varovali, že sa to 
stane. Keď nám je ťažko, tak nám to 
však nepripomínajú. Len ticho sedia 
a je im smutno spolu s nami. Alebo 
sa s nimi tak úžasne smeje. Milujem 
ten pocit, keď sa smejem so svojimi 
blízkymi. S ľuďmi, ktorých mám rád. 
S nikým iným sa tak nesmejem. 

Je to iné. Je to také naozajstné. Nie 
je pritom podstatné, koľko takýchto 
ľudí máme okolo seba a hlavne pri 
sebe! Či jedného alebo sto. Každý 
jeden je výnimočný, pretože máme 
to šťastie, že sme ho stretli. A keď už 
nám  osud, život, ktokoľvek doprial 
také šťastie, že takéhoto človeka 
stretneme, tak ho nevyplašme, ne-
ublížme mu. Chráňme si ho. Pretože, 

to je presne jeden z najdôležitejších 
dôvodov, prečo je na svete tak krásne. 
Pretože, to je jedna z príčin, prečo sa 
tak ťažko umiera. 

Nikdy som sa netajil tým, že milujem 
Handlovú, miesto, kde som sa naro-
dil, kde žijú ľudia, ktorých nadovšet-
ko zbožňujem. Mesto, ktoré mi dalo 
všetko, život, vzdelanie, prácu... Netajil 
som, že som sa našiel v povolaní, ktoré 
som vykonával, som hrdý, že mi život 
umožnil byť súčasťou veľkej baníckej 
rodiny a veľkej rodiny Handlovčanov. 
Keď som pred dvanástimi rokmi for-
muloval svoje myšlienky, svoje sny, 
mnohí si hovorili: 

„Ďalší príbeh snívajte s nami!“.
Ale ja som, sníval som, že po 40 ro-
koch snaženia si mesto zaslúži, aby 
stredom jeho námestia neprechá-
dzala štátna cesta medzinárodného 

významu a aby sa vybudoval obchvat 
námestia
sníval som, že po vybudovaní malé-
ho obchvatu námestia, vybudujeme 
pešiu zónu v strede mesta
sníval som, že si banícka Handlová 
zaslúži za svoju viac ako storočnú služ-
bu v baníctve, banícke múzeum
sníval som, že pre našich seniorov 
vybudujeme komplexné sociálne cen-
trum - Domov dôchodcov 
sníval som, že zrekonštruujeme naše 
základné školy a škôlky
sníval som, že postavíme nové byty 
pre našich mladých, že postavíme det-
ské ihriská, multifunkčné športoviská, 
zrekonštruujeme mestskú knižnicu, 
športovú halu, komunikácie, chodní-
ky, čističku odpadových vôd a mnoho 
iných životu potrebných vecí. 

Prečo to všetko hovorím? Som pre-
svedčený, že primátor má byť vizionár! 

Človek, ktorý mení sny na skutočnosť. 
A najlepšie je, keď primátor v priamej 
konfrontácii vie dokázať, že nie je 
žiadny „snílek“, ale to, čo sa nám pred 
dvanástimi rokmi zdalo byť ako prí-
beh: „snívajte s nami,“ je dnes realitou. 
Žijeme však dobu, ktorá je dokonale 
vylomená z kĺbov. Média nám vnu-
cujú názor ako žiť, čo si obliecť, čo 
hovoriť. Čo je in, čo nie je in. V tejto 
uponáhľanej dobe je umením správať 
sa podľa pravidiel morálky a slušnosti. 
V tejto uponáhľanej a skomercionali-
zovanej a konzumnej spoločnosti je 
umením správať sa podľa Goetheho 
výroku: „Postoj chvíľa, si taká krásna.“

Prečo sme jeden voči druhému zlý? 
Prečo susedské vzťahy ochladli? Pre-
čo sa náš hodnotový rebríček zmenil? 
Prečo sa naša agresivita stupňuje len 
preto, že má niekto iný názor! 

(pokračovanie na str.3)
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Viola Montenot, rodená Kosnáčová je 
ďalšou Handlovčankou, ktorá svojou 
tvorbou v ďalekom svete šíri dobré 
meno rodnému mestu a aj Slovensku. 
Narodila v roku 1942 v Martine, ale jej ži-
vot mal byť spojený s Handlovou. Vyštu-
dovala Pedagogickú fakultu, odbor vý-
tvarnú výchovu a ruský jazyk v Banskej 
Bystrici, láska ju odviala do Francúzska.  
Pred rokom 1989 boli pravidlá na cesto-
vanie prísne a Viola ostala cudzinkou v 
neznámom svete. Neušla z rodnej kraji-
ny, ale vrátiť domov sa nemohla. Praco-
vala v rôznych detských organizáciách a 
nadáciách, ako boli francúzske železni-
ce, kde obrazmi vyzdobila čakárne. Žila 

4 roky na Tahity, pracovala s manželom s 
postihnutými deťmi, formou art terapie. 
Po návrate do Francúzska začala popri 
vlastnej umeleckej činnosti viesť  vý-
tvarné kurzy v školách, zdravotníckych 
zariadeniach či za múrmi väzníc. Na Slo-
vensko sa po nútenom exile vrátila až po 
roku 1990 a pripravila v Pálfyho paláci  v 
Bratislave autorskú výstavu. 

Viola Montenot – Kosnáčová maľuje 
kombinovanou technikou, prevažne 
akryl na plátne, pričom stvárňuje figu-
rálne alebo abstraktné témy v jej vlast-
nom originálnom prevedení tak, ako 
to vidí a ako to cíti. Pri tvorbe využíva 

akékoľvek prírodné materiály, od plátna, 
textílií, kože až po viničné prúty a drevo. 
Jej obrazy sú dynamické. Pripomínajú 
obrovské „puzzle“ rôznych tvarov a fo-
riem. Počas augustového 3. maliarskeho 
sympózia ju očarilo vynovené námestie, 
ktoré zobrazila vo svojich dvoch obra-
zoch. A aj napriek tomu, že nebola na 
vysokej kostolnej veži, jej umenie nama-
ľovať obrazy z vtáčej perspektívy je tak 
dokonalé, až je tomu ťažké uveriť. Hoci 
dnes nežije v Handlovej, na svoje korene 
nezabúda a k svojmu rodnému mesto sa 
hlási aj v ďalekom svete. O Handlovej  z 
jej rozprávania vedia aj obyvatelia ďale-
kej Polynézie.                      JP,JO, krátené

Slávenie nového 
roka v rodinách
Nový rok sa začínal v prvých rokoch 20. 
storočia aj v malom mestečku Kricker-
hau podľa kresťanskej tradície a to vzá-
jomným vinšovaním. Ako prvý z rodiny 
na Nový rok vstal z postele muž, hlava 
rodiny, priniesol čerstvú vodu zo stud-
ne a ostatným členom rodiny vinšoval. 
Pokračovalo sa vzájomným vinšovaním 
medzi jednotlivými členmi rodiny. Ná-
sledne sa takmer celá obec stretla ráno 
na prvej novoročnej omši v Kostole sv. 
Kataríny. Po jej skončení si rodiny chodi-
li vzájomne vinšovať, pričom platila zá-
sada, že do domu nikdy nesmie vstúpiť 
ako prvá žena. Vinšovať sa chodilo po 
celej obci, najlepšie, keď mladí muži z 
hornej časti obce prišli na dolný koniec, 
pričom sa verilo, že tak majetok vinšo-
vanej rodine vrastie. Tí, ktorí z dolného 
konca chodili na horný, verili, že sa im 
majetok zvýši.

Všetky zvyky a povery súvisiace s prí-
chodom Nového roka súviseli s budúc-
nosťou – ľudia, chceli vedieť, čo im nový 
rok prinesie, ako bude rodina a jej členo-
via zabezpečení, či bude priaznivý rok 
na počasie a bude dobrá úroda. Všet-
kým členom rodiny záležalo na tom, 
aby bola rodina zdravá. Na Nový rok sa 
nevynášali z domu smeti, vraj aby sa z 
rodiny nevynieslo bohatstvo. Na Nový 
rok sa nejedlo nič, čo malo krídla, teda 
žiadna hydina, aby vraj šťastie neule-
telo z domu. Nejedol sa zajac, vraj aby 
šťastie nemalo rýchle nohy. Jedli sa 
jedlá z bravčového mäsa, čo symbolizo-
valo blahobyt. Pripravované boli často 
jedlá zo šošovice a koláče s makom, aby 
v rodine bol dostatok peňazí. V rodine 
boli na Nový rok zakázané ťažké a veľké 
práce. 

Vianočné obdobie uzatvárali Traja 
králi, prichádzajúci 6.januára. Bolo po 
slnovrate a dni sa začali predlžovať. 
Traja králi, mudrci, stelesňovali všetku 

múdrosť sveta. Náboženská úcta k trom 
kráľom siaha hlboko do minulosti, do 
obdobia prvých kresťanov, do roku 333 
n. l. Na sviatok Troch kráľov sa  v kostole 
svätí voda, ktorá dostala pomenovanie 
aj trojkráľová. V minulosti sa tejto svä-
tenej vode pripisovala magická moc a 
dokonca sa aj obradne pila – každý člen 
rodiny si upil pár dúškov, aby bol po celý 
rok zdravý. Podobné obradné slávnosti 
sa pripisovali aj kriede, ktorá sa v tento 
deň posväcovala tiež. Pred nepriazni-
vými silami chránili v rodinách aj soľ a 
cesnak. 

Aj v mestečku Handlová sa chlapci po-
obliekali do bielych dlhých košieľ a na 
hlavách mali vysoké papierové čiapky, 
oblepené zlatými hviezdičkami a v ru-
kách malý drevený betlehem. Putovali 
obcou ako traja králi z domu do domu, 
kde na okná búchali dlhými palicami, 
ktoré nosili so sebou. Po obci vinšovali 
a koledovali do nového roku, spievali 
náboženské piesne, hrali betlehemské 

hry. Spolu s nimi niekedy chodili aj mi-
ništranti. Pri vstupe do príbytku spievali: 
„My Traja králi k vám ideme, zdravie, 
šťastie nesieme vám. Šťastie, zdravie, 
dlhé letá, my sme k vám prišli zďaleka.“ 
V Handlovej bolo zvykom chodiť posvä-
covať príbytky.  Kňaz požehnal príbytok, 
očistil ho kadidlom a svätenou vodou, 
kde na dvere napísali iniciálky G + M + 
B a aktuálny rok. Koledovaním a vinšo-
vaním novoročných prianí popoludní 
sa skončilo vianočné obdobie.             JO

13. ročník benefičného podujatia 
Handlovská kapustnica, ktoré je zá-
roveň i spomienkou na bývalého 
starostu obce Lipník a dlhoročného 
spoluorganizátora podujatia Ľudo-
víta Vojtku a tento rok aj na starostu 
obce Veľká Čausa Dušana Ďurdinu, sa 
niesol v znamení viacerých rekordov.
 

Najviac kapustníc – bolo ich až 18. Naj-
viac predajcov vlastnoručne vyrobe-
ných výrobkov – tento rok ich prišlo na 
III. Handlovské handmade trhy až osem. 
Nováčikmi na podujatí boli Kapustnica 
Poniklec, Papučkárska kapustnica, Ma-
ďarská kapustnica, Svišťova kapustnica 
a Kapustnica Handimex byt. 

Vzhľadom na výšku vyzbieraného prí-
spevku sa rozšíril počet rodín, ktorým 
putovala pomoc. Takéto rozhodnutie 
odobrili primátor mesta aj starostovia. 
Porcia vianočnej dobroty sa predávala 
za 1,50 €. Výťažok z predaja 17 kapustníc 
poputuje na pomoc rodinám na hranici 
životného minima a pre náhradné ro-
diny z handlovskej doliny, čo je spolu 
23 rodín. Zamestnanci Sociálneho od-

delenia Mestského úradu v Handlovej 
za vyzbieranú sumu 2570,51 € nakúpili 
potraviny a osobne ich doručili rodi-
nám. Výťažok z Farskej kapustnice vo 
výške 375 € bude použitý na splatenie 
dlhu za práce na veži Kostola sv. Katarí-
ny. Spolu sa vyzbieralo vďaka šikovným 
kuchárom, Handlovčanom a návštevní-
kom 2945,51 €. V mene rodín so sociál-
ne znevýhodneného prostredia, resp. 
náhradných rodín Sociálne oddelenie 
Mestského úradu ďakuje všetkým, kto-
rí kapustnicu varili a výťažok z predaja 
odovzdali na nákup potravín. Zaslúžili sa 
o to, že v týchto rodinách bol tohtoročný 
štedrovečerný stôl bohatší.

Ďakujeme: 
1. Kapustnica HANDIMEX – BYT spol. 
 s r.o. - Rado Ciglan
2. Papučkárska kapustnica
3. People kapustnica – Michal Sekereš
4. Rallye kapustnica 
 – Erika Budovičová
5. Kapustnica Archeďáci 
 – Doris Jančíková
6. Kapustnica Piváreň u Sojku 
 – Ján Spevár

7. Kapustnica Ženy treba ľúbiť 
 – Ladislav Varín
8. Kapustnica Poniklec 
 – Silvia Vilárová
9. Starostovská kapustnica 
 – Primátor a starostovia
10. Kapustnica ZŠ MN – Iveta Jakubová
11. Kapustnica Seniorko 
 – Senior centrum
12. Národniarska kapustnica 
– Dušan Klas

13. Banícka kapustnica – Arpád Koszta
14. Sociálna kapustnica 
 – Veronika Rýšová
15. Farská kapustnica – Peter Repa
16. Svišťova kapustnica 
 – Dušan Vestenický
17. Maďarská kapustnica 
 – r. Ovčiariková a r. Matušová
18. DaMPácka kapustnica 
 - Dana Kolorédyová
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Handlovská kapustnica 2017 s viacerými rekordmi



Prečo za všetkým vidíme medziná-
rodné spiknutie a všadeprítomnú ko-
rupciu? A to  len preto, že niekto sa na 
problém pozerá aj z inej strany.

„Národ, ktorý si nepamätá svoju mi-
nulosť a nezaujíma ho vlastná his-
tória, nie je hoden budúcnosti.“ Táto 
životná múdrosť sa osvedčila nielen  
v dejinách štátov či národov, ale patrí               
i pre jednotlivca. Bez poznania tých-
to skutočností nevieme nadobudnúť 
svoj vzťah k regiónu, v ktorom žijeme, 
vážiť si to, čo sa nám ešte zachovalo, 
prípadne prezentovať sa tým, čo tu 
máme výnimočné a môžeme sa prá-
vom tým i pochváliť. Zámer poznania 
hľadá história nášho mesta najmä u 
mladých, ale i starších, ktorí tu majú 
svoje korene, miesto svojho narode-
nia. V človeku býva táto láska k rodis-
ku zvlášť silná a neskrýva sa mu iba 
v srdci, ale preukazuje ju i navonok. 
Chodíme okolo objektov, ktoré majú 
svoju bohatú históriu a ak vieme, kedy 
a za akých okolností vznikli a k čomu 
slúžili, vytvoríme si k svojej obci a jej 
histórii osobitný vzťah. Tu mi nedá ne-
vysloviť citát z úvodu publikácie Slo-
venské dejiny od profesora Františka 
Hrušovského: „Každý kultúrny národ 
zhromažďuje a s veľkou úctou opatru-
je predovšetkým pamiatky po svojich 
predkoch, aby poznal svoju národnú 
minulosť! Mali by sme čerpať pouče-
nie zo svojej minulosti a povzbudenie 
do novej práce za svoju budúcnosť.“
Obrazy miest sú  v slovenskej kultúre, 
najmä tej literárnej, často nelichotivé. 
Oproti akoby prirodzenému dôrazu 
na prítomnú krajinu a prírodného - 
dedinského človeka, je mesto v našej 
kultúrnej pamäti, formovanej predo-
všetkým národnou literatúrou a jej 
filmovou adaptáciou, najmä ako cudzí 
priestor. Byť „u nás doma“, „u našich“, 
„u svojich“, to všetko sa v tradičnom 
slovenskom chápaní spája v dedinou, 
čistou, založenou na pevných tra-

dičných väzbách, ľudovom svojráze 
a „jadrnosti!“ Veď si len spomeňme: 
terchovský Jánošík, Detvan, Martin 
spod vysokej a divej Poľany a jeho 
Elena, Jerguš Lapin a jeho zbojnícka 
mladosť. Kubo, Rysavá jalovica a iné 
láskavé obrazy z dedinského života,     
z tej „duše“ pozdravované lesy a hory, 
či rodinno-idylická atmosféra Liptova 
v Jarošovej Tisícročnej včele...

Milí moji priatelia, drahí Handlovča-
nia, prečo vám to všetko hovorím           
v túto sviatočnú chvíľu? Preto, lebo 
mi je ľúto, že sa vytráca z nás ľudskosť, 
spolupatričnosť a jednoduchá ľudská 
láska. Aj v novembri 1989 sa spieva-
lo po námestiach Sľúbili sme si lásku. 
Hovorím to aj preto, aby sme sa po-
kúsili zastaviť a nepodľahli komercii, 
ktorá nás skazí zo všetkých kútov!
Len pred nedávnom som sa dozvedel, 
že dvadsiaty prvý september je vyhlá-
sený za Svetový deň vďačnosti. Že ste 
o takom dni nikdy nepočuli? Ani sa 
nečudujem, tiež som sa o ňom dozve-
del len nedávno. Jedna kolegyňa ma 
upozornila, že jej môžem verejne vy-
jadriť vďačnosť a dať jej nejakú odme-
nu k platu. Usmial som sa, pretože na 
to fakt išla dobre.  Potom som si však 
uvedomil, že v tomto rýchlom svete 
často zabúdame na vďačnosť. Mno-
ho vecí berieme automaticky, však 
nejako sa udejú. Nevidíme úsilie tých, 
ktorí urobili niečo, čo nám pomohlo, 
uľahčilo nám život. Zabúdame na 
našich blízkych, bez ktorých by sme 
boli sami, neprežívali by sme s nimi 
toľko krásnych chvíľ. Boli by sme ne-
úplní. Nestíhame sa poďakovať našim 
rodičom, potom, keď sa jedného dňa 
pominú, radi by sme vrátili čas aspoň       
o takú krátku chvíľu, aby sme to mohli 
odčiniť. Verte, že presne viem, o čom 
hovorím. Pretože sa tieto veci dejú  v 
mojom živote rovnako, ako vo vašich. 
V tomto sme si všetci rovní. 

Slovo „ďakujem“ sa vytráca zo slovní-
kov nielen mladých, ale aj ľudí v stred-
nom veku. Prejavenie vďaky si mnohí 
okamžite vysvetľujú ako našu slabosť. 
Pritom je to presne naopak. Keď viete 
poďakovať, ukazujete svoju silu. Uka-
zujete to, že vám nie sú ľudia okolo 
vás ľahostajní, že si ich vážite. A vôbec 
nemusí byť 21. september, Svetový 
deň vďačnosti. Vďačnosť nás samých 
robí šťastnejšími, menej závidíme, 
sme priateľskejší a optimistickejší. Tak 
sa nebojme povedať slovo „ďakujem“ 
a usmiať sa!

A preto mi dovoľte, aby som sa prá-
ve teraz poďakoval poslaneckému 
zboru mesta Handlová za spoluprácu                 
v uplynulom roku. Ďakujem všetkým 
zamestnancom mestského úradu, 
pracovníkom v našich príspevkových, 
rozpočtových, obchodných, nezis-
kových organizáciách za spoluprácu          
a za ochotu spolupodieľať sa na pre-
menách našej Handlovej.

S mojím želaním šťastného nového 
roka sa chcem súčasne poďakovať 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom zaslúžili o rozvoj a blaho nášho 
mesta, podnikateľom, živnostníkom     
a všetkým inštitúciám. 

Osobne sa chcem poďakovať vám, 
všetkým obyvateľom, Handlovčanom, 
ktorým záleží na rozvoji a skvalitnení 
života v našom meste. Ďakujem vám 
za podporu, spoluprácu a trpezlivosť. 
Verte, že i v roku 2018 budem tu spolu 
s poslaneckým zborom pre vás a bu-
deme sa snažiť o to, aby život v Hand-
lovej bol opäť o kúsok lepší. 
Som si vedomý toho, že mnohých           
z nás trápia aj problémy plynúce              
z choroby, samoty, biedy či beznáde-
je. Preto by som vám chcel opätovne 
zaželať stabilnú prácu so stabilným 
príjmom, chorým uzdravenie, osamo-
teným lásku a priateľstvo. Osobitne 
želám pevné zdravie a veľa lásky vám, 
našim seniorom, pretože z vašich mo-
zoľov a umu vyrástlo naše mesto. 

Vážení Handlovčania, dovoľte mi, ešte 
raz aby som vám všetkým poďakoval 
za úprimný záujem o veci verejné, 
ďakujem všetkým Handlovčanom a 
priaznivcom Handlovej, ktorí nášmu 
mestu nezištne pomáhajú. Pozdravu-
jem aj všetkých Handlovčanov, kto-
rých pracovné príležitosti alebo  iné 
okolnosti zaviedli do iných kútov Slo-
venska či sveta, ale stále sa radi vraca-
jú domov. Budeme sa snažiť vytvárať 
také podmienky, aby sa jedného dňa 
radi vrátili. Pozdravujem naše deti a 
mládež a želám im, aby ich sprevá-
dzala vzdelanosť a múdrosť. To ale 
predpokladá naučiť sa znášať skutoč-
nú pravdu, ale aj ťažkosti, ktoré nám 
život stavia do cesty, no najmä schop-
nosť uspokojiť sa s málom a neveriť 
ohováraniu. Lebo človek, ktorý sa bojí 
pravdy a ktorý namiesto nej príjme 
lož, sa nikdy nedozvie, ako má správ-
ne konať.

Vážení spoluobčania, pri príležitosti 
nového roka mi ešte dovoľte zablaho-
želať vám všetkým k štátnemu sviatku 
založenia samostatnej Slovenskej re-
publiky, ktorého 25. výročie si pripo-
míname. Slováci sú právom hrdí na to, 
že si budujú už 25 rokov svoj vlastný, 
zvrchovaný štát, čím napĺňajú tisícroč-
nú túžbu slovenského národa.

Vážení Handlovčania, prajem Vám 
pevné zdravie a veľa úspechov                  
v osobnom a pracovnom živote. Nech 
rok 2018 je pre mesto Handlová, ale 
aj pre nás všetkých spoločne aspoň 
o niečo lepší ako uplynulý rok. Želám 
Handlovej a jej obyvateľom, aby nás 
počas roka 2018 sprevádzala láska, 
úsmev, šťastie, rešpekt a pokora.

 Nech Boh ochraňuje Handlovú a ľudí 
v nej žijúcich!

Šťastný nový rok 2018!

Rudolf Podoba
primátor mesta Handlová

Monografia mesta 
Handlová je v predaji
Uplynulo niekoľko rokov odvtedy, čo sa au-
torský kolektív ,po dohode s vedením mesta 
začal venovať dejinám Handlovej. Jednotliví 
autori netušili, čo všetko ich pri skúmaní mi-
nulosti mesta čaká a čo všetko je potrebné 
sprístupniť čitateľom. Historické dokumenty 
pribúdali a umožnili preniknúť do nezná-
mych, zabudnutých, tajomných, veselých         
i tragických osudov Handlovej a jej obyva-
teľov. 
Monografia mesta Handlová 1 sa dostala na 
vianočný trh v stredu 20. decembra 2017. 
Zakúpiť si ju môžete za cenu za 25 Eur v Han-
dlovej v Turisticko-informačnej kancelárii - 
ZOHD na Ul. SNP, v mestskej knižnici na Námestí baníkov 
a  v predajni Eltop na Námestí baníkov. Publikácia odhaľu-
je históriu mesta prostredníctvom archívneho materiálu, 
stoviek fotografií zo zbierok handlovských zberateľov a 
príspevkov Handlovčanov, ktoré ešte neboli nikdy publiko-

vané. Monografia mesta Handlová 1 na 270 stranách roz-
práva pútavým príbehom históriu a premeny malej obce 
od stredoveku po súčasné moderné mesto. Odborným ga-
rantom publikácie je doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.. Publikáciu 
pre mesto Handlová vydalo Štúdio HARMONY, s.r.o. Banská 
Bystrica v edícii GENIUS LOCI.  V predaji je 1500 výtlačkov. 

Poďakovanie 
poslancom
Ako predseda ekonomickej ko-
misie a poslanec MsZ by som sa 
chcel úprimne poďakovať kolegom 
poslancom, ktorí vypočuli moju kaž-
doročnú výzvu na poslednom mest-
skom zastupiteľstve v roku 2017 a 
venovali finančnú čiastku z odmien, 
ktoré boli mimoriadne schválené 
za prácu v končiacom sa roku 2017. 
Týmto činom ukázali ľudskosť a súcit 
s tými, ktorým nebolo dopriate strá-
viť blížiace sa sviatky v kruhu rodiny 
a hlavne pomohli tým, ktorí to ozaj 
potrebujú.
Vďaka, kolegovia!

Ján Spevár, 
predseda ekonomickej komisie a 

poslanec MsZ v Handlovej

Novoročný príhovor primátora mesta
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Zimná údržba 
komunikácií
Na základe zmluvy s mestom Hand-
lová zabezpečuje spoločnosť Hater 
Handlová, spol. s.r.o. zimnú údržbu 
mestských komunikácií (ZÚMK), 
chodníkov, parkovacích a spevnených 
mestských plôch (ďalej len MK) v mes-
te Handlová, mestských častiach Mo-
rovno, Horný koniec a Nová Lehota. 
Spoločnosť Hater Handlová s.r.o. sa pri 
výkone zimnej údržby riadi platným a 
mestom schváleným Operačným plá-
nom. Cieľom zimnej údržby je, aby sa 
v čo najkratšom čase, s prihliadnutím 
na poveternostné podmienky a tech-
nické vybavenie, zaistila bezpečná 
zjazdnosť a prechodnosť MK. Rozsah 
činností je rozdelený do troch stup-
ňov dôležitosti:

1. stupeň – komunikácie, zaisťujúce 
hromadnú autobusovú prepravu, prí-
jazdy k zdravotníckym zariadeniam, 
školám a dopravno-nebezpečné 
miesta (výjazdy z trasy MHD na MK, 
resp. štátnu cestu I/9)
2. stupeň - ostatné komunikácie, ne-
zaradené do 3. stupňa dôležitosti
3. stupeň - medziblokové komuniká-
cie, menej frekventované chodníky, 
odstavné plochy, parkoviská, účelové 
komunikácie.

Výkon ZÚMK spočíva najmä v odstra-
ňovaní snehu, zdrsňovaní ujazdených 
a utlačených vrstiev snehu na MK. O 
výjazde techniky a o vhodnom spô-
sobe výkonu činnosti (hrnutie, posyp) 
rozhoduje dispečer na základe aktu-
álnych a predpokladaných poveter-
nostných vplyvov. Komunikácia me-

dzi dispečerom a vodičmi zabezpe-
čujúcimi ZÚMK je zabezpečená pro-
stredníctvom mobilných telefónov. 
Okrem toho je zabezpečené telefonic-
ké spojenie občanov na dispečera na 
t.č.: 0918879227 – NONSTOP. Občania 
môžu pripomienky k výkonu ZÚMK 
zasielať aj mailom na: hater@nextra.sk 
Spoločnosť HATER  HANDLOVÁ, s.r.o. 
sa snaží zmierňovať následky zimy, 
nedajú sa však úplne odstrániť. 

Pri kalamitných stavoch nie je možné 
udržiavať všetky MK v ideálnom stave, 
preto sa v týchto prípadoch venuje 
zvýšená pozornosť hlavným trasám 
a nebezpečným úsekom a až potom 
ostatným častiam mesta a mestských 
častí.

Zvoz triedeného odpadu
V mesiaci január 
2018 bude zvoz 
triedeného odpa-
du nasledovne:

Mesto Handlová, 
Horný koniec  a 
prímestská časť Nová Lehota
 Papier  3.,17.,31. januára 2018
 Plasty  10.,24. januára 2018
 Kovy  23. januára 2018

Dolný koniec a prímestská časť 
Morovno
 Papier  19. januára 2018
 Plasty  5. a 26. januára 2018
 Sklo  12. januára 2018 

Zvoz vianočných stromčekov 
8. - 13. januára

V júli 2017 handlovskí mestskí 
poslanci rokovali o koncesnej zmlu-
ve, ktorej  znenie bolo dôležitým 
podkladom na začiatok verejného 
obstarávania na služby týkajúce sa 
prevádzkovania plavárne mesta Han-
dlová a priľahlého kúpaliska. Mesto v 
súťaži hľadalo firmu, ktorá na základe 
koncesnej zmluvy privedie do objek-
tu kúpaliska termálnu vodu z vrtu 
Jozef a následne zrekonštruuje krytú 
plaváreň aj letné kúpalisko. V polovici 
augusta sa začalo verejné obstará-
vanie. Keďže sa  prihlásil len jeden 
záujemca, mesto žiadalo stanovisko 
od úradu pre verejné obstarávanie, 
ktorý odporučil mestu súťaž zopa-
kovať z dôvodu transparentného na-
kladania s verejnými prostriedkami. 
Mesto prostredníctvom externého 
obstarávateľa vyhlásilo druhé verej-
né obstarávanie, ktoré bolo úspešne 
ukončené dňa 30.11.2017. 

Víťazom verejného obstarávania na 
rekonštrukciu krytej plavárne a letné-
ho kúpaliska je spoločnosť B.T.I. spol 
s r.o. Banská Bystrica, ktorá splnila 
všetky kritériá verejného obstaráva-
nia a ponúkla cenu 5 184 000 Eur s 
DPH. (Druhá ponuka bola vo výške 7 
320 000 Eur s DPH). Koncesná zmluva 
na predmet zákazky „Mestská pla-

váreň a kúpalisko“ bola podpísaná v 
piatok 22. decembra 2017. V sobotu 
23. decembra 2017 si v Plavárni mes-
ta Handlová mohli všetci návštevníci 
zaplávať pred jej uzatvorením so zvý-
hodneným vstupným. 

27. decembra 2017 bolo prevzaté a 
odovzdané stavenisko a podľa pred-
bežného plánu by mali búracie práce 
na plavárni mesta začať Handlová 15. 
januára 2018. Mesto začne splácať 
koncesiu o rok t.j. od januára 2019. 
Všetok majetok zostáva aj naďalej 
mestský, nový objekt bude prevádz-

kovať mestská spoločnosť Plaváreň 
mesta Handlová a mesto bude ná-
klady, spojené s rekonštrukciou, splá-
cať na základe koncesnej zmluvy po 
dobu 15 rokov. 

Mesto koncesionárovi umožní zre-
alizovať investičný zámer v súlade 
s projektovou dokumentáciou „Kú-
palisko Handlová“  z jeho zdrojov, 
pričom koncesionár na odplatu získa 
právo užívať predmet koncesie na 
určenú dobu a požívať z neho všetky 
výhody ako napr. ponechať si zisk. Na 
druhej strane je však podnikateľským 

rizikom koncesionára, či sa mu po 
realizácii investičného zámeru inves-
tované finančné prostriedky vrátia, 
alebo sa svojou činnosťou dostane 
do finančnej straty. Za finančnú stratu 
koncesionára mesto nezodpovedá a 
je vecou koncesionára v celom rozsa-
hu. Mesto koncesionárovi musí uhrá-
dzať doterajšie prevádzkové náklady, 
tak, ako ich uhrádzalo pred zadaním 
koncesie, zvýšené o nutné plánované 
investičné výdavky, ktoré sú potrebné 
pre riadny a bezpečný chod plavárne. 
Možnosť navýšenia platieb je iba vo 
výške ročnej inflácie. 
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Zamestnajte sa v Handlovej
Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, 972 
51 Handlová hľadá vychovávateľa s termínom ná-
stupu 1.2.2018.  Druh pracovného pomeru: hlavný 
pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie 
počas MD) Kvalifikačné predpoklady, požiadavky 
na zamestnanca, zoznam požadovaných dokladov 
nájdete na www.handlova.sk. Žiadosti zasielajte 
do 19.1.2018.

SENIOR  CENTRUM  HANDLOVÁ, n.o. hľadá  za-
mestnanca na  obsadenie pracovného  miesta 
zdravotná sestra , zdravotnícky/a asistent/ka. Kva-
lifikačné požiadavky a ostatné kritériá výberu náj-
dete na stránke www.handlova.sk. 

Pomoc zo sociálneho 
oddelenia mesta
Ako každý rok, sociálne oddelenie mesta k Viano-
ciam roznášalo  po rodinách balíčky, ktoré robia z 
darovaných vecí. K tomu dostala každá mamička 
darovaciu poukážku v hodnote 10 alebo 20 eur na 
výber oblečenia a domácich potrieb v odevnej a 
nábytkovej banke. Na tieto poukážky si do konca ja-
nuára 2018 kedykoľvek môžu prísť vybrať oblečenie 
pre deti aj pre seba, šálky, taniere, hrnce a podobne. 
Ceny v odevnej a nábytkovej banke sa pohybujú 
na symbolických cenách od 0,10 € do 1 €. Získané 
peniaze sú odovzdané do pokladne mesta a spät-
ne  použité na drobné opravy, čistiace a hygienické 

potreby pre údržbu priestorov banky. Terénni soci-
álni pracovníci  a zamestnanci sociálneho oddelenia 
poznajú, akú pomoc potrebujú rodiny z Handlovej. 
Minulý rok využili ponuku o.z. Erika Karová z Banskej 
Bystrice, ktoré organizovalo v predvianočnom čase 
charitatívnu zbierku oblečenia, hračiek a knižiek pre 
ľudí v núdzi, krízové centrá, domy dôchodcov a ľudí, 
ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii. 

5. decembra si sociálne oddelenie prevzalo boha-
tú nádielku plnú detského, dámskeho a pánskeho  
oblečenia, obuvi, kabeliek,  hračiek, obdržali detský 
bicykel, deky, záclony, obrusy a podobne, ktoré roz-
šírili vianočnú ponuku pre handlovské rodiny.

Redakcia HN

Po viac ako 20 rokoch investícia viac ako 5 mil. Eur
Plaváreň a kúpalisko sa dočkajú obnovy



Vo štvrtok 30. novembra 2017 sa 
vo veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová zišlo spolu štrnásť 
handlovských poslancov. Rokova-
nie otvoril a viedol primátor mesta 
Rudolf Podoba.

V trinástich bodoch rokovania 
poslanci schválili konsolidovanú uzá-
vierku mesta za rok 2016, dozvedeli 
sa nové informácie o obchodnom 
centre a ukončení verejného obsta-
rávania na prevádzku plavárne a kú-
paliska.

V nakladaní s majetkom mesta 
poslanci rozhodovali o ôsmich pre-
dajoch majetku mesta. Jeden predaj 
odsúhlasili ako predaj hodný osobit-
ného zreteľa, tri predaje neschválili, 
štyri predaje schválili. 

Konsolidovanú účtovnú závierku za 
mesto spracovala externá vzdeláva-
cia spoločnosť Andra, n.o. so sídlom 
v Galante. Za rok 2016 do konsoli-
dovaného celku vstupovali výsledky 
individuálnych závierok spolu 15 
subjektov mesta, medzi ktoré pa-
ria základné školy, škôlky, mestské 
neziskové organizácie aj obchodné 
spoločnosti. Výsledky konsolido-
vanej účtovnej závierky boli odo-
vzdané na Daňový úrad v Prievidzi v 
stanovenom termíne do 20. 6. 2017. 
Ten potvrdil správnosť účtovných vý-
stupov za konsolidovaný celok. Ná-
sledne správnosť  overila nezávislá 
audítorka. Takáto správa je doplnená 
o informácie z diania v meste, histo-
rických medzníkoch ako aj iných spo-
ločnostiach, ktoré pôsobia na území 
mesta Handlová.

Plán zimnej údržby sa bude v budú-
com roku schvaľovať o mesiac skôr. 
Možno k tomu prispelo aj výrazné 
sneženie, keď  v deň rokovania posla-
neckého zboru napadlo v Handlovej 
30 cm snehu. Plán zimnej údržby je 
základným organizačným dokumen-
tom pre činnosť pracovníkov a Záro-
veň vymedzuje povinnosti majiteľov, 
správcov a užívateľov nehnuteľností, 
ktoré hraničia 
s miestnou komunikáciou. Presne 
definuje upravované výjazdy na 
štátnu cestu I/9 ako aj komunikácie, 
ktoré sa počas zimy neudržujú. Tieto 
miesta sú vždy označené tabuľkou 
upozorňujúcou na túto skutočnosť. 
Spojenie občanov na dispečera je za-
bezpečené cez pevnú telefónnu lin-
ku 046/ 5477 004 počas pracovných 
dní v čase 6.30 h– 15.30 h.  Počas tr-
vania zimnej údržby aj na čísle 0915 
879 227 ako nepretržitá zimná linka.

Všeobecne záväzné nariadenie mes-
ta Handlová č. 3/2017 o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečisťovania (VZN) reflek-
tuje zmenu platnej legislatívy a do-
ručený protest prokurátora. Preto 
poslanci prijali dvojstranové VZN s 

dvomi prílohami. Jednou z príloh je 
oznámenie subjektu a druhou výška 
poplatkov. V Handlovej platí toto VZN  
pre približne 40 fyzických a právnic-
kých osôb. Poplatková a oznamova-
cia povinnosť sa nevzťahuje na malé 
zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch 
a rodinných domoch, v stavbách ur-
čených na individuálnu rekreáciu, 
pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na 
podnikanie, tie, ktoré prevádzkuje 
mesto Handlová alebo organizácia 
so 100 % účasťou mesta Handlová, 
školské a zdravotnícke zariadenia                   
v meste Handlová, sociálne, charita-
tívne, záujmové a cirkevné organizá-
cie v meste Handlová a malé zdroje, 
ktoré požiadajú o vyradenie z poplat-
kovej povinnosti MZZO. Ak drobní 
znečisťovatelia ovzdušia využívajú na 
vykurovanie alternatívne zdroje vy-
kurovania, ako je štiepka a biomasa, 
zaplatia v kategórii pevné palivá 0.40 
€/tona, takisto ako tí, ktorí využívajú 
ako vykurovacie médium plyn.  

Hlavná kontrolórka mesta informova-
la o vykonaných kontrolách. Kontroly 
v Jazmín, n.o. Handlová, Mestskej 
knižnici Handlová, Dome kultúry 
Handlová a Centre voľného času Han-
dlová, so zameraním na fyzický a úč-
tovný stav finančných prostriedkov 
v pokladni a zistenia zabezpečenia 
finančných prostriedkov pred odcu-
dzením s dôrazom na bezpečnosť 
zamestnancov kontrolovaného sub-
jektu dopadli dobre pre všetky kon-
trolované subjekty. Zároveň poslanci 
schválili Plán práce hlavnej kontro-
lórky mesta na I. polrok 2018. Plán je        
z časového ako aj vecného hľadiska 
zostavený tak, aby v ňom bol priestor 
na podnety primátora, poslaneckého 
zboru a iné závažné podnety, podané 
hlavnej kontrolórke.

Zo zákona o obecnom zriadení majú 
poslanci povinnosť stretnúť sa raz za 
tri mesiace. Termíny zasadnutí mest-
skej rady a mestského zastupiteľstva 
sú z dôvodu pružného prerokováva-
nia potrieb samosprávy a jeho obyva-
teľov v Handlovej častejšie. Handlov-
skí poslanci sa  v I. polroku 2018 zídu 
podľa schváleného plánu štyrikrát, vo 
februári 2018 a následne v apríli, máji 
a júni. 

Návrh Kalendára celomestských spo-
ločenských, kultúrnych športových 
podujatí na rok 2018 bol zostavený 
tak, aby odzrkadľoval aj zákonné 
kompetencie mesta v oblasti kultú-
ry. Schválený finančný transfer tvorí 
súčasť rozpočtov mesta Handlová, 
Domu kultúry mesta Handlová a 
Centra voľného času. V oblasti Oslavy 
a pamätné dni sa bude konať 8 podu-
jatí, 17 podujatí v oblasti celomestské 
kultúrne a spoločenské podujatia a 
23 celomestských športových podu-
jatí. Aj na budúci rok sa počíta s tromi 
jarmokmi, spojenými s hudobným 

programom a ďalšími sprievodný-
mi podujatiami.  Urbanský jarmok 
sa bude konať  25. – 26. mája 2018, 
Banícky jarmok  31. augusta – 1. sep-
tembra 2018 a Katarínsky jarmok 23. 
– 24. novembra 2018. 

V závere boli poslanci informovaní 
o výsledkoch do Volieb do Vyšších 
územných celkov. Spolu sa na prie-
behu volieb zúčastnilo 107 členov 
okrskových komisií v 18 okrskoch. 
Sčítania hlasov sa zúčastnili v dvoch 
okrskoch aj nezávislí pozorovatelia. 
Výsledky volieb v Handlovej aj celko-
vé výsledky sú zverejnené na www.
handlova.sk.
Poslanci zverili do správy mestských 
organizácii majetok, ktorý bol zakú-
pený z rozpočtu mesta. Týka sa to 
Základnej školy Morovnianska cesta 
(elektrická rúra s príslušenstvom), Zá-
kladnej školy Školská (varný kotol a 
panvica) a Domu kultúry mesta Han-
dlová (Rekonštrukcia kuchyne).

Handlová má 
vyrovnaný rozpočet
Handlovskí poslanci sa zišli na ostat-
nom rokovaní v roku 2017 vo štvrtok 
7. decembra. 
Väčšina so siedmych bodov rokova-
nia bola o rozpočte na nadchádza-
júce tri roky. Plány predložili mestské 
príspevkové a neziskové organizácie. 
Rozpočet mesta Handlová na rok 
2018 poslanci schválili ako vyrovnaný 
a hlavná kontrolórka potvrdila jeho 
súlad so zákonom . 

Handlová plánuje budúci rok hos-
podáriť s vyrovnaným rozpočtom. 
Celkové príjmy ako i celkové výdavky 
mesta naplánovala radnica zhodne 
na sumu 11.870.176 eur. 

„Pri tvorbe rozpočtu sme zohľadňova-
li všetky aspekty, legislatívne zmeny, 
ktoré sú pripravované vo vláde a ktoré 
sú schválené. Avšak v procese ešte ne-
boli niektoré zmeny zaznamenané, to 
znamená, že museli sme počítať s tým, 
že budú existovať takzvané nášľapné 
míny, ktoré sa budeme snažiť elimino-
vať rozpočtovými zmenami v priebehu 
roka 2018,“ skonštatoval vedúci eko-
nomického oddelenia Mestského 
úradu v Handlovej Peter Mendel. 
K tvorbe rozpočtu podľa neho rad-
nica pristupovala konzervatívne, vy-
chádzala z východiska pre príjem po-
dielovej dane, pričom ho znížila  asi 
o vyše 500.000 eur. „Nevieme, čo nás v 
budúcom roku čaká. Myslím si, že toto 
je dobrá cesta,“ dodal. 

Mesto napriek konzervatívnemu prí-
stupu k rozpočtu plánuje i viacero 
investícií. „My sme do rozpočtu za-
komponovali po dlhom čase opätovne 
príspevok pri narodení Handlovčana. 
Každý jeden nový Handlovčan, keď 
splní osobitné podmienky, dostane 

príspevok 70 eur na narodené dieťa. 
Opäť sme prevzali zodpovednosť za 
šport, profesionálny, aj výkonnostný, 
aj mládežnícky a oproti roku 2016 sme 
naplánovali o 125.000 eur na túto ka-
pitolu viac. Takisto sme naplánovali 
vyše 20.000 eur na to, aby sme zamest-
nali v rámci Handlovej, našich troch 
základných škôl, špeciálneho pedagó-
ga,“ načrtol primátor Rudolf Podoba. 

Sumu 29.000 eur podľa neho vyčleni-
la radnica na doplnenie mestskej po-
lície na 14 členov, 5000 eur pôjde na 
výstroj policajtov. „Skoro dva milióny 
eur išlo v tomto roku do rekonštrukcie 
ciest a chodníkov, budúci rok to bude 
400.000 eur. Od nového roka bude u 
nás prebiehať rekonštrukcia plavárne 
a výstavba letného kúpaliska v objeme 
5.184.000 eur, takisto investor ohlásil 
výstavbu obchodného centra na Mo-
rovnianskom sídlisku v objeme 14 mi-
liónov eur, budeme budovať kompo-
stáreň, ihriská a rekonštruovať škôlku 
na Dimitrovovej,“ dodal. 

Do návrhu rozpočtu mesto zapracuje 
aj ďalších 10.000 eur na nákup auta 
pre mestskú políciu. Financie na in-
vestíciu získa mesto navýšením po-
ložky podielovej dane. Základný do-
kument samosprávy schválili mestskí 
poslanci jednohlasne.  

Bežné príjmy mesta vrátane škol-
stva predstavujú 10.429.997 eur, 
bežné výdavky 9.224.772 eur. Kapi-
tálové príjmy majú dosiahnuť výšku 
1.240.179 eur a kapitálové výdavky 
1.535.700 eur. Príjmové finančné 
operácie naplánovala radnica na 
sumu 200.000 eur a výdavkové fi-
nančné operácie na sumu 1.089.704 
eur. Bežný rozpočet nastavila radnica 
ako prebytkový, pričom tento preby-
tok kryje schodok v rámci kapitálové-
ho rozpočtu a finančných operácií.

Handlovskí mestskí poslanci záro-
veň odobrili rozpočty na budúci rok 
mestských príspevkových organizá-
cií, a to domu kultúry, mestskej kniž-
nice a mestskej plavárne s výhľadom 
na ďalšie nasledujúce dva roky, tiež 
vzali na vedomie rozpočty mestských 
neziskových organizácií Asterion, 
Jazmín a Senior centrum Handlová. 

Zdroj : rozpočet mesta TASR
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Ku koncu roka sa zišli handlovskí poslanci dvakrát

Rozsiahle prerušenie 
dodávky elektrickej energie 

Na základe informácií od Stredo-
slovenskej energetiky – Distribúcia, 
a.s. mesto Handlová informuje, že v 
dňoch 8.,9.,10.,11.,a 12. januára 2018 
od 6.45 h do 17.30 h dôjde k plánova-
nému prerušeniu dodávky elektrickej 
energie na uliciach: Hviezdoslavova, 
M. R. Štefánika, Odbojárov,  Brigád-
nická, Hečková, Hlboká, J.L. Bellu, 
Kpt. Nálepku, Kvetná. 
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Osud mu nedovolil s nami 
dlhšie byť, ale v našich 
srdciach bude stále žiť. 

Dňa 3.1.2018 uplynú 3roky, 
čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, 
svokor a starý otec 

Ladislav Májový. 
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra, 
nevesta a vnuci.

S tichou spomienkou 
k Tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme a s láskou 
na Teba spomíname.

Dňa 27.decembra 2017 
by oslávil 70. narodeniny 

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

Hoci odišiel si bez slova, 
na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na teba zostanú  
navždy v nás. 

Dňa 19.12.2017 uplynul rok, 
čo nás náhle opustil náš 
drahý manžel, otec, starký 
a prastarký 

Dušan Schlosser. 
S láskou spomína manželka Oľga a deti 
s rodinami.

Dňa 24.1.2018 uplynie rok, 
čo nás opustil priateľ 

Štefan Jankovský. 

S láskou a úctou spomína 
priateľka s rodinou.

Dňa 29.1.2018 uplynie 
5 rokov, čo nás opustila 
manželka a mamička 

Júliana Königová. 

S láskou spomínajú 
manžel, dcéra a syn 
s rodinami a ostatná 
rodina. Chýbaš nám.

Odišiel si tichúčko, ako 
odchádza deň a v našich 
srdciach ostáva bolesť 
a spomienka len. 

Dňa 7.1.2018 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
starý otec 

Ľudevít Baláž. 
S láskou spomínajú manželka, deti Sonka 
a Karol s rodinami.

Dňa 23.01.2018 uplynú 
2 roky, čo nás navždy 
opustil 

František  Jenei. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Spomína manželka , rod. 
Mečiarová, Jakubíková.

Po krátkych cestách chodili 
sme spolu, na ďalekú odišiel 
si sám. 
Dňa 24.12.2017 uplynuli 
2 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a syn 

Pavol Jarota. 
S láskou spomínajú manželka, synovia, rodičia 
a ostatná rodina.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným a známym, 
ktorí sa dňa 4.12.2017 
naposledy rozlúčili s našou 
milovanou mamičkou 
Helenou 
Schniererovou. 

Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Odišiel si tichúčko ako 
odchádza deň a v našich 
srdciach ostáva spomienka 
len. 
Dňa 12.1.2018 uplynú 
2 roky, čo nás opustil 
milovaný manžel, otec, 
dedko 

Michal Farkaš. 
S láskou spomína celá rodina, priatelia. 
Chýbaš nám.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným a známym, 
ktorí sa prišli dňa 4.12.2017 
rozlúčiť s našou drahou 
mamičkou, starkou 

Vierou Vrzalovou. 

Poďakovanie patrí 
ošetrujúcim lekárom, pani 

primárke ODCH MUDr. Kvostkovej, p. Cibulovi 
za ochotný a ľudský prístup pri vybavovaní 
poslednej rozlúčky. Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným a známym, 
že sa dňa 12.12.2017 prišli 
rozlúčiť s našim drahým 
otcom a starým otcom 

Jánom Hoosom 

a zároveň sa chceme 
poďakovať celému 

kolektívu Senior centra Handlová za príkladnú 
starostlivosť v posledných rokoch jeho života. 
Česť jeho pamiatke praje smútiaca rodina.

Dňa 14.1.2018 uplynie rok, 
čo nás opustil  manžel, 
otec, starý otec 

Jozef Čerňava. 

S úctou spomína celá 
rodina.

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

Dňa 4.1.2018 uplynulo 
12 rokov, čo nás opustil 
náš drahý manžel, otec, 
starý otec 

Dušan Jakubec. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Vážení pracovníci Gewisu! 
Chcela by som sa vám všetkým poďakovať z hĺbky 
svojho srdca za vašu pomoc. Veľmi si to vážim a 
chcem, aby ste to vedeli. Vašim finančným darom 
ste dali najavo, že ste mali radi môjho manžela 
Petra a ja som vám za to vďačná a mne osobne ste 
tým veľmi pomohli.  Ešte raz ďakujem.

                               Nemčoková

Môj milovaný synček, maj sa krásne v nebíčku,
budem na teba spomínať s láskou v srdiečku.

Chýbaš mi...

Dňa 22.12.2017 by sa dožil 22 rokov náš 
milovaný syn, brat, vnuk 

Marek Kmeť. 

S láskou spomíname.
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Opustili nás
november/december 2017 

Mgr. Romana Pekárová, 86 rokov
Ján Hoos, 79 rokov
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 základe 
súhlasu pozostalých so zverejnením infor-
mácie.  od 25. novembra do 22. decembra 
2017.

Jubilanti v mesiaci  
D E C E M B E R    2017

Gratulujme našim jubilantom, 
ktorí sa dožili v mesiaci december 
nádherných 70, 80, 85, 90 a
viac rokov a želáme veľa zdravia

Mária  Halašková
Mária  Bednárová
Mária  Kučeráková
Ema  Foťková
Anna  Štefancová
Štefan  Litva
Ján  Blanár
Erika  Čechová
Oto  Klár
Mária  Čápová
Ján  Lebruška
Robert  Valent
Emília  Klačková
Jozef  Bielský
Mikuláš  Deli
Mária  Dobrovodská
Jozef  Bahno
Imrich  Botka 
Helena  Warcholová
Agnesa  Gašparičová
Gustáv  Mečiar
Ján  Ligas
Emília  Nagyová
Peter  Scheibstein
Anna  Krascsenitsová
Milan  Vetrák
Mária      Kovácsová

Narodení 
november/december

Markus Dušan Najmajer
Adam  Škrteľ
Matúš  Kmeť
Samuel  Briatka
Matyas  Cintavý
Adam  Havlík
Filip  Lacko
Ema  Mikulová
Magdaléna  Marková
Lucia  Ištokovičová
Mia  Brdová
Bianka  Petríková
Stela  Zibrinová
Nela  Beňáková
Petra  Babušáková

Zoznam narodených – deti sú zapí-
sané  v poradí, v akom boli doručené 
oznámenia o narodení  z príslušných 
matrík.

Mestská polícia 
informuje     
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac november 2017 – december 
2017 (od 20.11.2017 do 14.12.2017) 
celkom 376 udalostí. Udalosti MsP 
nájdete na www.handlova.sk/statis-
tikyMsp.
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 Mestský útulok na 
www.handlova.sk a staňte sa maji-
teľom psíka

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE
Do nového roku veľa šťastia, lebo je 
krásne, veľa zdravia, lebo je vzácne, 
veľa lásky, lebo jej je málo a veľa 
všetkého, čo by za to stálo!

Mestská knižnica sa počas uplynulé-
ho roka tešila priazni svojich čitate-
ľov a návštevníkov. Viac ako 32 000 
návštevníkov si v knižnici vypožičalo 
takmer 60 000 kníh. Počas roka sme 
pripravili 220 kultúrno výchovných 
podujatí, ktorých sa zúčastnilo viac 
ako 4 500 detí a dospelých Handlov-
čanov. Posledný mesiac v roku bol v 
knižnici „vianočný“. 

Literárne aj tematické podujatia boli 
venované vianočným tradíciám, via-
nočnému zážitkovému čítaniu, deti 
zdobili perníky, stromček. Pre nás, kni-
hovníčky, bol tradičný aj záver roka. 
Vianočnú atmosféru v knižnici sme 
(už po trinástykrát) vytvorili s býva-
lými kolegyňami-dôchodkyňami pri 
vianočnej „knihovníckej kapustnici 
tety Žofky“. Naša 103-ročná teta Žofka 
Martišová už samozrejme nevarila, ale 
potešila nás svojou prítomnosťou a 
spomienkami. Slávnostné posedenie 
s vôňou kapustnice, vanilky a ihličia 
bolo pre všetkých veľmi príjemnou 
bodkou za odchádzajúcim rokom 
2017. 

A čo nás čaká? 
Rok 2018 je rokom, kedy si Mestská 
knižnica Handlová pripomenie 95. vý-
ročie založenia a tým sa budú niesť aj 
všetky naše pripravované podujatia. 
Získame nové tituly kníh, nové časo-
pisy; tešíme sa spolu s vami na podu-
jatia, na besedy so spisovateľmi, na 
stretnutia s knihou. 
Tešíme sa na Vás aj v roku 2018!
Sme tu pre vás, sme knižnica pre 
všetkých! 

Členský poplatok zostáva aj v tomto 
roku nezmenený:

dospelý čitateľ 2,50 € 
dôchodca a študent 2,20 € 
dieťa  1,50 €

 Pripravujeme v januári:

Krista Bendová. 
Medajlón k 95. výročie narodenia
Osmijankove rozprávky. 
Literárne hodiny. Pre 1. st. ZŠ.
Čierne zlato. 
Povesti z handlovskej doliny. Čítanie s 
porozumením. Pre 2. st. ZŠ. 
Brata musíš poslúchať. 
Beseda o knihe G. Futovej. Pre 1. st. ZŠ.

V Handlovej bolo vlani 
viac otvorených ako 
zatvorených prevádzok

Prinášame malý prehľad podnikateľ-
ských prevádzok, ktoré boli otvorené 
alebo zrušené v Handlovej  do konca 
novembra 2017. Spolu bolo otvore-
ných štrnásť prevádzok a štyri boli 
zatvorené. 

Podnikatelia na území mesta Hand-
lová otvorili tieto prevádzky:
- Poradenstvo v oblasti výživy ľudí,     
   Okružná 5

- Oprava odevov, zákazkové šitie, Ná-
mestie baníkov 5 
- Predajňa Bio – zdravá výživa, Ul. au-
gusta 12
- Predaj textilu, ČSA 46
- Pedikúra, Námestie baníkov 24
- Predaj smothie, bobble tea , 
  predajný stánok, Švermova ul.
- Záložňa, bazár, vintage shop, 
  Námestie baníkov 24
- Očná optika, MC č. 1
- Odoberanie merných podkladov pre 
vyhotovenie ortopedicko-protetic-
kých zdravotníckych pomôcok, 
SNP 26
- Potraviny – večierka, Nám. ban. 20

- Second – hand, Coop Jednota
- Kvetinárstvo , Námestie baníkov 3
- 101 drogéria, Námestie baníkov 19
- Kozmetika a manikúra – salón 
  Nataly, Mierové námestie 1 – 21

Zrušené boli tieto prevádzky:
- Realitná kancelária, 
  Námestie baníkov 24 
 - Potraviny pri štadióne, 1. mája 60
- Obchodík pre moletky, 
 OD – Coop Jednota  
- Lahôdky – cukráreň, 
 Námestie baníkov 24    

JP

SLOVENSKÉ BANSKÉ 
MÚZEUM V NOVOM ROKU 

Slovenské banské múzeum so sídlom 
v Banskej Štiavnici je víťazom 14. roč-
níka súťaže MÚZEUM/GALÉRIA ROKA 
2016, k čomu prispela svojou činnos-
ťou aj naša expozícia v Handlovej. 
Cesta uhlia vás čaká aj v roku 2018, 
ktorý je vyhlásený ako Európsky rok 
kultúrneho dedičstva.  V januári je 
v eko-dielničke pripravené pre ško-
ly háčkovanie prstami, verejnosť sa 
môže venovať maľovaniu na hodváb 
alebo zdobiť rámy na fotografie tech-
nikou decoupage. Ďakujeme všet-
kým, ktorí prispeli k otvoreniu von-

kajšej a doplneniu vnútornej expozí-
cie, primátorovi Handlovej Rudolfovi 
Podobovi a mestu Handlová, vedeniu 
SBM v Banskej Štiavnici a riaditeľovi  
Jozefovi Labudovi, Hornonitrianskym 
baniam Prievidza a ich zamestnan-
com, členom Handlovského banícke-
ho spolku, akademickému maliarovi 
Rudolfovi Cigánikovi, Jankovi Proc-
nerovi za zapožičanie excelentných 
baníckych drevorezieb. Poďakovanie 
patrí všetkým návštevníkom, mater-
ským, základným, stredným školám 
nielen z Handlovej. Tešíme sa na vaše 
návštevy a ŽELÁME VÁM ŠŤASTIE A 
ZDRAVIE V NOVOM ROKU 2018.

Zamestnanci SBM ex. Handlová



Občianske združenie Žiar 
získalo štatút miestnej akčnej skupiny MAS 

Čo znamená získanie štatútu MAS?
Občianske združenie sa uchádzalo v rámci opatre-
nia 19.2 Programu rozvoja vidieka SR pre progra-
mové obdobie 2014-2020 o finančné prostriedky 
na základe spracovanej Stratégie rozvoja územia OZ 
Žiar. Získanie štatútu znamená, že to, čo je v straté-
gii napísané, sa bude realizovať. MAS funguje ako 
„malé ministerstvo“. Zjednodušene povedané, MAS 
vyhlasuje výzvy na jednotlivé opatrenia uvedené 
v stratégii. Opatrenia v rámci našej stratégie: 1.1 
Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 
1.2 Podpora nepoľnohospodárskych činností, 2.1 
Budovanie, zlepšovanie a rozširovanie miestnych 
základných služieb, 2.2 Budovanie a rekonštrukcia 
miestnych komunikácií a zlepšenie vzhľadu obcí, 2.3  
Rozširovanie sociálnych a komunitných služieb, 2.4  
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zastávok, 

staníc, parko-
vísk 3.1 Pod-
pora mladých 
poľnohospo-
dárov, 3.2  Pi-
lotné projekty 
– spoluprá-

ca, 3.3  Zakladanie nových a podpora existujúcich 
mikro a malých podnikov. Vo všeobecnosti budú 
výzvy určené pre podnikateľský sektor z územia, 
poľnohospodárov ale aj samosprávy. Po vyhlásení 
výzvy, MAS zorganizuje pre potenciálnych žiadate-
ľov školenia, informačné dni a semináre. Následne 
MAS zabezpečí proces kontroly a odborného hod-
notenia predložených projektov. Ani po schválení 
predložených projektov sa úloha MAS nekončí. Pre 
úspešných bude zabezpečovať monitoring, ale aj 
kontrolu po realizácii aktivít projektu. Okrem toho 
má MAS taktiež svoje povinnosti voči riadiacim or-
gánom. 

Kedy MAS vyhlási prvé výzvy a komu budú 
určené?
Predpoklad vyhlásenia prvej výzvy je začiatok roka 
2018 pre podnikateľský sektor. Od toho, ako rýchlo 
dokážeme finančné prostriedky vyčerpať, bude zá-
ležať aj to, či do územia prídu ďalšie financie.  
Čo znamená výzva?
Zjednodušene určuje, kto môže žiadať o nenávratný 
finančný príspevok, na aký účel môže financie vy-
užiť, koľko ich môže maximálne žiadať, aké aktivity 
môže realizovať, dokedy ich musí zrealizovať, ako a 
dokedy musí žiadosť (projekt) predložiť a pod. 
Ak máte záujem získať viac podrobnejších informá-
cií, sledujte webovú stránku www.masziar.sk, alebo 
nás neváhajte kontaktovať v pracovných dňoch od 
8,00 do 15,00 hod. osobne v kancelárii MAS v Miest-
nom kultúrnom stredisku 367, Chrenovec-Brusno, 
telefonicky 0919 19 30 10 alebo e-mailom erika.jo-
nasova@masziar.sk. 

Erika Jonasová, projektový manažér MAS
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Vymenené šindle na veži 
Kostola sv. Kataríny žiaria  
Náročné práce, spojené s výmenou 
šindľovej strechy sa v lete ukončili, 
lešenie, ktoré obopínalo vežu kos-
tola bolo odstránené. Dominanta 
mesta, veža Farského kostola sv. 
Kataríny, žiari a je vidieť z každej 
svetovej strany. Na výmenu krytiny 
získala farnosť 15 450 Eur z finanč-
ného grantu MK SR z programu 
Obnovme svoj dom. Havarijný stav 
dreveného krovu výdavky spojené 
s rekonštrukciou rozpočet navýši-
li na takmer 185 000 Eur. Farnosť 
Handlová chýbajúce finančné zdro-
je hľadala u sponzorov a štedrých 
darcov. Koľko úsilia bolo potrebné 
vynaložiť a koľko finančných pro-
striedkov je potrebné vyplatiť? O 
financovaní rekonštrukcie veže 
kostola sme sa zhovárali s ThLic. 
Petrom Repom, farárom a správ-
com handlovskej farnosti.

1. Šindle na veži kostola sú vyme-
nené, práce ukončené. Vieme už 
povedať, koľko hodín práce a spot-
rebovaného materiálu bolo spo-
jených s realizáciou tejto náročnej 
prestavby?
Naozaj práce na veži trvali veľmi dlho, 
začali sme začiatkom septembra 2016 
a posledný šindeľ bol uložený začiat-
kom júna. Potom ešte trvalo niekoľko 
týždňov, pokiaľ bolo zložené lešenie. 
Postaviť a zložiť 22 poschodí lešenia 
je predsa len poriadna fuška. Ale od 
augusta je možno vidieť  vežu v celej 
jej kráse. Bolo použité najmä drevo, či 
už na drevené šindle alebo na výmenu 
drevených trámov v konštrukcii strechy. 
Celková plocha na ktorú bol položený 
nový šindeľ je skoro 300 m2 a použilo sa 
približne 35 až 40 m3 dreva. 

2. Takmer na jeden rok sa veža kos-
tola zahalila do železného ošatenia. 
Boli práce s výmenou krytiny ná-
ročnejšie, ako sa pôvodne predpo-
kladalo? 
Na začiatku sme vedeli, že je viac ako 
nutné vymeniť už zhnitý a zničený dre-
vený šindeľ a tiež, že bude treba vymeniť 
aj drevené obloženie a samozrejme časť 
takmer 200 ročného dreveného krovu. 
Až postupne, ako bola strecha odkrý-

vaná, sme zisťovali skutočný stav krovu, 
nakoľko zvnútra nie je možný prístup až 
k samotnému vrcholu. Takže, celkové 
práce boli náročnejšie oveľa viac ako 
sme predpokladali. Len na pripomenu-
tie, Handlovčania si určite spomínajú 
ako na nejaký časť zmizol vrchol veže, 
obidve vrchné cibule, ktoré sme museli 
dať nanovo vyrobiť.

3. Vystavený je záverečný účet. Na 
akú čiastku sa vyšplhal konečný 
účet? Farnosť  finančné zdroje zís-
kavala aj prostredníctvom verejnej 
zbierky,  zriadila v bankovej inštitú-
cii transparentný účet. Je tento účet 
ešte otvorený a koľko finančných 
prostriedkov sa  podarilo vyzbie-
rať? 
Celá obnova veže kostola sv. Kataríny 
vyšla na 181 757 Eur, k čomu musíme 
ešte pripočítať 4300 Eur sponzorský 
dar na vymaľovanie fasády veže, ďa-
lej 3 313,60 Eur daň, ktorú sme museli 
zaplatiť a výdavky spojené s verejnou 
zbierkou a propagačnými materiálmi 
približne 6500 Eur. Transparentný účet 
v SLSP je stále otvorený a je možné naň 
posielať alebo vkladať finančné dary. 
Verejná zbierka (dary a príspevky) boli 
77.720 Eur. Od rôznych organizácií 
(MK SR 15.450 Eur, HBP, a.s., Prievidza 
10.062 Eur, mesto Handlová 5000 Eur, 
W.W.W., s.r.o., Handlová 700 Eur, Immo-
bilien Management, s.r.o., Žilina 5000 
Eur, Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a.s., Bratislava 400é Eur, Na-
dácia bane pre zdravie, vzdelanie, kul-
túru a šport, Prievidza 500 Eur - to bolo 
celkovo  40.712  Eur. Museli sme si tiež 
požičať 70 000 Eur, aby sme mohli do-
končiť celú obnovu. Pôžičku stále ešte 
splácame, podarilo sa nám, aj vďaka 
štedrosti rôznych jednotlivých darcov, 
splatiť 12 000 Eur. (november 2017) 
Všetky finančné transakcie je možné 
si overiť a sledovať na našom transpa-
rentnom účte (www.transparentneuc-
ty.sk, Kostol sv. Kataríny v Handlovej,  
SK5009000000005077239645)

4. Je dnes účet za rekonštrukciu 
splatený a všetky podlžnosti vráte-
né? 
Firma, ktorá zastrešovala všetky práce 
na obnove veže kostola je vyplatená. 
Zostáva nám splatiť ešte pôžičky celko-
vo vo výške 58 000 Eur.  

5. Farnosť pripravila počas roka 
niekoľko predajných, upomienko-
vých predmetov. Koľko finančných 
prostriedkov priniesol predaj limi-
tovanej edície čokolády, drevených 
šindľov, pohľadníc či kalendára na 
rok 2017? Plánuje farnosť predaj 
kalendára aj na rok 2018?
Áno, počas roka sme v rámci verejnej 
zbierky ponúkali niekoľko darčekových 
predmetov, ktorými sme chceli prejaviť 
vďačnosť tým, ktorí boli ochotní nás 
podporiť a medzi iným aj nástenný 
kalendár, ktorý sa stretol s veľkým zá-
ujmom. Tento rok nerobíme  kalendár, 
ale hľadáme nové možnosti, ako osloviť 
možných darcov, ktorí by nám chceli 
pomôcť. Celkovo sme získali predajom 
rôznych darčekových predmetov pri-
bližne 14 965 Eur.

6. V predvianočnom čase sa stalo 
v našom meste tradíciou varenie 
charitatívnej Handlovskej kapust-
nice. V roku 2016 bola v ponuke 
aj Farská kapustnica, výťažok išiel 
na opravu veže. Aj v roku 2017 ste 
pripravili kapustnicu. Má získaný 
výťažok nový cieľ použitia, či bude 
opäť použitý na splatenie časti 
dlhu? 
Sme veľmi radi, že aj tento rok sme 
mohli variť kapustnicu. Výťažok bude 
použitý na splatenie dlhu, ktorý nám 
ešte zostáva. Verím, že chutila všetkým 
a ďakujem za pomoc. 

7. Máte v pláne s opravou a výme-
nou šindľovej strechy pokračovať? 
Ak áno, vieme dnes aspoň približne 
povedať, koľko finančných pro-
striedkov bude potrebných získať? 
Farnosť má pláne vymeniť aj zvyšok šin-
dľovej strechy na hlavnej lodi kostola a 
svätyni, plus samozrejme obnoviť malú 
vežičku a vymaľovať fasádu kostola. Pri-
oritou je pre nás najprv splatiť dlhy, kto-
ré nám zostali a medzi časom robíme 
prípravné práce. Chystáme pamiatkové 
výskumy, ktoré máme nariadené z pa-
miatkového úradu. Treba tiež pripraviť 
stavebnú dokumentáciu a všetko, čo je 
potrebné k začatiu prác. Plocha strechy, 
ktorá nám ešte zostáva vymeniť, je pri-
bližne 1000 m2, čo je veľmi veľká plocha 
a ak si vezmeme, že na 1m2 je potreb-
ných približne 60 až 70 ks dreveného 
šindľa, pričom jeden stojí približne 0,70 
Eur, tak výpočty nechávam na čitateľov. 
Je to veľká finančná čiastka, ktorú bu-
deme musieť získať. Žiaľ, drevený šindeľ 
je jedným z najdrahších materiálov, ale 
nemôžeme použiť iný, lacnejší. To je len 
materiál, plus treba pripočítať materiál 
na výmenu krovu, samozrejme prácu 
majstrov, lešenie a všetko, čo k staveb-
ným prácam patrí. Netrúfam si odhad-
núť množstvo financií, ktoré nám bude 
treba. Máme však nádej, že do dvoch 
rokov by sme mohli začať s obnovou 
zvyšku strechy a fasády kostola. 

Na záver by som sa chcel znova všet-
kým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli a pomohli, poďakovať za ich 
ochotu a otvorenosť. Kostol je krásnou 
dominantou mesta a myslím, že sa nám 
spoločne podaril veľký kus práce, na 
ktorý môžeme byť patrične hrdý. Celé 
mesto a osobitne námestie tým získalo 
na kráse a teším sa, keď vidím, ako ľu-
dia dvíhajú hlavu a obdivujú tú krásu 
a mladosť, ktorú veža získala. Slová 
uznania ľudí prechádzajúcich našim 
mestom môžu byť pre nás takou odme-
nou, že sme mohli byť účastní takého 
diela. A keďže som kňaz, tak chcem ešte 
vyjadriť vďačnosť Bohu, že nám pomá-
hal, zažili sme veľa malých i veľkých 
zázrakov. Nech dobrotivý Boh odmení 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomáhali a pomáhajú aj naďalej. 

Zhováralo sa odd. komunikácie MsÚ 
Handlová



Konferenčný stolík   33 € Kreslo ASTRID s taburetom  233 €      PC stolík rohový  106 €   Pohovka TONI 339 €

Kreslo rozkladacie RENO  169 €     Komoda JACHIM 183 €  Nemý sluha  16 €       Skriňa ELIZA 116 €       BALI NEW  44 €

SS MONA  575 €    Botník ELA 48 €      Jedálenská stolička 32 €
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Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová
Otvorené:  PO - PI:  9.00 - 17.00

Zľavy s darčekom
na predajni

0917 539 165

www.sedosanabytok.sk

Úspechy žiakov 
handlovskej ZUŠ-ky

Školský rok 2017/2018 
Detská  spevácka súťaž 
populárnej a autorskej piesne 
JESIENKA 2017 23.11 2017 
Laura Minichová - 1. miesto 
Zlaté pásmo/kategória C

Adela Gazdíková - 3. miesto 
Zlaté pásmo/ kategória B
Sofia Olle - 3. miesto Zlaté pásmo/
kategória A
Slavomír Dobrotka - 3. miesto Zlaté 
pásmo/ kategória D
Veronika Pernišová - Bronzové pásmo/
kategória A
Laura Minichová - LAUREÁTKA SÚŤAŽE

ZUŠ Handlová

Vianočné dielničky pre malé detičky

12.decembra sa v Elokovanom pracovisku Morovnianska cesta konal prvý ročník 
Vianočných dielničiek v spolupráci s Digi Slovakia a Detským mládežníckym 
parlamentom. Deti z Detského a mládežníckého parlamentu maľovali škôlkárov 
na tvár,  podával sa sladký punč, medovníčky a deti sa fotili spolu s Mikulášom. 
Poďakovanie patrí celému kolektívu elokovaného pracoviska Morovnianska cesta, 
Ingridke Janákovej z Digi Slovkia a deťom z Detského a mládežníckeho parlamentu.

Jana Gurinová, zástupkyňa E.P. Morovnianska cesta  

Čo čaká školákov 
v roku 2018?
Február   
Polročné prázdniny (02.02.2018)
Jarné prázdniny (19.02. – 23.02.2018)
Marec    
T9-2018 celoslovenské testovanie 
žiakov 9 ročníka (21.03.2018)
Mikroregionálne oslavy Dňa učite-
ľov „Ľuďom za katedrou“
Veľkonočné prázdniny 
(29.03. – 03.04.2018)
Apríl
Zápis detí na povinnú školskú do-
chádzku do školy v školskom roku 
2018/19
Náhradný termín testovania 
T9-2018 (05.04.2018)
Máj
Zápis detí do materskej školy na 
školský rok 2018/19

Jún
Oceňovanie najlepších žiakov do 15 
rokov
Koniec školského vyučovania a vy-
svedčenie (29.06.2018)
Júl – august
Letné prázdniny 
(02.07. – 31.08.2018)
September
Začiatok školského roka a vyučova-
nia (03.09.2018)
Október
Jesenné prázdniny 
(31.10. – 02.11.2018)
November
Týždeň vzdelávania a Dobrý nápad 
2018
Oceňovanie najlepších študentov
December
Vianočné prázdniny 
(23.12.2018 – 07.01.2019)

Spoločný školský úrad

Predáme  
2-podlažný rodinný 
dom v Handlovej 
13 x 10m 
s garážou v tichej 
lokalite. Úžitková 
plocha 150 m², záhrada 
508 m² so skleníkom a 
záhradným domčekom. 
Cena 110 tis. €. Kontakt: 0918 777 809
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Handlovský ŠK ACHILLES 
v Rakúsku na stupňoch 

víťazov 

V nedeľu 3. decembra 2017 sa ŠK 
ACHILLES Handlová, tentokrát v 
početnej až 13 člennej zostave, 
zúčastnil tradičného behu 28. 
Mödlinger Altstadt Adventlauf. 

V nádherne vianočne vyzdobenom 
meste Mödling bolo na štarte 
takmer 1200 pretekárov a 
pripravené  5 km a 10 km okruhy. 
Naše výsledky v kategóriách - na 
trati dlhej 5 km Tomáš Benko 
1.miesto, Silvia Valová 1.miesto, 
Lukáš Pavlíček 7. miesto. 10 km 
okruh Miroslav Bilčík ml. 4.miesto, 
Štefan Kubálek 7.miesto, Stanka 
Šiatinská 7. miesto, Peter Vagáň 
10.miesto. Zdá sa, že v Rakúsku 
budú o Handlovej počuť čoraz 
častejšie.
Blaho Ľubomír
ŠK ACHILLES Handlová

Pochod vďaky SNP 
Cigeľ – Handlová, 

43. ročník 
Sobota 20. januára 2018 

Viac informácií na 
www.handlova.sk

CHLAPCI Z ŠBK HANDLOVÁ NA NÁVŠTEVE VO VEĽKOM KLUBE HC SLOVAN !

28.novembra sa basketbalisti z ŠBK Handlová, spolu s trénermi Beránekom, Štaudingerom 
a Minárikom, zúčastnili na špeciálne pozvanie HC Slovan Bratislava a hokejistu Mareka 
Viedenského zápasu KHL. Marek privítal chlapcov hneď po príchode do Bratislavy.                                
Od Mareka dostali basketbalisti krásne darčeky v podobe šálov HC Slovan a lístky na zápas. 
Nič basketbalistom nebránilo užiť si skvelý zápas a uvidieť skutočných profi športovcov                
v akcii. Marek Viedenský:  „Ja som hlavne rád, že sa páčilo a že si to chalani užili. Ak budú 
makať, môžu hrať ešte pod väčším publikom v NBA :). Keď ja, z nehokejového mesta, som bol 
draftovaný do NHL, tak prečo nemôžu byť oni draftovaní do NBA“.

VIANOČNÝ BASKETBALOVÝ TURNAJ 
V HANDLOVEJ S REKORDNOU ÚČASŤOU!
11. decembra 2017 sa uskutočnil v ZŠ Mierové námestie 
v Handlovej  VIANOČNÝ BASKETBALOVÝ STREETBALL pre 
deti zo základných škôl, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 
120 detí z 28 tímov.  
Na turnaji sa okrem detí z Handlovej predstavili aj tímy       
z Komárna, Žiliny a Prievidze. Hralo sa systémom každý      
s každým v dvoch kategóriách v štyroch skupinách. Počas 
zápasov sa o zábavu postarala tanečná škola VOLCANO. 
Výsledky: 
Kategória mladších:
1.MIESTO (DREAM TEAM PD - Prievidza)
2.MIESTO ( FLAMES BASKETBALL - Handlová)
3.MIESTO ( OLD DOGS - Prievidza) 
Kategória starších:
1.MIESTO (BALLERS - Handlová)
2.MIESTO (JUH 1 - Handlová)
3.MIESTO  ( DREAM TRAM - Handlová)

Hlavný organizátor podujatia Ján Beránek: „Veľmi nás teší 
obrovský záujem a účasť tímov zo Slovenska. Touto cestou 
sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným aj z ďalekých 
miest. Ďalej, veľké poďakovanie patrí vedeniu ZŠ Mierové 
námestie, všetkým pomocníkom a špeciálne učiteľovi 
Erichovi Štaudingerovi za obrovskú pomoc pri samotnej 
organizácii. 

Na Kapriáde 2017 
ocenenili plavcov

Plavecký klub Handlová zorgani-
zoval v predstihu, vo štvrtok 30. 
novembra, tradičnú predvianočnú 
Kapriádu pre všetky deti, ktoré po-
čas roka absolvovali plavecké tré-
ningy, ako aj pretekali za klub. 

V samotnom úvode prezidentka klu-
bu Mária Májová privítala hostí, deti 
a zhrnula celý plavecký rok. V roku 
2017 sa klubu historicky najviac da-
rilo v mladšej kategórii „C“. Celkovo 
si  plavci odniesli 55 vzácnych kovov, 
najmladší plavci boli vyhodnotení 
priamo na pretekoch.

Sedem medailistov z Banskobystric-
kých pretekov si prevzali medaily, 
ktoré vybojovali počas celého roka na 
štyroch kolách: 
Karolína Vetráková 
14 medailí (11x- zlato, 3x – striebro),
Filip Juríček 
9 medailí (1x – zlato, 7x – striebro, 1x 
– bronz), 
Marek Šteták 
4 medaile (2x –striebro, 2x –bronz),  
Kiara Mikušová 
2 medaily (2x- bronz)
Róbert Suja 
2 medaily (2x – bronz),  
Ema Schniererová  1  bronz, 
Adrián Peprík 1 bronz.

Plavecký klub Handlová tento rok 
ocenil v štyroch kategóriách naj-
úspešnejších reprezentantov:

Najmladší pretekár:  
Mathias Šemetas,  r. 2010 – medailista 
z jesenných majstrovstiev stredoslo-
venskej oblasti
Najstarší pretekári: 
Marek Mikuš, Natália Maruniaková – 
niekoľkoroční pretekári, medailisti z 
rôznych pretekov počas celej doby 
reprezentácie.
Najväčší posun v časoch: 
Kiara Mikušová , Róbert Suja – počas 
roka najvýraznejšie posunuli svoje 
časové limity, ktoré sa pretavili do via-
cerých medailí.
Najúspešnejší medailisti PK Ha 
za rok 2017: 
Karolína Vetráková – viacnásobná 
majsterka Slovenska z letných Maj-
strovstiev Slovenska 2017, niekoľko-
násobná medailistka z celoročného 
pretekania, aj na medzinárodných 
pretekoch v Štúrove, v ratingu plav-
cov kat. „C“ patrí Karolína na 1. miesto 
na celom Slovensku. 
Filip Juríček – medailista z letných  
Majstrovstiev Slovenska, viacnásobný 
medailista z celoročného pretekania, 
aj na medzinárodných pretekoch v 
Štúrove  V raitingu plavcov kat. „ C „ sa 
pohybuje na 2. až 5. mieste.

Odmenili sme aj ostatných preteká-
rov: Tobias Štálnik, Kristián Kúdela, 
Ludvík Vojtko, Peter Lenhart, Marek 
Šteták, Eliska Klátiková, Jakub Svi-
tok, Sandra Pukačová, ktorí repre-

zentovali na viacerých pretekoch po-
čas roka 2017. Po odovzdaní vzácnych 
trofejí, medailí diplomov a sladkých 
cien už nič nebránilo Neptúnovi, vlád-
covi všetkých morí, symbolicky otvo-
riť vodu. Jeho gestom sa začali ukážky 
rôznych plaveckých štýlov a prvkov. 
Prítomní hostia mali možnosť sledo-
vať súťaženie, dravosť svojich detí a 
zhodnotiť, čo všetko sa dokázali plav-
ci naučiť, či vylepšiť za posledný rok.
Na záver, trochu netradične, namiesto 
živých kaprov, ktoré sa ešte v tomto 
čase nelovia, mali možnosť všetky 
deti vyloviť si rybku v konzerve. Všet-
kým plavcom sa takéto rybky páčili. 
Na deti čakal balíček sladkostí a vo 
vestibule malé neformálne stretnutie  
a pozastavenie sa pred očakávanými 
sviatkami pre rodičov, starých rodičov  
a hostí. 

Prezidentka klubu Mária Májová na 
záver poďakovala všetkým trénerom, 
bez ktorých by činnosť klubu nemoh-
la dobre fungovať, všetkým rodičom, 
ktorí svoje deti vedú k športu a pod-
porujú klub. Bez sponzorskej pod-
pory by mal klub veľakrát problémy 
zorganizovať jednotlivé akcie, súťaže 
i samotnú činnosť. Preto vyslovila 
poďakovanie podporovateľom klu-
bu, ktorými sú mesto Handlová, CVČ, 
Alltoys, Čerínska voda (WELNEA SK, 
s.r.o. ) pánovi Ondruškovi a pánovi 
Petrovi Podolcovi. Plavecký klub verí, 
že Kapriáda 2018 sa už bude konať v 
zrekonštruovanej plavárni.

PK Handlová    



Beh Handlovská 
kapustnica opäť 
s účastníckym rekordom

V sobotu 9. decembra sa na štart        
v poradí 2.ročníka Behu Handlovská 
kapustnica postavilo 192 bežcov 
z celého Slovenska. Na mestskom, 
tento rok zasneženom, okruhu            
v hlavných pretekoch dominovali 
z mužov Michal Kováč z TJ Lovčica 
Trubín a za ženy Silvia Valová z AK 
ZVP Lučatín. V kategórii Hobby bež-
cov Maroš Rajčan z TJ Lovčica Trubín 
a Pavlendová Miroslava z Banskej 
Štiavnice. Organizátorov ŠK ACHIL-
LES Handlová o.z. a mesto Handlová 
teší nárast najmä domácich bežcov 
a účasť bežcov v žiackych kategóri-
ách. Každý účastník si odniesol do-

mov originálnu účastnícku medailu, 
na podujatí doplnil sily kapustnicou 
od organizátorov a víťazi získali dar-
čeky od partnerov podujatia. Tento 
ročník odštartovali a ceny víťazom 
odovzdávali primátor mesta Rudolf 
Podoba a Milan Linkeš, legenda 
handlovského basketbalu. Dĺžka 
tratí bola 2,10 km, 4,2 km, 8,5 km, 
bežalo sa po mestských komuniká-
ciách a v kategórii 2,10 km - deti od 
0 do 15 rokov si mohli zabehnúť aj 
maminy s bábätkom v kočíku. Novú 
kategóriu mamičiek si vyskúšali dve 
maminy a tento rok sa pridali dvaja  
bežci, ktorí zobrali na hobby trať psí-
kov. Štartovné bolo pre účastníkov 
do 19 rokov zdarma.  

Ľubomír Blaho, 
ŠK ACHILLES Handlová, foto VH

Aktuálny extraligový ročník naj-
vyššej basketbalovej súťaže mužov 
má za sebou prvú polovicu zápasov 
základnej časti. V nasledujúcich 
riadkoch sa obzrieme do nedáv-
nej minulosti a zrekapitulujeme si 
uplynulý štvrťrok, ktorý nebol pre 
handlovský Baník príliš lichotivý.
Príprava na sezónu odštartovala kon-
com júna príchodom chorvátskeho 
lodivoda Krunoslava Krajnoviča. Po-
stupne sa na súpiske Baníkov začali 
objavovať prvé mená. Manažment 
klubu sústredil svoje počiatočné vý-
hliadky na slovenských hráčov. Prvot-
né rokovania priniesli mená šestice 
hráčov, ktorí sa hornonitrianskemu 
celku upísali pre extraligový ročník 
2017/2018. Dres s kapitánskym céč-
kom si obliekol odchovanec Ondrej 
Haviar, zmluvu predĺžili Jakub Novy-
sedlák s Miroslavom Mátychom a pod 
kôš sa po troch sezónach vrátil Michal 
Dolník, ktorý pôsobil na Spiši a neskôr 
v prvoligovom Žiari nad Hronom.  
K tomuto kvartetu sa pridal Filip Dra-
tva a šesticu Slovákov uzavrel debu-
tant Adam Štefek. Ten prišiel spod 
Zobora, kde vlani obliekal dres nit-
rianskeho SPU. Koncom júla ohlásili 
Handlovčania prvé zahraničné mená. 
Súpiska zeleno-čiernych sa rozrástla 
o dvadsaťštyriročného rozohrávača, 
rodáka zo švajčiarského Lausanne, 
Jeremyho Landenberqua. Na pozíciu 
shooting guard prišiel dvadsaťtriroč-
ný Američan Marcus Tyus a na krídlo 
jeho rovesník a krajan Doug Brooks. 
Štvrtou zahraničnou posilou sa stal 
200 centimetrov vysoký rodák zo 
srbského Kruševacu, Jovan Marin-
ković Djordjević. V tomto zložení sa 
zverenci trénera Krajnoviča pripra-
vovali na svoju premiéru, ktorou bol 
medzinárodný turnaj, Memoriál Karla 
Vilíma v Zlíne. Ten bol na programe 
v prvý septembrový víkend a tesne 

pred jeho začiatkom skompetizovala 
handlovský tucet dvojica navrátilcov, 
Bojan Stanojević a Ivan Zejak. Vystú-
penie Handlovčanov na turnaji v Zlíne 
naznačilo, že v blížiacom sa extraligo-
vom ročníku by mohli byť ambicióz-
nym tímom. Po dvoch víťazstvách a 
jedinej prehre, sa Handlová umiestni-
la na treťom mieste, za Mmcité Brno a 
BK Dukes Klosterneuburg. To bol vy-
nikajúci impulz do ďalšieho obdobia.
Predsezónna príprava pokračovala 
zápasmi, v ktorých Hornonitrania 
nadviazali na víťazné ťaženie. Najskôr 
zdolali nováčika spod Dubňa, PP & TV 
Raj Žilinu na jeho palubovke 109:88 a 
následne zvíťazili aj v domácej odvete 
71:49. Chuť po víťazstvách potvrdili aj 
v predposlednom prípravnom zápo-
lení proti Ostrave, ktorú pred svojimi 
fanúšikmi zdolali 65:60. Letnú prípra-
vu zavŕšili Krajnovičovci súbojom 
proti bratislavskej Karlovke. Aj v ňom 
ťahali za dlhší koniec a po víťazstve 
90:69 mali na svojom konte už ôsme 
víťazstvo.
Úvod sezóny ale priniesol ťažký žreb a 
vystúpenia baníkov začali byť zrkadlo-
vo opačné. Po úvodných troch kolách, 

v ktorých dva razy prehrali, prišla prvá 
zmena v hráčskom kádri. S tímom sa 
rozlúčil Doug Brooks a na jeho miesto 
prišiel dvadsaťšesťročný chorvát-
sky krídelník Tomislav Gabrič. Aj po 
tejto zmene ale pokračovalo hand-
lovské trápenie a po debakli 53:104                       
s bratislavským Interom, prišla ďalšia 
rana pre handlovských fanúšikov. 
V stretnutí siedmeho kola prehrala 
Handlová na domácej palubovke s Is-
krou Svit neuveriteľným 30-bodovým 
rozdielom 72:102. Podobný výsledok 
z domáceho prostredia si história 
handlovského basketbalu nepamätá. 
Jediný svetlý moment v tejto čiernej 
sérii prišiel koncom októbra, kedy sa 
handlovskí basketbaloví priaznivci 
dočkali a v rámci siedmeho kola mohli 
oslavovať domáce víťazstvo nad vi-
cemajstrom z Komárna. Ani to však 
nebol impulz k „zmŕtvychvstaniu“                         
a handlovská kríza pokračovala.
Po trinástich kolách, v ktorých Hand-
lovčania zaznamenali iba štyri víťaz-
stvá, sa vedenie MBK rozhodlo ukon-
čiť spoluprácu s chorvátskym lodivo-
dom Krunoslavom Krajnovičom. 

Začiatkom decembra sa ujal tréner-
ského kormidla Srb Dušan Kasum, 
ktorý sa do Handlovej vrátil po ôsmich 
rokoch. V sezóne 2007/2008 získal so 
svojim staronovým tímom extraligový 
bronz a práve v tomto ťažkom období 
by mal byť pre handlovský Baník no-
vým impulzom. S jeho príchodom na-
stala druhá zmena v hráčskom kádri. 
Po neuspokojivých výkonoch opustil 
súpisku MBK Tomislav Gabrić. Tesne 
pred zápasom sedemnásteho kola, 
v ktorom Handlová podľahla doma 
bratislavskej Karlovke 74:81, vystužil 
krídelný priestor Baníka dvadsaťde-
väťročný Srb, Djordje Tresač. Ten sa v 
úvodných dvoch vystúpeniach ukázal 
ako dobrá voľba. V stretnutiach proti 
Karlovke a Žiline odohral 77 minút, 
počas ktorých nastrieľal 56 bodov. 
Svojim príchodom prispel k posledné-
mu víťazstvu Handlovej pod Dubňom 
104:91.
Víťazstvom proti nováčikovi zo Žiliny 
uzavreli Handlovčania prvú polovicu 
dlhodobej časti. S dvadsiatimitroma 
bodmi figurujú na ôsmom mieste ta-
buľky a do začiatku Play Off odohra-
jú ďalších osemnásť zápasov. V nich 
sa pokúsia vylepšiť si svoju pozíciu a 
vstúpiť do štvrťfinálových bojov z čo 
najlepšej priečky.

Pavel Procner, foto VH
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Handlovskí basketbalisti zavŕšili prvú polovicu dlhodobej časti

Pozývame na extraligové 
zápasy

3. január 2018 o 18.00 h MBK 
Baník Handlová  BC Prievidza

13. január o 18.00 h MBK Baník 
Handlová a MBK Rieker Komárno, 

24. január 2018 o 18.00 MBK 
Baník Handlová PP&TV Raj Žilina, 

27. január 2018 o 18.00 h MBK 
Baník Handlová a BK Košice.
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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.

Tanečná skupina Dazya oslávila výročie

Tanečná s Dňa 10.decembra tanečná skupina Dazya oslávila svojich päť rokov 
pôsobenia naozaj veľkolepo. Vo vypredanej sále handlovského domu kultúry 
sa predviedlo 100 tanečníkov v 13. choreografiách v gala večeri moderovanom 
Matúšom Krnčokom.
„Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú”, uviedla Daška Ďurčovi-
čová, vďaka ktorej sa tanečnej skupine darí na súťažiach. 

JP a TS Dazya

Práve sa začínajúci rok 2018 je rokom 
pre históriu Slovenska výnimočným. 
Takmer všetky zlomové historické 
udalosti sa uskutočnili v rokoch, kon-
čiacich sa magickým číslom osem. 
Boli to roky, ktoré ovplyvnili životy 
celých nasledujúcich generácií na 
Slovensku. Či už v pozitívnom alebo 
negatívnom zmysle. Mnohé priniesli 
prospech, iné boli predzvesťou zlých 
a ťažkých rokov.  

Prinášame prehľad historických uda-
lostí, podľa výročí.
1848 - rok zápasu o uznanie svojbyt-
nosti slovenského národa, revolučný 
rok v Rakúskej monarchii  (170. výro-
čie)
1918 - koniec 1. svetovej vojny, prvé-
ho svetového vojnového konfliktu, 
rozpad Rakúsko – Uhorskej monar-
chie (100. výročie)
1918 – vznik prvého spoločného štá-
tu Čechov a Slovákov Českosloven-
skej republiky (100. výročie)
1938 – rozdelenie Československej 
republiky Mníchovskou dohodou (80. 
výročie)
1948 – február – znárodnenie ma-
jetku, nazývaný aj Víťazný február, 
dnes označujeme ako komunistický 
prevrat, ktorým sa komunisti v ČSR 

dostali k moci a na 40 rokov potlačili 
demokraciu a nastolili diktatúru ko-
munistickej strany (70. výročie)
1968 – august - invázia vojsk Var-
šavskej zmluvy, ktorými skončil de-
mokratický proces - Pražská jar (50. 
výročie)
1988 – začiatok demokratického pro-
cesu v Československu (30. výročie)

Okrem toho si pripomíname ďalšie 
okrúhle výročia:
1843 – uzákonenie spisovnej sloven-
činy – Ľudovít Štúr (175. výročie)
1993 – vznik samostatnej Slovenskej 
republiky (25. výročie)

Dôležité výročia v dejinách mesta 
Handlová:
1918 (22. jún) – vzbura handlovských 
žien – známe aj ako Handlovský štrajk 
(100. výročie)
1948 – otvorenie Baníckeho učilišťa 
(70. výročie)
1958 – dokončenie výstavby sídliska 
Juh (60. výročie)
1988 – otvorenie Plavárne mesta 
Handlová (30. výročie)
1988 – začala svoju činnosť mestská 
organizácia HATER – HANDLOVÁ, 
spol. s r. o. (30. výročie)

JO

Dom kultúry mesta Handlová pozýva na svetové premiéry filmov do 

Digitálneho kina Baník. 
Aktuálny program nájdete  na www.kino.handlova.sk

Magické osmičkové roky sú prelomové 
v slovenských ale aj handlovských dejinách




