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Deň zeme 
v znamení vody

Handlová má nového
kontrolóra

Sieň slávy handlovského 
školstva

Spomienka 
na koniec vojny

Červená armáda 2. mája 1945 dobyla Berlín, no ne-
podarilo sa jej ani po samovražde Adolfa Hitlera do-

hodnúť kapituláciu už prakticky porazeného Nemecka. 
Táto bola podpísaná až 7. mája 1945 o 02.41 h v Remeši 

s predstaviteľom Nemecka a ôsmimi spojeneckými gene-
rálmi z Veľkej Británie, USA, ZSSR a Francúzska, pričom sa 

8. mája 1945 do 23.01 h mali ukončiť všetky boje. Sovietske 
vedenie presadilo, aby dokument podpísali najvyšší nemeckí 

velitelia. Posledný akt podpisu „bezpodmienečnej kapitulácie 
všetkých nemeckých, kdekoľvek sa nachádzajúcich pozem-

ných, námorných a vzdušných ozbrojených síl“ sa zopakoval v 
noci z 8. na 9. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v Berlíne - 
Karlhorste. Kapitulácia vstúpila do platnosti 8. mája o 23.00 h v 
noci stredoeurópskeho času. V ZSSR vtedy bolo už po polnoci, 
teda 9. mája. Vojna v Európe sa skončila.

Tieto významné udalosti si pripomenieme v pondelok 
7. mája 2018 o 15.00 na Námestí baníkov v Handlovej.

Majstrovstvá Slovenska 
U13 chlapcov budú v Handlovej!

Foto: V. Horváth



S príchodom mesiaca máj sa spá-
jajú intenzívne práce na poliach, 
pretože všetko začína rásť. Mnohé 
pôvabné zvyky v máji boli spojené 
s ľúbostným zameraním. V máji sa 
rok čo rok menila silueta dedin-
ských sídiel, spomedzi slamených 
striech domov sa vynárali zo svie-
žich zakvitnutých záhrad vysoké 
máje. Stavali ich mládenci,  zvyčaj-
ne v noci na prvého mája, alebo 
na Turice. Mládenci si máje pripra-
vovali už v posledných aprílových 
dňoch, samozrejme v tajnosti, aby 
o tom ich vyvolené dievčatá neve-
deli. Spoločne sa vybrali do lesa, 
kde si potom každý hľadal statnejší 
strom, vysoký aj okolo desať met-
rov. Po odpílení vrcholec ihličnanu 
nechali a  kmeň očistili od konárov. 
V dedine stavali slobodným dievča-
tám aj máje z brezy. Hlavná výzdo-
ba mája sa sústredila na zelený vr-
cholec, kde zaviazali pestrofarebné 
papierové či látkové stužky, niekde 
aj fľašky s domácou pálenkou do 
venca, ktorý bol upevnený pod ze-
lený vrchol mája.

Máje sa stavali ako prejav lásky mlá-
dencov k slobodným dievčatám. 

Mnohí mládenci svojim vyvoleným 
dievčatám stavali vlastné máje, ktoré 
sa od ostatných museli odlišovať. Mlá-
denci si pri stavaní májov pomáhali a 
mnohokrát súťažili, ktorá partia bude 
mať krajší, originálnejšie vyzdobený 
či vyšší máj. Mladá dievčina, ak mala 
viac nápadníkov, si pred oknom našla 
do rána aj viacej postavených májov. 

Častokrát pozorovala spoza okna, 
ktorý mládenec im stavia máj, aby zis-
tila, kto ju nosí v srdci. Na druhý deň 
mládenec dostal od svojej vyvolenej 
pierko za klobúk. Pri stavaní májov, 
dostávali mládenci od rodín peniaze, 
za ktoré potom večer pripravili májovú 
veselicu. V niektorých obciach, ako aj 
na hornej Nitre bolo zvykom, že mlá-

denci cez deň chodili obcou s muzikou 
a pri každom dome,  kde stál máj, diev-
ča vytancovali a spievali.  

Staviame my máje,
Čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej 
Do putne drevenej.
Máj, máj, máj zelený,
Pod oblôčkom sadený.

V súčasnosti sa symbolika stavania 
májov zachováva a preto aj na našom 
handlovskom námestí počas mesiaca 
máj vyrastie spoločný máj. Ten tohto-
ročný bude prvého mája opäť na Ná-
mestí baníkov spojený s hudbou.

Májová noc mala svoju moc. Na 3. 
mája pripadá sviatok apoštolov Filipa a 
Jakuba. Noc sa v cirkevnom kalendári 
označovala ako filipo-jakubská. Verilo 
sa, že je to noc mimoriadnych strigôn-
skych aktivít, keď vraj bosorky letia na 
trliciach, ohreblách a metlách na svoje 
stretnutia, kde celú noc čarujú, až kým 
kohút nezakikiríka. Pekným májovým 
zvykom bolo aj čistenie chotárnych 
studničiek. Rovnako ako výdatný bol 
májový dážď, pre dobrú úrodu, cenila 
sa aj májová ranná rosa. Bola vraj naj-
účinnejším liekom na mnohé choroby. 

Jana Oswaldová

Prichádza máj

Krátko po obede sa v prvú aprílovú sobotu začal Handlovou šíriť typický 
zvuk letných dní. Motorkári otvárali svojou „spanilou jazdou“ novú sezónu 
na hornej Nitre. Spoločným výjazdom z Bojníc sa motorky vydali do Han-
dlovej. Podujatie opäť pripravili motorkárske kluby pôsobiace na hornej 
Nitre, Terathels CTC Prievidza a Rockers CCC Handlová, v spolupráci so 
samosprávami. Handlovské námestie sa vyzdobilo úhľadnými zástupmi 
z viac ako tisíc motoriek rôznych kubatúr, farieb a značiek. Šťastnú cestu 
bez nehody a úspešnú sezónu motorkárom poprial primátor mesta Hand-
lová Rudolf Podoba. Najstarším prítomným motorkárom bol Handlovčan 
Augustín Madaj (70 rokov), ktorý na motorke, podľa jeho slov, jazdí od 
svojich pätnástich rokov. Darčeky z rúk primátora si odniesli aj najvzdia-
lenejší motorkári, ktorí pricestovali z Rožňavy a z Košíc. Otváranie motor-
kárskej sezóny je miestom pre spoznávanie nemotorkárov s motorkármi. 
Keby motorkári práve teraz sedeli na svojich strojoch, zdvihli by možno na 
chvíľu pravú nohu pevne držiac kormidlo. Ako poďakovanie, ktoré patrí 
organizátorom aj návštevníkom.  Stretnutie na hornej Nitre bolo príjem-
né, možno aj preto, že aj napriek veľkému množstvu motoriek sa na ňom 
nosila ohľaduplnosť. Tešíme sa nabudúce.                                                           JP +JO

Motorkári ďakujú nohou
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Vážení spoluobčania,

prichádza mesiac máj, v ktorom 
sa skĺbia významné dni, štátne 
sviatky -  1. máj – Sviatok prá-
ce, 8. máj – Deň víťazstva nad 
fašizmom a máj je i lásky čas...                                                                       
Mňa však v tomto čase mátajú 
dve 90-tky, ktoré si pripomína-
me.
V máji uplynie deväťdesiat ro-
kov od smrti nášho významné-
ho spisovateľa, človeka európ-
sky vzdelaného a po oravsky 
ľudového, citlivého mysliteľa a 
obetavého lekára. Hovorím o 
doktorovi Matejovi Bencúrovi, 
ktorý literárne vystupoval pod 
menom Martin Kukučín. Po Ku-
kučínovej smrti vyšiel v čilských 
novinách EL Magallanes nekro-
lóg, v ktorom sa píše:                                                                 
„Keď my neverci máme mať svät-
cov, musíme kanonizovať tohto 
milosrdného slovenského lekára,                                                                          
ktorý urobil mnoho, mnoho dob-
rého pre úbohých“.

A spisovateľ Vlado Mináč dodal: 
„Aj my neveriaci sme hrdí na toh-
to slovenského svätca, na člove-
ka a spisovateľa, ktorého po celý 
život viedlo porozumenie a súcit“.

A teraz druhá 90-tka! 13. apríla 
sa dožil v plnom zdraví 90-tin 
jeden skvelý človek, ktorý pre 
naše mesto vykonal mnoho 
mnoho dobrého! Mám tú česť, 
že tento človek je mojim kama-
rátom a na jeho priateľstvo a 
jeho priazeň som hrdý. V roku 
2010 sme tomuto človeku ude-
lili Čestné občianstvo mesta 
Handlová! Tento skvelý človek 
sa volá Jozef Juríček, bývalý 
predseda Mestského národné-
ho výboru.   
To, čo pre slovenskú literatúru 
znamenal Martin Kukučín, to 
pre mesto Handlová symboli-
zuje Jožko Juríček.

V mene všetkých obyvateľov, 
drahý oslávenec, Ti želáme pev-
né zdravie a všetko naj.

Rudolf Podoba, 
primátor mesta                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      
                                   

Deň Zeme sme si pripomenuli krás-
nym podujatím na námestí. Nauči-
li sme sa ako sa správať k ochrane 
životného prostredia a čo pre nás 
znamená voda
   
Ďakujeme žiakom a organizátorom, 
ktorí na Námestí baníkov pripravi-
li krásne podujatie venované Dňu 
Zeme. Tento rok sa celé stretnutie 
nieslo v spojení so slovíčkom voda. 
Je našou základnou potravinou, bez 
ktorej by ľudstvo vyhynulo. Voda, kto-
rú máme z prírodných zdrojov na Slo-
vensku, je veľmi zdravá a čistá, preto si 
tieto zdroje musíme chrániť. Na pod-
ujatie prišli žiaci všetkých základných 
a materských škôl mesta. Program 
pre ne pripravila ZŠ Školská a HATER 
- HANDLOVÁ, spol. s r.o.. 

Súčasťou podujatia bolo vyhodnote-
nie zberu papiera na handlovských 
školách. Všetkým žiakom všetkých 
našich troch škôl sa podarilo spolu 
vyzbierať neuveriteľných 34 482 kg 
papiera. Základná škola Mierové ná-
mestie vyzbierala spolu 18 370 kg, 
najviac doniesli Dominika a Lívia Šab-
lové (1043 kg), Základná škola Školská 
vyzbierala 11800 kg a najviac papiera 
vyzbieral Andrej Ujček (775 kg). Zák-
ladná škola Morovnianska cesta vy-
zbierala 4312 kg a najviac doniesol 
Samuel Lekár (763 kg). Pripravené 
boli tvorivé dielne a súťaže zamerané 
na vodu a v závere všetci  prítomní 
vytvorili na námestí najväčšiu kvapku 
vody z modrých PET vrchnákov, ktoré 
si deti priniesli. Modré vrchnáčiky boli 
odovzdané Martinke, ktoré jej a jej ro-
dine pomôžu pri liečbe. 

Handlovčanom pripravili zaujímavú 
a informačne obsiahlu foto výstavu v 
Podnikateľskom inkubátore, pod ná-
zvom „Vyberme si“. Až do konca mája 
sa návštevníci oboznámia o znečis-
tení našej planéty so zaujímavými a 
šokujúcimi informáciami, ako si našu 
planétu znečisťujeme. Vedeli ste, že 
každý deň vyhodíme do oceánu 6 mi-
liónov kilogramov odpadu, či denne 
kvôli znečistenému prostrediu uhynie 
150 živočíšnych a rastlinných druhov, 
či zdrvujúca informácia, že kvôli kon-
taminovanej vode zomrie každých       
8 sekúnd na planéte dieťa. 
Je na nás, aby sme si vybrali, ako 
sa budeme k našej planéte správať, 
pretože od toho závisí, ako dlho tu 
budeme žiť. 

JO
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Deň Zeme v znamení vody

Jozef Juríček celý svoj život spojil 
s mestom Handlová. Ako mnohí 
z Handlovčanov, začal svoje pra-
covné pôsobenie na Bani Han-
dlová. V roku 1960 bol zvolený za 
tajomníka Miestneho národného 
výboru a v roku 1964 bol zvolený 
za predsedu Miestneho národné-
ho výboru. 

Počas jeho pôsobenia vyrástla Han-
dlová na moderné mesto, ktoré sa 
stalo centrom mnohých spoločen-
ských aktivít na hornej Nitre. Jožko 
Juríček vykonával funkciu predsedu 
Miestneho národného výboru až do 
roku 1989, kedy odišiel do starobné-
ho dôchodku.  Za svoju prácu získal 
množstvo ocenení: vzorný pracov-
ník HUB, čestný odznak – vzorný pracovník ULB Prievidza 
za uznanie pracovných zásluh. Od prezidenta mu bolo 
udelené štátne vyznamenanie za vynikajúcu prácu (1980), 
vyznamenanie za zásluhy o výstavbu (1978). V činnosti ná-
rodných výborov mu udelil Stredoslovenský KNV v Banskej 

Bystrici vyznamenanie vzorný pra-
covník národného výboru, zaslúžilý 
pracovník národného výboru od 
Ministerstva vnútra SSR. Na svojom 
konte má spracovanie kroník mesta 
Handlová za roky 1960 až 1985 ako 
predseda MNV a 1987 – 1990, ktorú 
spracoval ako dôchodca. 
Aj v súčasnosti aktívne spolupracu-
je s mestom pri prípravách rôznych 
podujatí.

„Jožko báči“ ako ho familiárne 
volajú starí Handlovčania sa stal ži-
júcou legendou Handlovej, človek 
ktorý vždy spájal ľudí pre dobro 
nášho mesta. Bol ochotný prinášať 
aj najväčšie obete a za 29 rokov, 
ktoré strávil vo vedení nášho mesta, 

mnohé pre Handlovú vykonal.
Titul „Čestný občan mesta Handlová, bolo v poradí tretím 
čestným občianstvom v histórii mesta. Udelenie Čestného 
občianstva je prejav vďaky Handlovčanov tomuto vzácne-
mu človeku.                                                                          JP+JO

Čestné občianstvo mesta Handlová bolo udelené v roku 2010 
Jozefovi Juríčekovi za jeho celoživotný prínos pre mesto Handlová
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Súťaž o Monografiu 
mesta Handlová I.
Od februára do júna uverejníme 
jednu súťažnú otázku v každom 
čísle mesačníka Handlovské novi-
ny, na webovom sídle mesta Hand-
lová www.handlova.sk, v infotexte 
RTV Prievidza a na www.facebook.
com/MestoHandlova.

Ako sa zapojiť do súťaže
Ak súťažíte s Handlovskými novi-
nami, vystrihnite kupón, napíšte 
správnu odpoveď a svoje kontakt-
né údaje a prineste do schránky na 
miesto prvého kontaktu MsÚ Han-
dlová do piatku 21.5. 2018 do 14.00 
h. Ak súťažíte na www.handlova.sk 
alebo s RTV Prievidza elektronicky 
zasielajte odpovede na handlova@
handlova.sk do polnoci 20. mája 
2018. Do predmetu správy uveďte: 
Súťaž Monografia Handlová máj 
2018 a v tele emailu správnu od-
poveď. Ak súťažíte na www.face-

book.com/MestoHandlová, vložte 
správnu odpoveď pod post Súťaž 
Monografia Handlová máj 2018 do 
polnoci 20.5.2018.

Súťažná otázka na máj 2018.
Koľko domov zničil katastrofický 
zosuv na hornom konci v decembri 
1960? Malá pomôcka. 
Odpoveď nájdete v kapitole Hand-
lová 1945 – 1989.

Všetky odpovede vyžrebujeme 
a výhercu budeme kontaktovať! 

Správna odpoveď na súťažnú otáz-
ku z apríla 2018. Správna odpoveď 
na obrázkovú súťažnú otázku je „zá-
haľkár“. 
Z rekordného počtu 48 správnych 
odpovedí sme vyžrebovali výherky-
ňu Máriu Zimaniovú, ktorá získava  
Monografiu mesta Handlová I. Vý-
hru si môže prísť prevziať na Odde-
lenie komunikácie a marketingu na 
MsÚ č. dverí 22.

Prevádzkarne na území mesta 
Handlová v roku 2018
M a r e c 
Novootvorené:
- Výroba hotových jedál                                                          
Partizánska 14
Zrušené:
- Zariadenie na výrobu ortope-
dicko-protetických pomôcok           
SNP 26

Pozvánka na rokovanie 
poslaneckého zboru

Primátor mesta Handlová Rudolf 
Podoba zvoláva zasadnutie poslan-
cov mestského zastupiteľstva do 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 
vo štvrtok 31. mája 2018 o 14.00 h. 
Rokovania poslaneckého zboru sú 
verejné. 

21.5.2018 - obytné domy (KBV), 
22.5.2018 - rodinné domy (IBV), 
23.5.2018  -   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? 
Veľkoobjemný odpad je taký ko-
munálny odpad, ktorého rozmery ale-
bo množstvo neumožňuje zber zber-
nými nádobami (bytové zariadenia a 
doplnky).

Do veľkoobjemného odpadu NE-
PATRÍ: biologický odpad (tráva, ko-
náre, lístie,...), stavebný odpad (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a elektro-
nické zariadenia.
Občania mesta majú možnosť uložiť 
veľkoobjemný odpad v deň zvozu 
vedľa zberných nádob na zber ko-
munálneho 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 spoločnosti 
Hater Handlová spol. s.r.o. (zvoz je 
spoplatnený) Volajte:  046- 5477 004, 
email: hater@nextra.sk

Zvoz triedeného odpadu
V mesiaci máj 2018 bude zvoz triede-
ného odpadu nasledovne:
Mesto Handlová, Horný koniec a prí-
mestská časť  Nová Lehota:
 • Plasty  3. , 17.  a 31. máj
 • Papier  10. a 24. máj
 • Sklo  16. máj
Dolný koniec, prímestská 
časť Morovno
 • Papier  19. máj
 • Plasty  5. a 26. máj
 • Kovy  12. máj            

Banícky spolok 
sa pravidelne stretáva 
aj v tomto roku

Handlovský banícky spolok, o.z v 
úvode roka pripravil v poradí už 11. 
šachtág, čím otvoril kultúrne poduja-
tia v meste Handlová pripravované v 
tomto roku. V mesiaci apríl sa členovia 
stretli na výročnej členskej schôdzi v 
Dome kultúry mesta Handlová. Po 
úvodných slovách predsedu spolku 
Jána Ihringa, ktorý vyhodnotil akti-
vity za predchádzajúci rok, prítomní 
členovia prijali do svojich radov troch 
nových členov a schválili plán svojej 
činnosti na rok 2018. 

Súčasťou prijatého plánu je aj stála 
úloha úpravy a staroslivosti o Turis-
tický banícky náučný chodník, účasť 

na stretnutiach baníckych spolkov na 
Slovensku a pomoc pri organizovaní 
mestských podujatí.

Stáva sa dobrou tradíciou, že raz v 
roku, v spolupráci s HBP a.s., dajú 
možnosť pedagogickým pracovní-
kom a záujemcom sfárať do podze-
mia a zažiť priamo na vlastnej koži 
ťažkú a nebezpečnú prácu baníkov. 
Tak sa stalo aj 18. apríla 2018, keď 
do podzemia sfárala ďalšia skupina. 
Veľké poďakovanie patrí generálne-
mu riaditeľovi HBP a.s., ktorý svojim 
súhlasom umožnil sfárať skupine zá-
ujemcov spoznať baňu a ťažkú prácu 
baníkov. 

Ďakujeme aj pracovníkom Bane Han-
dlová, ktorí sa venovali tejto skupine, 
za oboznámenie práce v podzemí a 
dozerali na bezpečnosť pri fáraní do 
podzemia.
Zdar Boh! 

Ján Ihring, predseda HBS, o.z.

Mesto Handlová sa zbavuje 
nečistôt nielen po zimnej 
údržbe, ale pravidelne 
likviduje čierne skládky

Čierne skládky na medzinárodnom 
ťahu cesty I/90 sa objavujú stále a 
vytvárame ich všetci.
Mesto Handlová informovalo obyva-
teľov mesta o vytváraní skládky na 
hlavnom cestnom ťahu I/90, ktorá je 
v správe SSC, a.s.. Táto komunikácia 
je pravidelne upratovaná a parkovis-
ko pri ceste čistené  aktivačnými pra-
covníkmi mesta Handlová a spoloč-
nosťou HATER – HANDLOVÁ, spol. s 
r. o. (správa mestských komunikácií). 
Aj v týchto dňoch sa vypracoval har-
monogram čistenia mestských častí 
po zimnej údržbe. Mesto Handlová 
upratuje okolie hlavnej komunikácie 
na dolnom konci, hornom konci a v 
Novej Lehote. 

V priebehu roka 2017 sa pracovníci 
najviac venovali údržbe odpočívadla 
v Novej Lehote, kde sú rozmiestnené 
štyri odpadkové koše. S upratovaním 
sa začalo 2. marca a práce prebiehali 
v pravidelných týždňových interva-
loch do 27. decembra 2017. Počas 
roka 2017 bolo vyvezených z týchto 
troch lokalít spolu 581 vriec odpa-
du, čo predstavuje 69 720 l odpadu. 
Plocha odpočívadla v Novej Lehote 
sa čistila celkom 302 krát aktivač-
nými pracovníkmi a vynieslo sa 192 
odpadkových košov. Každý výjazd 
odvozu odpadu stál samosprávu  60 
€, čo v priebehu roka 2017 dosiahlo 
čiastku 3 120 €.

Začiatkom tohto roka sa opäť, najmä 
v časti Nová Lehota, začal zhromaž-
ďovať odpad. V čase od 2. januára do 
12. apríla 2018 bola pri odpočívadle 
v Novej Lehote uprataná plocha pri 
rozmiestnení 60 odpadkových ko-
šoch celkom 75 krát. Celkom bolo 
vyvezených 153 vriec rôzneho netrie-
deného odpadu čo predstavuje 18 
360 l. Finančné náklady predstavujú 
čiastku 900 €.         Jana Oswaldová

Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. bude vykonávať 
plánovaný zvoz veľkoobjemného odpadu
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Poslanci upravili rozpočet  
a boli informovaní o spôsobe 
vybavenia petície
V poradí 36. rokovanie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) 
sa konalo podľa schváleného plánu 
zasadnutí vo štvrtok 26.4.2018. Roko-
vanie otvoril primátor mesta Rudolf 
Podoba. V dvanástich bodoch rokova-
nia sa poslanci venovali tretej úprave 
rozpočtu mesta, novému VZN, ale aj 
informácii o petícii obyvateľov, týka-
júcej sa pilotného projektu ekologic-
kých toaliet pre psov.

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo v 
bode nakladanie s majetkom mes-
ta o jednom odpredaji majetku, ako 
účel hodný osobitého zreteľa trojpä-
tinovou väčšinou všetkých poslancov 
nadobúdateľom, ktorí pozemok dlho-
dobo užívali. V ďalšom  poslanci ne-
schválili kúpu časti pozemku v Novej 
Lehote z dôvodu, že na predmetnej 
parcele je autobusová zastávka a tvorí 
verejný priestor popri štátnej ceste I/9. 

Schválenie Všeobecne záväzného na-
riadenia mesta Handlová č. 2/2018 o 
úhrade za  poskytovanie  vybraných  
druhov   sociálnych  služieb  na úze-
mí  mesta  Handlová (VZN), ktorého 
súčasťou sú Zásady poskytovania vy-
braných druhov sociálnych služieb na 
území mesta Handlová, reflektuje na 
tzv. veľkú novelu Zákona o sociálnych 
službách. Jednou zo zásadných vecí, 
ktoré novela priniesla, je povinnosť 
verejných poskytovateľov sociálnych 
služieb (mestom zriadených nezisko-
vých organizácií) zverejniť cenníky 
svojich služieb, vrátane spôsobu urče-
nia úhrady vo VZN, teda v inej forme, 
ako boli zverejnené doposiaľ. 
Schválením rozpočtového opatrenia 

č. 3 došlo k zapojeniu účelovo urče-
ných finančných prostriedkov (napr. 
zo štátneho rozpočtu, z Európskej 
únie), pričom celkové navýšenie pred-
stavuje rovnaký objem v príjmovej aj 
vo výdavkovej časti. Poslanci v rozpoč-
tovom opatrení okrem iného schválili 
odpredaj troch vozidiel čistiacej tech-
niky priamym predajom spoločnosti 
založenej mestom HATER-HANDLOVÁ 
spol. s.r.o., ktoré mesto nadobudlo 
v roku 2011 z EŠF za cenu 6000 Eur. 
Schválili tiež použitie prostriedkov 
z rezervného fondu vo výške 173 
841,24 Eur na úhradu záväzkov z 
predchádzajúcich rokov vo veci ko-
rekcie v rámci projektu „SENIOR CEN-
TRUM – komplex sociálnych služieb v 
Handlovej“. Okrem iného boli presu-
nuté prostriedky vo výške 30 tis. Eur 
na realizáciu stavby polopodzemné 
kontajnery na Ul. Okružná I. etapa. Na 
rekonštrukciu a modernizáciu komu-
nikácií bolo presunutých  77 600 Eur, 
presunuli sa prostriedky na výstavbu 
detských ihrísk, ktoré vzniknú v loka-
lite Ul. Partizánska.V príjmovej časti 
sú zahrnuté sponzorské príspevky na 
vydanie Monografie mesta  II a ďalšie.

Podľa schváleného plánu zasadnutí 
Mestskej rady a Mestského zastupi-
teľstva mesta Handlová na II. polrok 
2018 sa mestskí poslanci zídu 27. 9. 
2018, 25. 10. 2018, 29. 11. 2018 a 06. 
12. 2018.
V roku 2017 predložilo mesto Hand-
lová, mestské organizácie samostat-
ne alebo v spolupráci s mestom 28 
projektových žiadostí, z čoho bolo 
12 schválených (jednu dotáciu mesto 
neprijalo z dôvodu zníženia žiadanej 
čiastky, ktorá by na realizáciu projektu 
nestačila a jedna výzva bola zrušená 
vyhlasovateľom, aj keď mesto splnilo 

podmienky. Neschválených bolo 11 
projektov a v hodnotení je 5 projek-
tov. V rámci schválených projektov za 
rok 2017 je celková čiastka na investí-
cie v meste viac ako 470 tis. Eur z rôz-
nych zdrojov. 
Poslanci dali zelenú novej výzve na 
predkladanie žiadosti na opravu te-
locviční a ich dovybavenie pri základ-
ných školách na Morovnianskej ceste 
a na Školskej ulici. Spolufinancovanie 
mesta by bolo pri schválení žiadosti z 
Ministerstva školstva, vedy a výskumu 
SR vo výške 11 804, 39 Eur.
Z obsahu správy o prideľovaní by-
tových a nebytových priestorov za I. 
štvrťrok 2018 vyplynulo, že za toto 
obdobie bolo spolu pridelených 14 
bytov a žiadne nebytové priestory. 

Na základe žiadosti Okresného súdu 
v Prievidzi, ktorý požiadal mesto o 
schválenie prísediacich na súde, na-
koľko končí volebné obdobie súčas-
ným prísediacim, poslanci zvolili Joze-
fa Stopku, Tatianu Molnárovú, Milana 
Pepicha, Bartolomeja Doletinu a Mad-
lenu Poliakovú.      

Primátor mesta informoval o petícii 
za urýchlené vypovedanie zmluvy o 
osadení a prevádzkovaní psích toaliet 
v meste Handlová, ktorá bola doru-
čená mestu 22.3.2018. Mesto postu-
povalo v zmysle  zákona  o petičnom 
práve. Primátor vyhovel požiadavke 
občanov mesta, pričom uviedol, že 
všetky zákonné postupy pri zavádza-
ní pilotného projektu zo strany mesta 
boli dodržané. Primátor vypovedal 
Zmluvu o poskytovaní služieb zo dňa 
19.10.2017 s poskytovateľom ECO 
DOG TOILET GROUP s.r.o., výpovedná 
lehota je trojmesačná.

V rôznom odzneli informácie súvi-
siace so stavbou obchodného centra 
na Morovnianskom sídlisku, kde po-
kračujú výskumy. Väčšie úsilie bude 
potrebné vynaložiť na vyriešenie  
dopravnej situácie, ktorá je dôležitá z 
dôvodu zásobovania.

Poslanci si vypočuli prezentáciu me-
dzinárodného projektu Europe Goes 
Local – Podpora práce s mládežou 
na úrovni samospráv, ktorého sa zú-
častnilo 11 zástupcov mesta v rámci 
trojmesačného školenia. (viac v samo-
statnom článku Mysleli si, že ....). Pro-
jekt strategického partnerstva spája 
vyše 20 národných agentúr Erasmus+ 
a ďalších 9 dôležitých inštitúcií na eu-
rópskej úrovni, ktoré začali dlhodobú 
spoluprácu zameranú na zvýšenie 
kvality práce s mládežou, najmä pro-
stredníctvom zlepšenia spolupráce 
medzi rôznymi zúčastnenými strana-
mi. Vzdelávanie Europe Goes Local 
prebieha do roku 2019 pod záštitou 
Národnej agentúry Programu Eras-
mus+ pre oblasť mládeže a športu so 
sídlom v IUVENTE – Slovenskom inšti-
túte mládeže. 

V diskusii vystúpili obyvatelia mesta s 
otázkami týkajúcimi sa osvetlenia na 
námestí. Mesto úspešne reklamovalo 
16 lámp, ktoré sa postupne menia, 
opäť rezonuje téma destkých ihrísk, 
ktoré boli vybudované v dávnej mi-
nulosti a zrejme niektoré zaniknú a 
pod. Mestské zastupiteľstvo mesta 
Handlová sa najbližšie bude konať 
vo štvrtok 31. 5. 2018.  Všetky materi-
ály k bodom zasadnutia, uznesenia a 
zvukový záznam sú dostupné na we-
bovom sídle mesta Handlová www.
handlova.sk.
JP

Vo štvrtok 12. apríla 2018 sa vo Veľ-
kej zasadacej miestnosti Mestské-
ho úradu Handlová konalo Mestské 
zastupiteľstvo mesta Handlová, na 
ktorom bol zvolený hlavný kontro-
lór mesta, nakoľko súčasnej hlavnej 
kontrolórke skončilo po šiestich 
rokoch funkčné obdobie. Rokova-
nie viedol primátor mesta Rudolf 
Podoba.

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlo-
vá (MsZ) schválilo na svojom februáro-
vom zasadnutí (22.2.2018) vyhlásenie 
voľby hlavného kontrolóra. Dňom 2. 
marca 2018 bola voľba vyhlásená a 
uchádzači na tento post mohli zasielať 
prihlášky do 29. marca 2018. Verejné 
otváranie obálok s prihláškami kandi-
dátov sa konalo 3.apríla 2018 v Malej 
zasadacej miestnosti Mestského úra-
du v Handlovej (MsÚ). Vyhodnotenie 
vykonala komisia menovaná MsZ. 

V úvode rokovania bola stanovaná, 
okrem tradičnej návrhovej komisie, 
volebná komisia, ktorej predsedal 
poslanec MsZ Blažej Litva. Na samot-
nú voľbu hlavného kontrolóra sa 12. 

apríla 2018 dostavili traja uchádzači- 
Dana Bedušová, Iveta Jurkovičová 
a Ján Strmeň.

Pred plénom poslaneckého zboru 
mesta, v poradí, ktoré si vyžrebovali, 
sa mali možnosť kandidáti odpre-
zentovať a predstaviť svoj prínos pre 
funkciu hlavného kontrolóra. Násled-
ne si vybrali tri otázky z troch oblastí, 
a to znalosti Zákona č. 369/1990 o 
obecnom zriadení, účtovníctva a os-
tatných právnych predpisov, týkajú-
cich sa miestnej samosprávy. Predse-
da volebnej komisie potvrdil priebeh 
prezentácie kandidátov a objasnil 
spôsob voľby. 

Po vyhodnotení výsledkov tajnej voľ-
by volebná komisia zhodnotila, že s 
počtom hlasov 10 zo všetkých 16 plat-
ných odovzdaných hlasov sa víťazkou 
stala Dana Bedušová. 

Do tejto funkcie bola zvolená po tre-
tíkrát. „Taxatívne vymenovaných po-
vinností hlavného kontrolóra, ale aj 
tematických okruhov je veľa, ale veľmi 
zjednodušene povedané, kontrolór 

dohliada na hospodáre-
nie s majetkom mesta, 
finančnými prostriedkami 
a teda celkovo na eko-
nomiku. Priamy vplyv na 
prácu hlavného kontro-
lóra má nedostatočná a 
nejednoznačná legislatí-
va. Z tohto pohľadu býva 
dosť často problematické 
popísať odchýlku od žia-
daného stavu, ktorý je 
zadefinovaný zákonmi a 
predpismi. Vytvára sa tu 
priestor na nejednoznač-
ný výklad aktuálnych zá-
konov. Treba zdôrazniť, 
že kontrola v samospráve 
nie je kontrolou represívnou, ale je 
súčasťou riadenia obce pri nakladaní 
s verejnými prostriedkami. Plní úlohu 
spätnej väzby, čiže získané poznatky 
slúžia pre zlepšenie riadiacej práce ve-
dúcich predstaviteľov obce“, uviedla 
hlavná kontrolórka.

Primátor mesta Handlová v závere ro-
kovania pogratuloval úspešnej uchá-
dzačke a zároveň poďakoval všetkým 

kandidátom za ich účasť vo voľbe. Voľ-
ba hlavného kontrolóra mesta Hand-
lová prebiehala v súlade so Zákonom 
č. 369/1990 o obecnom zriadení a ro-
kovacím poriadkom Mestského zastu-
piteľstva mesta Handlová. Na zvolenie 
hlavného kontrolóra bola potreb-
ná nadpolovičná väčšina všetkých 
poslancov, ktorých je v Handlovej de-
vätnásť. Na voľbe ich bolo prítomných 
šestnásť.                                                 JP

V Handlovej zvolili hlavného kontrolóra mesta 



Prvé výzvy pre mladých 
poľnohospodárov sú bližšie

Koncom apríla bola podpísaná zmlu-
va, ktorá našim sedemnástim obciam 
z handlovskej a pravnianskej doliny, 
vrátane mesta Handlová, zabezpečí 
posudzovanie a realizáciu pekných 
projektov smerujúcich k rozvoju úze-
mia. Vznik Miestnej akčnej skupiny 
(MAS) Žiar, združujúcej obce priamo 
v mieste, kde sa projekty budú reali-
zovať, je výhodou pre všetkých, ktorí 
v tomto území žijú a chcú ho rozvíjať.   
MAS Žiar získala nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške 138 176,62€ 
na svoj chod z Integrovaného regi-
onálneho operačného programu. 
Pre MAS Žiar sú uznané oprávnené 
výdavky od 5.12.2018 do 31.10.2019.  
Získané finančné prostriedky budú 
použité na úhradu nákladov spoje-
ných so zriadením a chodom kan-
celárie MAS. Manažment kancelárie 
tvorí štvorčlenný tím, pričom imple-
mentáciu stratégie zabezpečujú pro-
jektový a ekonomický manažér a ad-
ministratívu administratívny pracov-
ník  a účtovník. Úlohou  manažmentu 
je prispieť k napĺňaniu cieľov straté-
gie. K podpisu zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku 
došlo zo strany MAS 20.4.2018. Tým, 
že zmluva nadobudla účinnosť, ply-
nie MAS lehota na vyhlásenie prvej 
výzvy. Ako sme už avizovali, bude 
zameraná na mladých poľnohospo-
dárov. Všetky aktuálne informácie 
nájdete na stránke www.masziar.sk. 

Erika Jonasová, 
projektová manažérka MAS Žiar

PRIJÍMANIE DETÍ 
DO MATERSKEJ 
ŠKOLY V MESTE HANDLOVÁ 
Oznamujeme rodičom, že zápis detí 
do Materskej školy, Ul. SNP 27, Han-
dlová sa bude realizovať nasledovne:
Termín vydávania žiadostí na predpri-
márne vzdelávanie:

Streda 2. mája 2018 
od 9:00 hod – do 11:00 hod  
a od 14:00 hod – do 16:00 hod

Štvrtok 3. mája 2018 
od 9:00 hod – do 11:00 hod 
a od 14:00 hod – do 16:00 hod

Termín odovzdania žiadostí na pred-
primárne vzdelávanie: písomnú 
žiadosť, ktorej súčasťou je potvrde-
nie o zdravotnom stave dieťaťa  od 

všeobecného lekára pre deti a dorast, 
ktorého súčasťou je aj údaj o povin-
nom očkovaní zákonný zástupca odo-
vzdá:

Pondelok 21. mája 2018 
od 9:00 hod – do 11:00 hod 
a od 14:00 hod – do 16:00 hod

Utorok 22. mája 2018 
od 9:00 hod – do 11:00 hod 
a od 14:00 hod – do 16:00 hod 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, zákonný 
zástupca predloží aj vyjadrenie prís-
lušného zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie (CPPPaP) a tiež 
odporúčanie od všeobecného lekára 
pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so 
zmyslovým a telesným postihnutím, 
prikladá tiež vyjadrenie príslušného 
odborného lekára.

Ak ide o dieťa, ktorému bol v škol-
skom roku 2017/2018 na zápise do 
základnej školy nariadený odklad pl-
nenia povinnej školskej dochádzky, 
zákonný zástupca odovzdá spolu so 
žiadosťou na predprimárne vzdeláva-
nie tiež rozhodnutie o odklade povin-
nej školskej dochádzky.

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Utorok 12. júna 2018 
od 9:00 hod – do 16:00 hod

Rozhodnutia bude vydávať riaditeľka 
a zástupkyne materskej školy. 
Zákonný zástupca dieťaťa (matka ale-
bo otec) prevezme rozhodnutie osob-
ne. Žiadosti a rozhodnutia sa prebe-
rajú a vydávajú v centrálnej budove 
Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová.

Ste združenie, ktoré vzniklo po 
1.1.2014 a svojou činnosťou a ak-
tivitami pôsobíte i v sociálnej ob-
lasti? Táto výzva je určená priamo 
vám.  Dajte o sebe vedieť do 15. 
mája 2018!          
                                           

Mesto Handlová, zastúpené  Sociál-
nym oddelením MsÚ, v súlade s no-
velou Zákona  č. 448/2008 Z.z. o so-
ciálnych službách v znení neskorších 
zmien a doplnkov, ktorá vstúpila do 
platnosti 1.1.2018,  pripravuje aktu-
alizáciu a čiastkové zhodnotenie pl-
nenia úloh a opatrení  Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta Han-
dlová 2014- 2019.  Súčasťou plánu 
bude aktualizovaný prehľad združení, 
spolkov, organizácií a inštitúcií, ktoré 
svojou činnosťou a pôsobením za-
sahujú do sociálnej oblasti v meste. 
Len subjekty, ktoré budú uvedené v 
tomto dokumente mesta, budú pova-
žované za aktívne pôsobiace a môžu 
žiadať Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR o príspevok na svo-
ju činnosť a aktivity prostredníctvom 

potvrdenia od mesta Handlová o sú-
lade pôsobenia svojej organizácie s 
Komunitným plánom sociálnej práce 
(KPSS). 

Z vyššie uvedeného dôvodu vás žia-
dame o poskytnutie informácií o vašej 
organizácii v nasledovnej štruktúre:  
• dátum vzniku/založenia, aktuálny  
 počet členov k 31.3.2018
• rozsah pôsobnosti (stanovy pri  
 občianskom združení)
• kompetencie v zmysle platnej  
 legislatívy
• zdroje financovania organizácie,  
 finančné podmienky
• schéma organizačnej štruktúry,  
 personálne a organizačné  
 podmienky 
• sídlo organizácie, prevádzkové  
 podmienky 
• dosiahnuté úspechy, 
 najvýznamnejšie aktivity
• plány do budúcnosti
• kontaktné údaje 
 (prípadne kontaktná osoba).

Poskytnutie žiadaných informácií je v 
záujme každého združenia pôsobia-
ceho v meste Handlová. Vaša orga-
nizácia bude uvedená v oficiálnom 
dokumente mesta, ktorý v prípade 
potreby môžete použiť pri žiadaní o 
granty, dotácie a pri podávaní pro-
jektov na celonárodnej úrovni. Pre-
to veríme, že si nájdete čas a vyššie 
uvedené informácie nám poskytnete 
v písomnej podobe najneskôr do 
15.5.2018. Veľmi pekne ďakujeme za 
ochotu a spoluprácu. Tie organizácie 
a združenia, ktoré sú zahrnuté v KPSS 
na roky 2014 -2019 majú povinnosť 
svoje údaje aktualizovať a budú oslo-
vené písomne zo strany Sociálneho 
oddelenia MsÚ Handlová.

Informácie  o vašom združení  alebo 
organizácii posielajte na adresu: so-
cialne@handlova.sk, resp. poštou na 
adresu: Sociálne odd. MsÚ Handlová, 
F. Nádaždyho 4, 972 51 Handlová. 
V prípade potreby bližších informácií 
kontaktujte: 
Jana Polakovičová, sociálna pracov-
níčka mesta, tel.: 0917 616 391.

Nepremeškajte príležitosť získať zdroje na svoju činnosť! 
Výzva občianskym združeniam a záujmovým organizáciám v meste Handlová

Zamestnajte  sa v Handlovej
Mesto Handlová prijíma žiadosti na 
pracovné miesta posudkový pracov-
ník mesta a referent sociálnych slu-
žieb.Uzávierka na predkladanie žia-
dostí je do 30.6.2018 a žiadosti budú 
evidované v aktualizovanej personál-
nej databáze uchádzačov. Pracovné 
náplne,  kvalifikačné požiadavky, 
zoznam požadovaných dokladov k 
žiadosti o prijatie do zamestnania a 
ďalšie podrobnosti nájdete na www.
handlova.sk a na úradnej tabuli mes-
ta. Bližšie informácie: Veronika Ca-
gáňová, vedúca Sociálneho odd. MsÚ 
Handlová, tel. : 0918 325 883 alebo 
mail: veronika.caganova@handlova.sk

Odstávka elektrickej 
energie 
V termíne 18.5.2018 v čase od 7:30 h 
do 13.30 h bude prerušená distribú-
cia elektriny z dôvodu odstránenia 
poruchy na zariadeniach distribučnej 
sústavy prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy spoločnosti Stredoslovenská 
energetika - Distribúcia, a.s.. Obme-
dzená distribúcia elektriny bude pre 
odberné miesta a lokality: 
• Námestie baníkov 0,3,6,10,11,12,1
3,14,16,18,20,22,2007 
• Ul. SNP 4 
• Ul. Švermova 0,3
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Narodení
marec/apríl

Marek  Smorek
Viliam  Sirotňák
Miroslav  Šmatlák
Mário  Svitok
Rastislav  Šalgó
Marko  Marcinek
Matúš  Lajstrík
Jaroslav  Orság
Tamara  Čampišová
Lilly  Pernišová
Michaela  Kútiková
Viktória  Pozníková
Karolína  Kurucová
Ema  Koperdáková
Diana Madolová
Janka  Lazoriková

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

Jubilanti v mesiaci   
A P R Í L 2018

Irena Fusatá
Oľga Pochobradská
Jozef Juríček
Jolana Rybárová
Júlia Ondriškovičová
Pavel Roob
Imrich Frívalský
Hildegarda Radovská
František Haraga
Margita Labancová
Alžbeta Ondrejková
František Dragúň
Eva Zváčová
Mária Chlpeková
Anna Doletinová
Jolana Opátová
Helena Szentkirályiová
Valéria Onoferková
Samuel Čížik
Magdaléna  Bieleschová
Jozef Neuschl
Elena Urbániková
Milan Majda
Daniela Čičmanská
Margita Fellnerová
Jozef Šutarík
Alexander Paulovič
Irena Vršková
Zdenka Uhrovčíková
Gabriela Tóthová
Elena Valková
Anton Alexy
Magdaléna Hromádková
Mária Kelečényiová
Terézia Malá
Anna Haulíková  
 

• Na zápis do prvého ročníka do 
troch handlovských základných škôl 
pre školský rok 2018/2019 prišlo 5. 
apríla spolu 156 detí, z toho bolo 13 
žiadostí o odklad 
• Projekt „Kompostáreň Handlo-
vá“ za približne 900 000 Eur na spra-
covanie biologicky rozložiteľného 
odpadu (BRO) v Handlovej má dve 
časti: vybudovanie betónovej plochy 
s veľkosťou 40x25 metrov a nákup 
zberných nádob a mechanizmov. Fi-
nancie na projekt schválilo Minister-
stvo životného prostredia SR, mesto 
prispeje čiastkou takmer 45. tis. Eur  a 
zrealizuje projekt do konca tohto roka
• „Hoď to tam!“ je dotačný 
program pre mladých Handlovčanov, 
na ktorý mestskí poslanci vyčlenili 
1000 Eur. Projekty zamerané na envi-
ronmentalistiku je možné predkladať 
priebežne do konca roka
• Obchodovanie s bielym mäsom 
je aj na Slovensku. Besedy v rámci pre-
vencie pre základné školy aj na túto 
tému realizuje Mestská polícia Hand-
lová
• V rámci doplnkového hydrogeo-
logického prieskumu na geotermál-
nom Vrte RH-1 (vrt Jozef ) v Handlo-
vej sa vykonávajú  hydrodynamické 
skúšky do 31.5.2018. Skúšky súvisia 
so zámerom mesta napojiť na zdroj 
termálnej vody mestskú plaváreň, 
ktorá je v rekonštrukcii
• Handlovčan Jozef Tínes prenajal 
svoje nohy, aby pomohol mobilné-
mu hospicu n.o. PLAMIENOK. Pridal 
sa k päťdesiatke bežcov a zapojil sa 
do 100% charitatívneho bežeckého 
projektu UltraLanovka pre Plamienok. 
Tlieskame!

• Bude viac miest v škôlkach
 Projekt „Zvýšenie hrubej zaškolenosti 
detí“ je v Handlovej realizovaný piati-
mi hlavnými aktivitami pre dve naše 
škôlky - MŠ Dimitrovova a ZŠ Morov-
nianska cesta. V rámci projektu sa 
budú rekonštruovať priestory objek-
tov, vybudujú sa detské ihriská a dopl-
ní sa materiálno-technické vybavenie, 
a prebehne rekonštrukcia objektu MŠ 
Dimitrovova s cieľom zvýšenia ener-
getickej efektívnosti. Predpokladaný 
termín začiatku rekonštrukcie je sta-
novený na letné mesiace tohto roka a 
celková výška oprávnených výdavkov 
je 270 535,25 Eur,  z toho mesto sa 
bude na projekte podieľať 5% spolu-
financovaním vo výške 13 526,76 Eur. 
Bonusom pre naše deti je nové do-
pravné ihrisko za takmer 24 tis. Eur z 
vlastných zdrojov v areáli elokované-
ho pracoviska MŠ Dimitrovova
• Mimoriadne udalosti boli témou 
stretnutia krízového štábu mes-
ta začiatkom apríla. Témami boli 
postupy, ako správne reagovať pri 
vzniku rôznych krízových situácií. Pre 
obyvateľov odkaz v prípade zistenia 
krízového stavu: Volajte 112 a počú-
vajte! Kompetentní záchranári vám 
pomôžu. Ohrozenie signalizujú tri 
sirény v meste, ktoré sú funkčné a ria-
dené z centrály
• Dve štatistické zisťovania v han-
dlovských domácnostiach. Štatistic-
ký úrad SR oznamuje, že v dňoch 
9. apríla 2018 až 26. júna 2018 bude 
prostredníctvom svojich pracovníkov 
vykonávať Zisťovanie o príjmoch a 
životných podmienkach domácností 
v rámci projektu európskych štatistic-
kých zisťovaní, v dňoch 19. apríla až 

31. mája 2018 štatistické Zisťovanie o 
využívaní informačných a komunikač-
ných technológií v domácnostiach a u 
jednotlivcov.  Viac na www.handlova.
sk 
• Reklamácia svietidiel na Námes-
tí baníkov bola úspešná! Mesto rekla-
movalo všetky stĺpové svietidlá, ktoré 
neboli dodané v požadovanej kvalite. 
Spoločnosť Siemens uznala reklamá-
ciu, vyrobila nové a v apríli ich dodala 
mestu. 18 svietidiel na námestí bude 
postupne vymenených. Dokonca s 
inováciou. Majú opačne svietiacu 
časť, takže nachvíľu sa bude zdať, že 
máme na námestí dva druhy. Sú LED-
kové a šetrné.
• Filatelia, most medzi národmi. 
Prudký rozmach filatelie po roku 1950 
v Československu položil dobré pod-
mienky k zakladaniu filatelistických 

krúžkov. Z poštových známok sa dá 
vyčítať mnoho zaujímavého z ľudskej 
činnosti.  Tieto zaujímavosti zaujali 
aj niekoľko Handlovčanov, ktorí 25. 
mája 1958 založili Filatelistický krúžok 
ZK – ROH Baník Handlová. 60. výročiu 
filatelie sa budeme venovať aj pod-
robnejšie.

Z každého handlovského rožka troška



Naozaj som už taká stará? 
(...alebo spomienky na moju školu)

Áno, aj ja som chodila do školy. Aj ja som bola prváč-
kou.  To predsa nejde, nespomenúť si, keď vidíte ten 
nadšený drobizg naokolo. Čítajú, spievajú, rozprávajú, 
dokonca s nadšením zbierajú na Deň Zeme odpadky 
z trávy. Mali ste ich v piatok 20. apríla vidieť! Tá chuť 
spraviť z nášho školského areálu priestor bez jediné-
ho papierika, s čistou trávou, na ktorej sa dá sedieť. 
Pamätáte si na svoje zelené kolená? Poďte so mnou 
spomínať! Na čo si pamätáte zo školy? Na vašu prvú 
pani učiteľku, na kamaráta zo spoločnej lavice alebo 
na dievčatko s tým najkrajším úsmevom na svete? 
Ktovie, čo utkvelo v pamäti  budúcim prvákom, ktorí v 
apríli prišli na zápis do našej školy. Ešte stále predško-
láci, no sedeli v laviciach ako školáci, riešili úlohy ako 
školáci, pracovali s interaktívnou tabuľou ako školáci. 
A dokazovali pani učiteľkám, že už z nich naozaj môžu 
byť veľkí školáci. Aj keď niektorí s kontrolným pohľa-

dom na mamičkinu tvár, alebo s roztraseným hlasom. 
Ktovie, či si budú pamätať, v ktorej triede sedeli, aké 
úlohy riešili, alebo iba to, že po „ťažkom“ dni išli spolu 
na pizzu. Chystáme deťom, našim školákom, rôzne zá-
žitky, niekedy aj neplánované. Spomínam si na svoju 
prvú triedu. Raz nám chýbala naša pani učiteľka a do 
miestnosti vstúpil staručký pán učiteľ. Už si  nepamä-
tám jeho meno, ale čo držal v ruke, na to nezabudnem. 
Husle. Prvýkrát sme ako malí prváci mohli chytiť ten-
to hudobný nástroj a vyskúšať si na ňom zahrať. Pán 
učiteľ zrejme netušil, ako sa učia prváci písať a čítať, 
ale zanechal v našich malých dušičkách hlbokú stopu 
lásky k hudbe a zvedavosť po poznaní. 12. apríla sa aj 
hudobná výchova žiakov 1.B triedy v našej škole nies-
la na krídlach huslí. Prváčikovia privítali starkého ich 
spolužiačky Stellinky Jána Pischa, ktorý im spolu so 
Stellou prišiel priblížiť hudobné umenie hrou na husle. 
Pútavé rozprávanie o husliach, no najmä piesne v ich 
podaní, potešili prvácke srdiečka. Deti sa dozvedeli, z 
akého dreva sa husle vyrábajú a ako sa volajú jednotli-
vé časti. Napríklad, že na husliach nájdeme rôzne zvie-

ratká: kobylku, žabku, slimáka, pavúka a súčasťou sú 
struny či sláčik vyrobený z konského chvosta. Stellinka 
a jej starký vyhrávali a všetci spievali...a spievali... Mám 
veľa spomienok. Aj na usmievavého pána knihovníka 
z obecnej knižnice, ktorý ma každý týždeň nechal dve 
hodiny prezerať a čítať knihy a ja som s nadšením 
hltala každé písmenko. Naše deti tiež rady čítajú.  Aj 
školský klub už tradične otvoril rozprávkové dvere pre 
rodičov, ktorí deťom chodia každý rok pútavo čítať 
obľúbené detské rozprávky. Deti svojim vedomostiam, 
kreativite, fantázii uvoľnili uzdu a vytvárali nadšene 
svoje vlastné vymyslené diela formou leporela a pre-
zentovali ich pred ostatnými spolužiakmi. 

Pomáhate nám. Je to vidieť na každom kroku. Aj vy  
ste prispeli k tomu, že vaše deti sú motivované, múdre 
a zvedavé. Budete súčasťou ich spomienok na školu. 
Niekedy stačí zasiať len malé semienko a úroda môže 
byť neuveriteľná. 

Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Klientom Senior centra Svätej Ka-
taríny v Handlovej, člen skupiny 
AGEL, s privítaním tohtoročnej jari 
pomohli prváčikovia zo Základnej 
školy Školská v Handlovej. Aj vďaka 
tradičným vystúpeniam mali senio-
ri  spestrený pobyt v centre opatro-
vateľskej starostlivosti.

Žiaci si za pomoci pedagogičiek pri-
pravili krásne kultúrne pásmo. Na vy-
stúpení nechýbali tradičné kroje. Deti 
sa smelo, bez trémy a ostychu posta-
vili pred seniorov a predviedli, čo sa 
vďaka svojim učiteľkám  naučili. Deti 
zaujali hlavne interpretáciou ľudo-
vých piesní, riekaniek a povedačiek. 

„Za organizáciu krátkeho spoločen-
ského podujatia pre seniorov by som 
rád vyslovil poďakovanie vedúcej ses-
tre Senior centra Helene Valachovej. 
Starší ľudia, a nielen oni, potrebujú 
pochopenie, lásku a úctu. Je potešu-
júce, keď k týmto prejavom empatie 
vedieme už najmladšiu generáciu“, 
povedal MUDr. Ján Belanský, MPH, 
riaditeľ Nemocnice Handlová, pove-
rený riadením Senior centra a doplnil: 
„Roky pribúdajú nám všetkým bez 
výnimky. Potešenie z prijímania a 
odovzdávania radosti obohacuje kaž-
dého, bez obmedzenia veku.“
Senior centrum Svätej Kataríny je za-
riadenie poskytujúce sociálne služby 

ľuďom, ktorí si vyžadujú celodenný 
dohľad skúsených odborníkov, preto-
že si nedokážu sami pripraviť stravu, 
zobrať v stanovenom čase lieky, alebo 
jednoducho nechcú byť sami, ale v 
spoločnosti vekom primeraných osôb. 
Kapacita Senior centra je 20 lôžok. 
Opatrovateľské služby zabezpečuje 
odborne zdatný personál s dlhoroč-
nými skúsenosťami so starostlivosťou 
o odkázané osoby. Klienti majú zabez-
pečené dôstojné podmienky pre po-
byt v centre, s dôrazom na dostupnosť 
rehabilitačných služieb a iných výhod 
vyplývajúcich z umiestnenia centra v 
nemocnici.
Alžbeta Sivá, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.

8

V Senior centre Svätej Kataríny zneli ľudové piesne v podaní detí  

Veľký Grič ovenčili spomienky 
na Doda
Dodo Suchý, bývalý riaditeľ Domu kultúry mesta Handlová 
pôsobil na svojom poste od roku 1996 do roku 2003 a jeho 
nadšenie pre kultúru presiaklo aj za brány mesta. Veril v tra-
dície a naučil to aj svojho syna Igora.  Preto sa pätnástykrát 
v Handlovej konal memoriál na počesť človeka, ktorý viedol 
kultúrny život v Handlovej. Aký bol tento ročník? 

Igor Suchý, hlavný organizátor: 
„Aj tento rok sme si na Veľkonočnú nedeľu chceli pripomenúť 
a uctiť výnimočného človeka a kultúrnu legendu, ocina Joze-
fa „ DODKA“ Suchého. Žiaľ, počasie a príroda sú silnejšie ako 
človek a preto sme výstup na Veľký Grič a Memoriál Doda 
Suchého museli presunúť na nedeľu 8.apríla 2018. Na vrchole 
sa tento rok zišlo viac ako 250 účastníkov, turistov ,ale hlavne 
ľudí, ktorí si prišli uctiť a spomenúť na Doda a dodržať tak opäť 
tradíciu. Tento rok bola o to významnejšia, že sa niesla  v du-
chu jeho nedožitých 70 rokov. Na znak tohto výročia si každý 
účastník priniesol so sebou nejakú tú sedemdesiatku a spolu 
sme si zaspievali s pánmi zo súboru Hájiček.“ 

Na Veľkom Griči fúkal v nedeľu silný vietor. Možno preto, 
aby sa pozdravy od turistov dostali rýchlejšie k Dodovi. 
Účastnícke odznaky určite získate aj na budúcom ročníku. 
O to sa postarajú členovia Kric fun klubu, Igor a Dom kultúry 
mesta Handlová.

IGJP

Pozvánky v máji
2. mája 2018 od 15.00 h 
Námestie baníkov
Strážcovia pokladu, 
pod názvom Tančiareň

4. mája 2018 od 13.00 h
Lúka pri Jednej studničke.
Otváranie stupničiek. 

4. mája 2018 od 18.00 h 
DaMPácky majáles v CVČ

5. - 6.mája 2018 
Rybník pri Handlovej 
26. ročník rybárskych pretekov 
v love udicou o Putovný pohár pri-
mátora mesta

5. mája 2018
People Street Cup 
na Námestí baníkov 
7. máj o 15.00  na námestí baníkov
Pietna spomienka 

12.máj 2018 od 9.00 h, Morovno
Morovnianska podkova

12. máj 20187 od 15.00h
Míľa pre mamu na Námestí baníkov

23. mája 2018 o 17.00 h
Spevácky koncert ZUŠ 
v priestoroch kinosály domu kultúry. 

26. mája 2018 o 18.00 h. 
Screamers.  Vstupné 8 €.

29. mája 2018 o 17.00
Májové kvietky v koncertnej sále 
ZUŠ. 

30. mája 2018 od 13.00 h
Eko Day v Handparku 

30. mája 2018  od 9.00 do 15.00 h. 
Čitaleľský maratón v MsK

Výstava I. Lackoviča v Slovenskom 
banskom múzeu - celý máj
Výstava  „Vyberme si“ 
Podnikateľský inkubátor 



Poslanecký zbor mesta Handlová vyberal v tomto roku z viac než stovky nominácií. Mestské 
zastupiteľstvo na svojom 34. zasadnutí, konanom dňa 22. februára 2018, prijalo jednotlivo 
uznesenia pre každého oceneného, ktorému v zmysle Štatútu mesta, podľa § 23, schválilo 
udelenieCena mesta pri príležitosti osláv Dňa učiteľov v roku 2018. Prinášame charakteristi-
ky našich učiteľov,  o ktorých sme sa na stránkach novín už zmienili. Cenu mesta pri príleži-
tosti osláv Dňa učiteľov, ktoré sa konali 28. marca 2018, si odniesli a otvorili tak „Sieň slávy 
handlovského školstva“ títo dvanásti významní handlovskí učitelia. 

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, kto-
rých v živote zdobí oslovenie PANI UČITEĽKA, PÁN UČITEĽ. Každý z nás mal svoju prvú pani 
učiteľku, ktorú miloval pre jej  láskavosť, múdrosť, ochotu pomáhať v prvých krokoch veľkého 
sveta vzdelávania. Na učiteľov, ktorí poznačili naše smerovanie v živote nezabúdame ani po 
rokoch. Hovorí sa – a minulosť to mnohokrát potvrdila – že učiteľ je svedomím národa. Aká je 
rodina a škola, taká je mladá generácia, od ktorej raz bude budúcnosť národa závisieť.

Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom a ani nepodlieha 
inflácii. Preto je patričné stretnúť sa spoločne a oceniť tých, ktorí prispievajú k vzdelanosti                      
v našom meste a mikroregióne a podpisujú sa na jeho rozvoji.

Jozef DETVAN
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia              
v roku 1958 až do odchodu do dôchodku                   
v roku 1995, pán Jozef Detvan nepretržite 
pracoval a ostal verný jednej škole, ktorá 
počas rokov menila svoj názov – z JSŠ – Je-
denásťročnej strednej školy a SVŠ – Strednej 
všeobecnovzdelávacej školy na  Gymnázium 
Handlová. Vo funkcii riaditeľa počas 28 rokov 
prispel nielen k rozvoju gymnázia, ale aj celé-
ho handlovského stredného školstva. Okrem 
cieľavedomého zvyšovania kvality výchov-
novzdelávacieho procesu gymnaziálneho 
vzdelávania v Handlovej stál za rekonštruk-

ciou vnútorných priestorov a okolia areálu školy na sídlisku Juh (dnes ZŠ 
Školská) a výraznou mierou sa podpísal na budovaní areálu Gymnázia na 
Ul. L. Novomeského.  Počas svojho pôsobenia a práce v školstve získal veľa 
ocenení napr.: „Za rozvoj Stredoslovenského kraja“, „Za rozvoj mesta Han-
dlová“ a významné štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“.

Ľudovít ĎURČI
V roku 1950 – 1954 študoval na Pedagogickej 
škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl        
v Leviciach. V roku 1961 absolvoval nadstav-
bové štúdium v Banskej Bystrici pre pracovné 
vyučovanie. V rokoch 1974 – 1976 absolvoval 
cyklickú prípravu vedúcich školských pracov-
níkov škôl.
Do školstva nastúpil po absolvovaní Základ-
nej vojenskej služby v roku 1957, do Základ-
nej školy Mierové námestie. V rokoch 1964 – 
1991 vykonával okrem pedagogickej činnosti 
aj funkciu zástupcu riaditeľa školy. 
V roku 1972 bol zvolený do funkcie predse-

du Okresného výboru odborového zväzu pracovníkov v školstva a vedy              
v Prievidzi. V uvedenej funkcii zotrval do roku 1991.
V roku 1984 mu bol Ministerstvom školstva a Slovenským výborom od-
boru školstva udelený titul „Zaslúžilý pracovník rezortu školstva.“ V roku 
1976 prevzal ocenenie „Čestný strieborný odznak a Čestný zlatý odznak“. 
V úzkej spolupráci s rodičmi a mestskými orgánmi počas pôsobenia v ZŠ 
Mierové námestie vybudoval oplotenie školského areálu, zaslúžil sa o vy-
budovanie športového ihriska, školských dielní a úpravu pozemkov areálu 
školy. Bol ústretovým a chápajúcim kolegom, ktorý bol vždy pripravený 
podať pomocnú ruku.

Mgr. Dana GÖLDRICHOVÁ
Danka Göldrichová zanechala svoje prvé uči-
teľské stopy v roku 1954 v 5. národnej, kde 
učila v ročníkoch 1.-5. a v odpoludňajších ho-
dinách vyučovala klavírnu hru v handlovskej 
Hudobnej škole. V roku 1957 zmenila pôso-
bisko a na Jedenásťročnej strednej škole zača-
la učiť  ruský jazyk a hudobnú výchovu, v čom 
pokračovala od roku 1960 v Základnej škole 
na Školskej ulici až do odchodu do dôchodku. 
V rámci rozvoja školských aktivít sa podieľala 
na príprave žiakov na olympiá dy v ruskom ja-
zyku a recitačné súťaže. 
Na ktorej škole pôsobila a učila, tam založila 

tanečný krúžok, kde žiakom vštepovala lásku k ľudovým piesňam a zvy-
kom. Mnohé ženy ju poznali ako vynikajúcu cvičiteľku ženských sparta-
kiádnych skladieb, za čo získala uznanie Ústredného odborového výboru 
telovýchovy v Prahe a aj ďalšie ocenenia ako členka krajského výboru. 
Za svoju dlhoročnú funkcionársku prácu starostky Jednoty Sokola ako aj 
aktivity v Klube športovej gymnastiky dostala ocenenie mesta Handlová                       
v roku 2004.

Mgr. Anna JOKUŠOVÁ
Prvýkrát sa postavila za katedru v Národnej 
škole na Kysuciach, kde pôsobila dva roky. 
Odtiaľ jej kroky zamierili do ZŠ na Ul. Márie 
Krššákovej, odkiaľ odišla po 42 ročnom pôso-
bení do dôchodku.
Jej kvalitná metodická práca bola zúročená 
vo funkcii Okresnej metodičky pre vyučova-
nie dejepisu a svoje skúsenosti odovzdávala 
aj ako lektorka nového vzdelávania. 
Popri učiteľskej práci sa venovala svojej láske      
k literatúre, kedy sa sama zúčastňovala Van-
sovej Lomničky,  literárnych súťaží Chalupko-
vo Brezno, kde sa umiestnila na 1. mieste a vo 

vlastnej tvorbe poézie a prózy na 3. mieste. Časť svojho života venovala  
ako ochotníčka aj handlovskému divadlu. Určitú dobu pracovala ako ve-
dúca lyžiarskeho strediska pri ZŠ a dlhoročne viedla tanečný súbor, do 
ktorého zapájala aj rómske deti. Nemožno obísť ani jej občiansku anga-
žovanosť. 12 rokov bola poslankyňou MsZ v Handlovej. Prizývali ju na po-
jednávania Krajského súdu   v Banskej  Bystrici a do Trenčína, nakoľko dlhé 
roky, ešte aj ako dôchodkyňa, bola sudkyňou z ľudu.
Okrem iných vyznamenaní a ocenení si najviac váži dvojnásobné ocenenie 
Plaketou J. A. Komenského a Najvyššie okresné vyznamenanie  - diplom a 
obraz Prievidze.

SIEŇ SLÁVY HANDLOVSKÉHO ŠKOLSTVA



Jozefína MASLÍKOVÁ
Pani Jozefína Maslíková absolvovala učiteľ-
skú akadémiu v Nitre, kde získala vysvedčenie                 
o skúške učiteľskej dospelosti 3.6.1950.
Po absolutóriu začala učiť v ZŠ v obci Boj-
ná, potom vyučovala v Čavoji, Kamenci pod 
Vtáčnikom a od roku 1955 začala vyučovať                     
v Handlovej vo vtedajšej V. národnej a v ZŠ 
Morovnianska cesta, kde pôsobila ako učiteľ-
ka až do odchodu do dôchodku v roku 1986. 
Počas svojej aktívnej práce učiteľky pôsobila 
ako okresná metodička pre  I. stupeň a podie-
ľala sa na zavádzaní nových pedagogických 
koncepcií (množinová matematika či predmet 

Prvouka), a bola aj lektorkou školení. 
Bola okresnou cvičiteľkou spartakiády, za čo získala ocenenie Pamätnú 
medailu za zásluhy o čs. spartakiádu v rokoch 1975,1980. Ocenenie získa-
la aj za mimoškolskú činnosť s deťmi a mládežou v tanečnom a výtvarnom 
krúžku,  a to ocenenie bronzovou a striebornou medailou za socialistickú 
výchovu 1984, 1989. Získala Plaketu J. A. Komenského za vynikajúcu prá-
cu na úseku školstva v roku 1985. 
Bola aktívnou členkou a funkcionárkou v ZO Matice slovenskej, je zakla-
dateľkou podujatia Handlovské kahančeky. V roku 2006 získala ocenenie 
Zaslúžilý pedagóg.

Vilma LICHNEROVÁ
Po štúdiu na gymnáziu v roku 1947 absolvo-
vala v roku 1954 Štátnu skúšku učiteľskej pô-
sobnosti. Ako učiteľka klavírnej hry pôsobila 
najskôr  v Prievidzi a od r.  1957 až do odchodu 
do dôchodku v našej handlovskej ZUŠ.  Pani 
učiteľka bola dlhoročnou členkou Komisie pre 
tvorbu osnov a učebníc pri Ministerstve škol-
stva. 
Sama je  autorkou, spoluautorkou, zostavova-
teľkou siedmich publikácií napr.: Metodická 
príručka pre prípravné štúdium hra na klavír 
pre ZUŠ, Eniky-beniky, Zahraj mi pesničku, 
Klavírna abeceda, Štvorručné skladby, podľa 

ktorých sa učí ešte aj dnes. Spolupodieľala sa tiež  na tvorbe učebných os-
nov  pre klavírny odbor. Na konzervatóriách v Bratislave a Žiline pokračo-
valo jej 18 žiakov v klavírnej hre. 
Pochvalné uznanie získala od  Ministerstva školstva a predsedov súťaž-
ných porôt za vzornú odbornú prípravu žiakov na rôzne klavírne súťaže 
(200 cien, štyri medzinárodné).  
Medzi najvýznamnejšie patria 4 medzinárodné ceny: 
1. miesto v súťaži v Paríži  Konkurz internacional D´muzik. 1. miesto v roku 
1991 v súťaži Virtuosi per Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem. Pani uči-
teľka si najviac cení úspech svojich žiačok na Cene českej hudobnej spo-
ločnosti - 2. miesto  Jany Kocianovej z roku 1975, Čestné uznanie I. stupňa 
Gabiky Jakabovej  z roku 1977 a 1. miesto Michaely Oravcovej z roku 1983. 
Pani Vilme Lichnerovej v roku 1979 Ministerstvo školstva udelilo titul 
„Vzorný učiteľ“. Za celoživotnú prácu v školstve jej bola udelená Plaketa 
mesta Handlová v roku 2008. 



Mária MAXOŇOVÁ
Celý svoj učiteľský život od roku 1954 až 
do roku 1999 pani Mária Maxoňová prežila                
v Handlovej. Učila v Jedenásťročnej strednej 
škole a elementárnu pedagogiku v  Piatej ná-
rodnej a v ZŠ Morovnianska cesta. Svoju záľu-
bu vo výtvarnom umení uplatnila vo vedení 
krúžkov, kde deti učila rôzne techniky ako 
maľba na sklo, tkanie robené na krosienkach 
alebo bez, práce z drôtu – šperky, blaženičky, 
práce zo slamy – obrazy, kraslice deti milovali. 
Každý druhý rok pripravovala s deťmi práce 
na  súťaž a výstavu „Deti a tradičná ľudová 
tvorba“.

Pani učiteľka bola počas celého jej učiteľského pôsobenia ocenená za vý-
chovnovzdelávaciu prácu, ale aj za mimoškolskú  činnosť, najmä za šírenie 
ľudových výtvarných tradícií medzi deťmi. Odbor školstva v Prievidzi  ju 
za školskú prácu ocenil v rokoch 1972 a 1984 Poďakovaním, v roku 1980 
Diplomom a v 1986 Plaketou J. A. Komenského. 
Cenným je diplom Krajského osvetového strediska Banská Bystrica  - za ší-
renie ľudových výtvarných tradícií medzi deťmi z roku 1982. Okresná rada 
záujmovej umeleckej činnosti v Prievidzi jej udelila v roku 1976 Čestné 
uznanie. Pani učiteľka získala aj ocenenie za Spartakiádu 1985.  Okresné 
osvetové stredisko Prievidza ocenilo jej prácu Čestným uznaním v roku 
1990.

Mgr. Elena ŠKODOVÁ
Učiteľské pôsobenie odštartovala v období 
1959 – 1961 v okrese Banská Štiavnica (obec 
Teplá, dnes Polhora). V roku 1961 pôsobila        
v obciach Hronský Beňadik, Horná Ždaňa, 
Prestavlky  a od toho roku do  roku 1998 pô-
sobila v ZŠ M. Krššákovej v Handlovej.
Pani učiteľka vyučovala slovenský jazyk a de-
jepis v horlivom štúrovskom odkaze a celé jej 
pôsobenie bolo posolstvom lásky k sloven-
skému národu a slovenčine. Jej metodika sa 
vyznačovala zdatnosťou, obratnosťou a krea 
tivitou, s uplatňovaním moderných, progre-
sívnych pracovných postupov. 

Dlhoročná a metodicky prospešná, cenná, bola jej práca vedúcej predme-
tovej komisie i obvodnej a okresnej metodičky jazyka slovenského. Veľmi 
úspešne sa zúčastnila na experimentálnom projekte Pedagogickej fakulty  
v B. Bystrici o vnútornej diferenciácií v SJ, pod vedením hospitujúcej od-
bornej asistentky  A. Mišurovej v roku 1980. Bohatá bola i mimoškolská 
činnosť pani učiteľky v príprave a nácviku kultúrnych programov na sláv-
nostné školské, či mestské oslavy.
Za prácu v školstve získala viaceré Čestné uznania a diplomy, Plaketu J. A. 
Komenského v roku 1981 od ONV Odbor školstva v Prievidzi Za vynikajú-
cu prácu na úseku školstva.
V Pedagogickom čítaní  - štylistické a štylizačné cvičenia v slohovom vý-
cviku   v novembri 1993 obsadila v Okresnom kole 1. miesto. Pozoruhodné  
je 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Chalupkovo Brezno v roku 
1993 za umeleckú úvahu „Vyznanie“ od Ministerstva školstva a vedy SR.
Pri príležitosti 630. výročia prvej písomnej zmienky o Handlovej bola oce-
nená Pamätným listom mesta Handlová a za celoživotnú prácu a prínos 
pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania získala v roku 2013 ocenenie 
Vynikajúci pedagóg od Združenia obcí handlovskej doliny.  



Mgr. Anna ONDREJKOVIČOVÁ

Na svoju učiteľskú prax sa pripravovala na Vy-
sokej škola pedagogickej v Banskej Bystrici, 
kde vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk      
a literatúra – dejepis. Po skončení vysoko-
školského štúdia v roku 1965 začala pracovať              
v Základnej škole na Ulici Pionierov (kde bol 
riaditeľom pán Ján Zachar). Počas nasledujú-
cich dvoch rokov pokračovala v doplňujúcom 
štúdiu v Banskej Bystrici. Od roku 1970 v ZŠ 
Mierové námestie. V prvých rokoch svojej pe-
dagogickej práce vyučovala aj telesnú výcho-
vu a pripravovala žiakov aj na spartakiádu.     

Až do odchodu do dôchodku učila žiakov v ZŠ Mierové námestie. Okrem 
vyučovania viedla niekoľko rokov tanečné krúžky v Dome pionierov                                  
a mládeže, či v Základnej škole Mierové námestie, ktoré jej zásluhou získa-
li niekoľko ocenení, medzi nimi aj 2. miesto. Na vystúpenie svoje deti pri-
pravovala nielen tanečne, ale spolu šili kroje a vyrábali tanečné rekvizity.  
Úspech so žiakmi dosiahla aj v recitačnej súťaži Literárny Trenčín, kde sa 
žiaci pod jej vedením umiestnili na 1. mieste. Keďže v meste pracovala veľ-
mi dobre divadelná družina pri mestskej knižnici, aj s jej pomocou mohli 
deti rozvíjať svoj talent na divadelných doskách. Niekoľko rokov pracovala 
ako okresná metodička pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Júlia SABOVÁ

Aprobáciu slovenský jazyk – ruský jazyk vy-
študovala na Vysokej škole pedagogickej            
v Banskej Bystrici. Predtým ako sa usadila v 
Handlovej, učila v Nitre a v Prievidzi. V rokoch 
1961 – 1962 začínala svoju učiteľskú kariéru 
v našom meste na jedenásťročke. Pokračova-
la na I. ZDŠ ako učiteľka a po odchode Cyrila       
Zorvana ako riaditeľka. V takejto funkcii pô-
sobila od roku 1973 aj v ZŠ Mierové námestie.         
V roku 1986 odišla vykonávať kontrolnú čin-
nosť ako inšpektorka Prievidzského ONV Od-
bor školstva. Od roku 1989 až do odchodu do 

dôchodku v roku 1994 učila v ZŠ MC. 
Za pedagogické majstrovstvo a riadiacu činnosť v oblasti školstva jej boli 
udelené ocenenia:
Čestné uznanie  ONV  OŠ v rokoch 1972 a 1989, Plaketa J. A. Komenského, 
Ďakovný list za celoživotnú prácu v školských službách – 1994, Ďakovný 
list Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici za 
výchovno-vzdelávaciu činnosť 1989. Bola vynikajúcou riadiacou pracov-
níčkou, ktorá bola zanietená aj pre rozvoj  materiálnych podmienok pre 
výchovnovzdelávací proces. Počas jej pôsobenia sa podarilo vybudovať 
školské pavilóny a športový areál a bola pri kreovaní základov a vytvorení 
školského športového strediska v basketbale. 

Ľudmila WÁGNEROVÁ

Pedagogickú prácu začínala ako učiteľka v ma-
terskej škole v Handlovej, potom učila žiakov 
1. – 5. ročníka a  v Základnej škole Školská. 
Tam sa stabilizovala ako vyučujúca 6. – 9. roč-
níka, kde pôsobila až do odchodu do dôchod-
ku.  Svojich žiakov vedela vždy motivovať 
uznaním ich osobnostných kvalít a dobrých 
výkonov. Za úspechy žiakov na biologických 
olympiádach bola ocenená čestnými uznania-
mi a diplomom. Bola významnou okresnou 
metodičkou pre jednu z najvýznamnejších ob-
lastí pedagogickej práce a to pre prácu tried-
neho učiteľa.

V roku 1987  získala 2. miesto v celoslovenskom kole pedagogického čí-
tania za prácu Metódy mravnej výchovy na formovanie osobnosti žiaka.         
Za vynikajúcu prácu na úseku školstva jej bola v roku 1989 udelená plake-
ta J. A. Komenského. 

Z rozhovorov a listov našich legiend

Odkaz mladým učiteľom 
„ Deti, mládež sú náš kapitál, ktorý až po rokoch prinesie bohaté úroky. Sna-
žila som sa rozvíjať talent a svedomie svojich žiakov  - objavovať, hľadať, 
prebúdzať ešte spiace talenty, kdesi vo vnútri ukryté. Hoci boli skryté talenty 
vekovo malé, ale svojimi myšlienkami a úvahami veľké, vtipné, vynachádza-
vé a nebojácne. Prajem mladým kolegom, aby objavovali v deťoch neobja-
vené, tlačme ich dopredu! V dospelosti dokážu iste veľmi veľa. Raz sa darí 
viac, raz menej. Ide to pomaly, škriabať sa strmým schodiskom, schodík po 
schodíku. Vôbec to nie je jednoduché a ľahké. 
O to viac poteší záver. Úspech sa dostaví, len je potrebná vytrvalosť“ .

 Jozefína Maslíková

Vyznanie 
„Mne sa zdali deti vždy rovnaké. Neboli horšie alebo slabšie. Deti treba ve-
dieť podchytiť. Na zlých žiakov si nepamätám. Raz bol u mňa riaditeľ a žiak 
mi niečo odvrkol. Pýtal sa ma, či mu nedohovorím. Povedala som, že nie, 
že on musí sám prísť na chybu. Človek si nesmie príliš všímať zlo a vŕtať  sa                
v ňom. V ľuďoch treba vidieť dobro, aj v žiakoch. Ja som sa im snažila vždy 
niečo odovzdať, tak s nejakými zlými maličkosťami som sa nezaoberala“ .

Vilma Lichnerová

Poďakovanie
Uvedomujem si, že je to cena, ktorú človek dostane raz za život. O to je pre 
mňa cennejšia.  Boli to príjemne prežité chvíle v dobre zorganizovanom 
programe, ktorý prebiehal na vysokej úrovni. Vďaka všetkým, ktorí ste nám 
pripravili nezabudnuteľný Deň učiteľov 2018. Keď som stála na pódiu pred 
veľkým auditóriom, zrazu som bola  neistá,  či tá cena patrí ozaj mne. Hlavou 
mi ale preletel príbeh, ako film, ktorý som prežila s jedným mojim žiačikom, 
prváčikom, asi pred desiatimi rokmi a povedala som si áno, cena patrí mne 
aj môjmu hrdinovi“.

Ľudmila Wágnerová

Poďakovanie
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, dovoľte mi dodatočne, 
ale úprimne a srdečne sa Vám poďakovať v mene ocenených učiteľov -peda-
gógov, ako i v mene svojom za Váš ušľachtilý, veľkolepý a romantický prejav 
pozornosti a pocity, ktorými ste vzdali hold našej náročnej, ale významnej     
a dôležitej práci - učiteľskej činnosti.

Elena Škodová

Ľudmila KALVASTROVÁ
Pani Ľudmila Kalvastrová bola študentkou 
Štátneho konzervatória v Bratislave a po 
štúdiu na Štátnom konzervatóriu v Prahe vy-
konala absolventskú skúšku v hre na klavír                        
u Dr. Zděnky Bohmovej.
Od svojho príchodu do Handlovej v roku 1955, 
až do odchodu do dôchodku, pracovala v ZUŠ 
v Handlovej. V roku 1963 bola menovaná za 
zástupkyňu riaditeľa a neskôr 25 rokov vyko-
návala funkciu riaditeľky ZUŠ.
Pod jej vedením žiakov pripravovali nielen 
na ďalšie štúdium, ale vychovávali aj dobrých 
koncertných poslucháčov, v ktorých pestovali 

lásku k umeniu. Vznikali rôzne komorné zoskupenia a súbory – napr. det-
ský cimbalový súbor, spevokol detí v predškolskom veku  Lienka, ktorý 
pracuje dodnes už vyše 40 rokov. Škola bola vždy progresívna. Za zmienku 
stojí napr. aj to, že v druhej polovici 50 rokov sa konal prvý priamy prenos 
mimobratislavského koncertu Čsl. rozhlasu práve z baníckej Handlovej.      
V spolupráci so Slovenskou filharmóniou boli do Handlovej vysielaní rôzni 
umelci v rámci činnosti Klubu hudobnej mládeže a Klubu priateľov hudby. 
Pani riaditeľka podporovala pravidelné zapájanie sa žiakov do rôznych 
súťaží vyhlásených Ministerstvom školstva ČSR, kde tunajší žiaci vždy vý-
borne obstáli a postúpili do ústredných kôl súťaží, ale aj v medzinárodnom 
meradle. Vychovali sme množstvo hráčov v komorných súboroch, orches-
troch, ale najmä veľa pedagógov, z ktorých niekoľko pôsobí aj v zahraničí. 
Za bohatú aktivitu, vedenie a propagáciu školy bola pri rôznych príleži-
tostiach často vyznamenaná. Naposledy v roku 2010, pri príležitosti 50. 
výročia štatútu mesta bola odmenená Plaketou mesta Handlová.

Osláv Dňa učiteľov 2018 v Handlovej sa zúčastnili zástupcovia 
samospráv, riaditelia škôl a školských zariadení v našom mikro-
regióne. Legendy handlovského školstva si prevzali Ceny mesta                     
z rúk primátora Handlovej Rudolfa Podobu a každej z našich han-
dlovských učiteľských legiend sa venoval na oslavách jeden člen 
Detského a mládežníckeho parlamentu mesta Handlová.  

JP, foto M. Gross



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

Školské novinky 
zo ZŠ Školská

A podarilo sa! 
V čase jarných prázdnin sa v ZŠ Škol-
ská robila rekonštrukcia interiéru telo-
cvične. Na základe požiadavky RÚVZ 
v Prievidzi sme vymaľovali vnútorné 
priestory nielen hygienickým náte-
rom, no pre zvýšenie motivácie na-
šich žiakov k športovým  aktivitám 
sme požiadali o spoluprácu známeho 
handlovského maliara Ivana Jakušov-
ského. Prístupovú chodbu zmenil na 
umelecké dielo s obrazmi športov, 
ktoré našu školu charakterizujú: fut-
bal, gymnastika, aerobik a florbal. 
Súčasťou zdravého životného štýlu je 
aj stravovanie. 

Stolovanie v našej školskej jedálni je 
od marca 2018 zmodernizované ele-
gantným jedálenským nábytkom.
  

Škola sa posúva vpred nielen úpra-
vou priestorov, ale predovšetkým 
úspechmi našich žiakov.

Okresné kolo Dejepisnej olympiády 
prinieslo prvenstvo dvom žiakom ško-
ly. Okres Prievidza sme reprezentovali 
aj v krajskom kole olympiády.

Tradičná recitačná súťaž Hviezdosla-
vov Kubín – okresné kolo – v prednese 
poézie sme získali dvakrát 2. miesto a 
ocenenie poroty za zaujímavý pred-
nes. 

Gymnastický štvorboj ZŠ posunul na-
šich žiakov a žiačky vekovej kategórie 
B z okresného kola do regionálneho, 
v ktorom opätovne obhájili prvenstvo 
a zabezpečili si postup do krajského 

kola súťaže. Na gymnastickú súťaž sa 
spolu pripravovalo 6 družstiev. Veľmi 
nás potešil úspech v okresnom kole, 
kde každé družstvo bolo ocenené.

Logické myslenie našich žiakov bolo 
potvrdené aj úspešnosťou riešiteľov 
matematických súťaží: Pytagoriáda a 
Matematická olympiáda.  

Pozývame
Naši žiaci však vynikajú aj v praktic-
kých zručnostiach. Tie majú mož-
nosť ukázať verejnosti  na akcii pod 
názvom FOLKparáda, ktorá sa usku-
toční 5.6.2018 v areáli našej školy. 
Celoškolská akcia bude zameraná na 
rozvoj regionálnej výchovy,  finančnej 
gramotnosti a ukážky zvykov, jedál a 
remeselnej zručnosti ľudí z hornej Ni-
try s cieľom oboznámiť s nimi mladú 
generáciu. Všetkých vás srdečne po-
zývame!

Magická osmička 
v našich dejinách

Rok 2018 je vraj magický. A hoci pre 
nás je magický každý rok, rozhodli 
sme sa povŕtať v histórii a jedno po-
dujatie venovať rokom s číslom osem. 
A tak ste si mohli jeden deň prezrieť 
štrajk handlovských žien, Mníchov-
skú dohodu, založenie firmy Hater a 
mnoho ďalších historických udalos-
tí. A keď sa skončil hlavný program, 
alebo malé cestovanie v čase, hostia 
si mohli pozrieť výstavky v triedach. 
Nesmel chýbať ani stánok kompe-
tencií etapovej hry Fénixu Magická 8. 
Každoročne naše veľké podujatia na-
vštevuje viac ľudí a tak dúfam, že sa 
budúci rok vidíme aj s tebou.

Mária Maňáková ml.

Mestská polícia 
informuje      
Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac marec 2018 – apríl 2018 (od 
19.3.2018 do 22.4.2018) celkom 
478 udalostí. 

Zaevidovaných bolo 99 priestupkov, 
z ktorých bolo 61 zistených vlastnou 
činnosťou a 34 oznámených občanmi 
mesta. Kamerovým systémom boli zi-
stené 4 priestupky.  

Z celkového počtu bolo 42 doprav-
ných priestupkov. V 8 prípadoch bol 
použitý TPNZOMV (tzv. papuča). 
Na úseku podnikania – 1 priestupok.

VZN č. 8/2013 – o zákaze podávania 
alebo požívania alko-
holických nápojov v 
územnom obvode mes-

ta Handlová, Novej Lehoty a Morovna 
- 1 priestupok. Proti verejnému pori-
adku bolo riešených 36 priestupkov. 
Z toho bolo 6 priestupkov na úseku 
rušenia nočného pokoja, 3 priestup-
ky na úseku verejného pohoršenia a 
27 priestupkov na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. Proti majet-
ku   7 priestupkov. V dvanástich prípa-
doch bol porušený Zákon 282/2002 
o niektorých podmienkach držania 
psov (nezabránenie voľnému pohybu 
psa; neprihlásenie psa do evidencie; 
neoznámenie zmeny skutočnosti a 
údajov, ktoré sa zapisujú do eviden-
cie, neodstránenie výkalov).

Príslušníci mestskej polície odchytili   
9 túlavých psov, ktorí boli umiestnení 
v útulku (4 odchytených psov si z útul-
ku zobrali ich majitelia a 2 psom bol 
nájdený nový domov).

Príslušníci MsP vykonali za uvedené 
obdobie 148 zákrokov a 26 výjazdov 
k narušeným monitorovaným objek-
tom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi 
MsP vykonaných 20 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 19.3.2018 do 22.4.2018:

24.3.2018 o 15:50 hod. - stála služba 
OOPZ požiadala o preverenie ozna-
mu na Ul. M. Čulena, kde malo dôjsť 
ku konfliktu dvoch bratov a následné 
bránenie vstupu do nehnuteľnosti. 
Oznamovateľ na mieste uviedol, že 
volal na svojho brata políciu, nakoľko 
mu v byte porozbíjal nábytok a ne-
chce ho pustiť dovnútra. Bratia mali 
spolu požívať alkohol vo väčšej miere 
a následne malo dôjsť medzi nimi ku 
konfliktu, pričom jeden z nich mal v 
byte rozhádzať ošatenie, prevrátiť stôl 

a skrinky. Po dohovore vec oľutoval a 
uviedol, že všetko uprace a ku konflik-
tu už nedôjde. Oznamovateľ, ktorý bol 
pod vplyvom alkoholu, bol poučený o 
podaní oznámenia na svojho brata po 
vytriezvení. Taktiež bol poučený, že 
môže svojho brata odhlásiť z trvalého 
pobytu na MsÚ.

25.3.2018 o 20:55 hod. - oznámené 
z tiesňovej linky 112, že volal občan 
mesta, že sa mu ťažko dýcha a na 
operátorku 112 pôsobil dosť zmätene. 
Hliadku MsP poprosili o preverenie, 
či je v poriadku. Po príchode sa na 
mieste už nachádzala RZP. V dome 
sa nachádzal oznamovateľ, ktorý bol 
zjavne pod vplyvom alkoholu a sťa-
žoval sa na ťažkosti s dýchaním. Muža 
si prevzala RZP a odviezla ho na vyše-
trenie do NsP Bojnice.  Milan Pepich 

(krátené)

SLOVENSKÉ BANSKÉ 
MÚZEUM INFORMUJE 
Milí návštevníci, priatelia,

pri príležitosti Medzinárodného dňa 
múzeí a galérií (18.5.) je pre vás pri-
pravená prezentácia diel Igora Lac-
koviča. Jeho originálnych baníkov na 
plátne nám zapožičal Janko Procner 
zo svojej súkromnej zbierky. Tieto 
krásne maľby si môžete u nás prezrieť 
od 1. mája počas celého mesiaca, ne-
nechajte si to ujsť.

Chceme sa poďakovať členom Han-
dlovského baníckeho spolku Jožkovi 
Karovi a Jankovi Procnerovi za veľkú 
pomoc pri jarnom upratovaní exte-
riéru SBM.  Veľké ĎAKUJEME patrí aj 
ostatným členom HBS, ktorí nás milo 
a srdečne pozvali stať sa ich členka-
mi a rozšíriť tak rady tých, ktorí majú 
záujem o baníctvo a banícke tradície. 

Schválené prijatie prebehlo počas 
členskej schôdze 4. apríla. Schôdza 
členov bola v takej priateľskej atmo-
sfére, ako stretnutie kamarátov, zná-
mych, bývalých kolegov, že sa človek 
musí tešiť na ďalšie schôdze a akcie 
spolku. Na takých sa môže dozvedieť, 
okrem iného, nielen aktuality z ban-
skej činnosti v našom regióne, navy-
še je to pre zamestnanca banského 
múzea obrovská možnosť rozširovať 
si vedomosti z oblasti baníctva. 
ĎAKUJEME. V máji sme tu pre vás v 
utorok až sobotu od 9:00 do 17:00. 
Okrem prehliadky expozície a množ-
stva činností z ponuky v eko dielni 
neobíďte ani náš obchod, kde si mô-
žete kúpiť šperky z polodrahokamov 
a minerálov, pohľadnice, wander kar-
ty. Určite si vyberiete. Tešíme sa na 
Vás! ZDAR BOH! 

Zamestnanci Slovenského 
banského múzea

www.muzeumbs.sk/handlova 

DaMP má novú 
klubovňu
V dňoch 16.-18.februára 2018 sa 
členovia DaMP zúčastnili na ško-
lení slovenského inštitútu mláde-
že – IUVENTA s názvom „Projekt je 
zmena“. Výsledkom školenia boli dva 
mládežnícke projekty. Cieľom prvé-
ho projektu s názvom „Big dream“ 
bolo vytvorenie novej väčšej klubov-
ne pre DaMP. Riaditeľka CVČ nám s 
radosťou poskytla väčšie priestory, 
ktoré sme si s pomocou partnerov 
zariadili podľa našich predstáv. 

Každý pridal ruku k dielu a naša nová, 
krajšia klubovňa je na svete! Za po-
moc ďakujeme mestu Handlová, kto-
ré nám poskytlo finančný príspevok 
na nábytok a zariadenie, predajni PC 
force, ktorá nám tiež finančne po-
mohla a predajni Daffer Handlová, 
ktorá nám darovala farby a štetce. 
Chceme sa poďakovať aj všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli 
splniť si náš „Malý – veľký sen“.  Druhý 
projekt s názvom „Pečieme s DaM-
Pom“ nadväzoval na predchádzajúci 
projekt a jeho cieľom bolo pripraviť 
„sladké“ podujatie pre mladých pri 
príležitosti otvorenia novej klubov-
ne. Súťaž v pečení muffinov bola 
skvelou príležitosťou pre neformál-
ne stretnutie mladých ľudí, predsta-
venie práce a aktivít DaMP. A tak sa 
10.apríla v našej novej klubovni roz-
vinula krásna vôňa čerstvo napeče-
ných muffinov. Do súťaže sa zapojilo 
množstvo mladých nádejných cukrá-
rov, hodnotili sme vzhľad aj chuť. Ví-
ťazom sa stal Timur Mikuško, ktorého 
muffiny chutili všetkým. 

Príďte si aj vy pozrieť našu novú klu-
bovňu! Tešíme sa na Vás!
DaMP



Sedacia súprava WIKI USedacia súprava BeyraSedacia súprava  Tobias

Predsieň Tatiana typ 01

SEDOSA

Stolička Bali New

Koberec Adler 80x150cm

Komoda Nena typ 2

Zrkadlo Malkia

Stolná lampa Qenny Typ 5

Stolná lampa Qenny Typ 13 

224 €

Taburet Hríbik

22 €

22 €

45 €

799 €

44 €8 €

875 € 669 €

nábytok

0917 539 165

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

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

13 € 18 €

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE 

Nová publikácia o Handlovej 
v knižnici
Podujatia organizované knižnicou 
sú väčšinou komorného charakteru           
v priestoroch knižnice, organizované 
v rámci kultúrno–výchovnej činnosti. 
Takmer všetky sú venované propagá-
cii kníh a čítaniu. Tak sme v mestskej 
knižnici predstavili aj novú publiká-
ciu, - Monografiu mesta Handlová I. s 
podtitulom Handlová od praveku po 
súčasnosť, ktorá sa na pulty dostala 
na sklonku minulého roka.

Dve členky redakčnej rady Monogra-
fie mesta, Jana Paulínyová a Jana Os-
waldová, sa v knižnici podujali priblí-
žiť študentom a žiakom handlovských 
škôl obsah knihy, najzaujímavejšie 
informácie, ktoré publikácia obsahu-
je, ale aj prácu jednotlivých autorov, 
pri tvorbe tejto knihy. Prezentácia 
monografie, ktorá odhaľuje históriu 
mesta od praveku po súčasnosť pro-
stredníctvom archívneho materiálu 
a stoviek fotografií, doplnená odbor-
ným výkladom historičky, zaujala 
všetkých, ktorí sa našich podujatí zú-
častnili. S prezentáciou novej knihy 
pokračujeme ďalej medzi našimi 
žiakmi a študentmi, ale aj širokou 
verejnosťou. Všetkých záujemcov, 
ktorí sa chcú dozvedieť niečo o novej 
handlovskej publikácii, pozývame do 
knižnice 16.mája o 15.00 hod. na be-

sedu s našimi hovorkyňami, členkami 
redakčnej rady. Kniha je tiež súčasťou 
fondu mestskej knižnice, takže každý 
čitateľ si ju môže požičať a podrobne 
sa oboznámiť s jej obsahom.

Poseďte si v letnej čitárni 
Súčasťou mestskej knižnice je aj sezó-
nne pracovisko - letná čitáreň. Príjem-
né a útulné prostredie pri vedľajšom 
vchode do knižnice ponúka návštev-
níkom oddych v tieni zelene v centre 
mesta, možnosť posedieť si, prečítať 
si bezplatne knihy, noviny a časopisy. 
Na terase je aj wifi spojenie. Ak ste pri 
čítaní zvyknutí piť kávičku, na terase 
letnej čitárne si ju určite vychutnáte. 
Letná čitáreň je otvorená od 1.mája 
do 30. septembra od 8.00 do 18.00      
v PO-PI.
Pripravujeme v máji 2018:
10.5. 10.00  Rozprávky. MŠ SNP
17.5. 10.00  Ideme do knižnice za 
rozprávkami. MŠ Ráztočno
16.5.15.00  Handlová od praveku 
po súčasnosť. Prezentácia monografie 
(pre verejnosť) 
30.5.  Čítajme si. Čitateľský 
maratón. Celoslovenské podujatie.
Gymnazisti v knižnici. 
Literárne hodiny
Deň matiek. Tvorivé diele.
Veselá knižka do prvej lavice. 
Slávnostné zápisy prvákov 
do knižnice. 1.st.ZŠ
Zážitkové čítania. Čítanie s porozu-
mením, čitateľská gramotnosť
Čo sme prečítali. Literárne hodiny, 
spojené s požičaním kníh. 1.st.ZŠ . DM

Nad čiernobielymi políčkami 
v Handlovej 

V sobotu 7. apríla 2018 sa v spoločen-
ských priestoroch domu kultúry konal 
tradičný Šachový turnaj pri príležitos-
ti oslobodenia mesta Handlová pod 
patronátom mesta Handlová a Centra 
voľného času Handlová.  Rozhodco-
via Milan Kriško a František Krajčovič 
mohli v jeho závere skonštatovať, že 
prebehol k spokojnosti všetkých 49 
registrovaných účastníkov. Po devia-
tich kolách hraných švajčiarskym sys-
témom s hracím časom 2x15 minút 
si v popoludňajších hodinách vecné 
ceny a Monografiu mesta Handlová 
I. z rúk primátora prevzali víťazi.  Ab-
solútnym víťazom sa stal rodák z Han-
dlovej, teraz žijúci v Trnave, Marek 
Arendáš, reprezentujúci Šachový klub 

Lokomotíva Trnava, ktorý bol úspešný 
aj v minulom ročníku. Medzi žiakmi si 
prvenstvo odniesol Ján Bobro z Det-
vy, v seniorskej kategórii nad súpermi 
zvíťazil Ľubomír Korbela z Kremnice. 
Turnaja sa zúčastnili aj traja neregis-
trovaní hráči, ktorí si taktiež odniesli 
ceny. Ocenení boli aj najstarší účast-
ník Urban Uhrecký (ročník narodenia 
1940) a najmladší účastník Jakub 
Majer (ročník narodenia 2007, žiak ZŠ 
Mierové námestie v Handlovej). 

Mestská knižnica Handlová zmenila mailovú adresu. 
Pri komunikácii používajte novú adresu: kniznica.handlova@gmail.com



15

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

Zrkadlo Malkia

9 tanečných choreografií, 9 tanečných úspechov pre VOLCANO

8. apríla vyštartovali z Handlovej v 
skorých ranných hodinách tri plné 
autobusy Volcaňákov na jednu z 
najobsadenejších tanečných súťaží 
Showtime v Leviciach. Tentokrát sa 
tanečná súťaž pre počet súťažiacich 
odohrávala až v dvoch športových 
halách. Na súťaži sa odprezentovalo 
celkom 375 tanečných choreogra-
fií. Tancovalo sa od skorého rána až 
do neskorého večera. Za našu školu 
tancovali všetky vekové kategórie v 
rôznych kategóriach a všetky zazna-
menali úžasné výkony.

Celkom VOLCANO získalo päťkrát 
1. miesto, trikrát 2. miesto a jeden-
krát 3. miesto.

1.miesto -  choreografia Pink Punker 
- tanečné skupiny Baby Volcano  a 
Baby Stars
1.miesto  -  choreografia Kráska a 
netvor -  tanečná skupina Stars
1.miesto - choreografia Divergencia 
-  tanečná skupina Juniori
1.miesto - choreografia Gipsyland 
-  tanečná skupina Profi
1.miesto - choreografia Only Belly-
dance - Ženy

2.miesto - choreografia Dalmatínci 
- tanečná skupina Minivolcaňáčik
2.miesto - choreografia Myself  
- kategória sólo Karolínka Botková
2.miesto - choreografia Ballerina - 
kategória duo Peťka Janíková, Katka 
Kraková
3. miesto - choreografia ABC 
-  tanečná skupina Baby stars
Úsmev na tvári a dobrý pocit zo súťa-
že si odnieslo 140 Volcaňákov. Ďaku-

jeme našim talentovaným žiakom za 
skvelé výkony, sme na nich nesmier-
ne všetci hrdí. Obrovská vďaka patrí 
ich choreografkám, trénerkám a uči-
teľkám Saške, Romanke a Romanke. 
A tiež všetkým rodičom, ktorí nás 
povzbudzovali, držali palce a všetky 
emócie prežívali s nami.

Vaše VOLCANO

Základná umelecká škola

oznamuje rodičom, žiakom a záu-
jemcom o štúdium, že sa v dňoch
14. – 18. mája 2018, od 14:00 do 

17:00 hod.  sa uskutočnia

PRIJÍMACIE    SKÚŠKY 
pre školský rok 2018/2019

do hudobného, výtvarného, 
tanečného a literárno-dramatického 

odboru. Tešíme sa na Vás

Naše úspechy...
Mesto Kremnica žije v apríli  pre hu-
dobné školy dvoma významnými 
podujatiami:  Medzinárodná husľo-
vá súťaž Rudolfa Országa, ktorá  slávi 
v tomto roku 10. výročie vzniku sa 
konala dňa 6.4.2018. Našu Základnú 
umeleckú školu v Handlovej už po 
tretíkrát reprezentovala skvelá hus-
listka Šarlotka Schlencová. Pod  ve-
dením svojej pani učiteľky Kataríny 
Engererovej naštudovala dve sklad-
by, ktoré odborná porota ocenila v II. 
kategórii strieborným pásmom.  Pri 
klavíri sprevádzala pani učiteľk Deni-
sa Smačková.

Druhým podujatím bol 14. ročník 
celoslovenskej súťaže detských a 
mládežníckych skupín a spevákov 
sólistov pod názvom „Kremnické 
laso“ dňa 13.4.2018.Naši speváci opäť 
„bodovali“ a do školy priniesli tieto 
umiestnenia:

Kategória A1 
1. miesto - Laura Minichová, 
vyučujúca Anežka Balušinská
Kategória A2 
3. miesto – Slavomír Dobrotka, 
vyučujúca Kristína Mišovič
Kategória A1 
diplom za účasť Martina Huszárová, 
vyučujúca Anežka Balušinská

Dom kultúry v Prievidzi dňa 14.4.2018 
privítal účastníkov speváckej prehli-
adky „Úsmev má talent“. Našu školu 
na tomto podujatí, ktoré je venované 
deťom z detských domovov, repre-
zentovala speváčka Zuzana Šeligová 
z triedy pani učiteľky Kristíny Mišovič. 
V silnej konkurencii získala strieborné 
pásmo.
Všetkým žiakom a učiteľom za ich prí-
pravu a výkony srdečne gratulujeme.

ZUŠ Handlová pozýva:
Dňa 11.5.2018 o 16:00 hod. privítame 
v našej koncertnej sále  poslucháčky 
klavírnej triedy prof. Mgr. Martiny Tur-
skej zo žilinského konzervatória.
Dňa 23.5.2018 o 17:00 hod. bude pa-
triť pódium vo veľkej sále Domu kul-
túry v Handlovej speváckym zborom, 
ktoré pôsobia na našej škole. Pod 

dirigentskou taktovkou p.uč. Ba-
lušinskej a Šubovej. Vystúpi detský 
spevácky zbor „Lienka“, „Barborky“ 
a komorné združenie „Artanno“.
V závere mesiaca -  29.5.2018  o 
17:00 hod. pozývame širokú ve-
rejnosť na verejný školský kon-
cert „Májové kvietky“, na ktorom 
sa predstavia žiaci hudobného a 
literárno-dramatického odboru. 
Odznejú skladby z rôznych štýlo-
vých období.

Príďte medzi nás a spoločne sa 
započúvajme do krásnych hudob-
ných tónov a sprievodného slova.

Tešíme sa na Vás.

Katarína Bundová, 
riaditeľka ZUŠ Handlová 



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

Dňa 6.4.2018 uplynul 
smutný rok, čo nás opustil 
manžel, otec, dedko 

Aladár Jančovič. 

S láskou a úctou spomína 
manželka a deti 
s rodinami.

Dňa 23.4.2018 uplynul 
už rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný man-
žel, otec  a starký 

Jozef Velmovský. 

S láskou spomína manžel-
ka, dcéra a syn s rodinami.

Čas plynie, rana bolí, 
ani čas ju nezahojí. 

Dňa 12.5.2018 uplynie 
rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, 
starý otec 

Zoltán Farkas 
z Handlovej. 

Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Manželka a deti.

Dňa 29.3.2018 nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec 

Milan Oboňa 
vo veku 70 rokov. 

Úprimne ďakujeme všet-
kým príbuzným, známym, 
spolupracovníkom, suse-

dom, priateľom za účasť na poslednej rozlúč-
ke s ním dňa 3.4.2018. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ďakujeme, že ste v tejto ťažkej chvíli stáli 
pri nás. Touto cestou vyjadrujeme aj srdečné 
poďakovanie jeho obvodnej lekárke MUDr. 
Vlčkovej, MUDr. Zeleníkovej, sestričke Marko-
vej a sestričke Kobelovej. 

Z mobilného hospicu všetkým ďakujeme za 
príkladnú starostlivosť a ľudský prístup počas 
jeho dlhodobej choroby. 

Ďakuje manželka a deti Milan 
a Miladka s rodinami.

Dňa 1.5.2018 uplynie 
25 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá ma-
minka, starká a prababka 

Alžbeta Botková. 

S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

Dňa 7.5.2018 uplynie 
13 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný otec a dedko 

Eduard Schnierer. 

Kto ste ho poznali, spomí-
najte s nami. 

Smútiaca rodina.

Dňa 27.5.2018 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mamička a babička 

Emília Longovičová.
 

Pekné spomienky na chvíle 
s tebou zostanú žiť v na-
šich srdciach. 

S láskou spomínajú syn Tibor, manželka a vnuč-
ky s rodinami.

Dňa 18.4.2018 uplynul 
1 rok, kedy nás náhle 
opustil náš milovaný syn 

Robert Letko. 

S láskou spomínajú rodi-
čia, sestry s rodinami, syn 
Adamko a celá rodina.

Dňa 30.4.2018 uplynulo 
20 rokov od úmrtia nášho 
milovaného syna a brata 

Štefana Bubelínyho. 

S láskou spomína mamič-
ka, brat a synovia.

Dňa 16.3.2018 uplynulo 
16 rokov od úmrtia 

Róberta Fábera. 
S láskou spomínajú 

dcéra a vnuk. 

Dňa 7.4.2018 uplynul 
rok od úmrtia 

Márie Fáberovej. 
Veľmi nám chýbaš. 
S láskou spomínajú 

dcéra, vnuk a synovia 
s rodinami.

Čas plynie, rana bolí, 
ani čas ju nezahojí. 

Dňa 10.5.2018 sme si pri-
pomenuli 8.výročie úmrtia 
môjho manžela, otca, sta-
rého otca, brata a švagra 
Jozefa Horvátha 
z Handlovej. 

Za tichú spomienku ďakujeme tým, ktorí ho 
poznali a spomínajú s nami. Manželka a deti.

Oči sa zavreli, srdce prestalo 
biť, nebolo lieku, 
aby si mohla žiť. 
Dňa 30.5.2018 uplynie 
9 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá manžel-
ka, mamička a starká 

Viera Žabková. 

Sú slová a vety, ktoré ti už nepovieme, sú chvíle, 
na ktoré nezabúdame a okamihy, na ktoré spomí-
name.

S tichou spomienkou k hrobu chodíme 
a s láskou spomíname. 

Manžel Pavel a dcéry Adrianka a Paulínka 
s rodinou.

Dňa 10.5.2018 
si pripomenieme 
2.výročie od úmrtia 

Milana Hudáka. 

S láskou spomína manžel-
ka, deti, vnučka a zať.

Dňa 20.4.2018 uplynulo 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec 

Ján Betyár. 

Spomínajú manželka 
Margita, synovia, dcéry
a ostatná rodina.

Dňa 27.4.2018 sme si pri-
pomenuli 10.výročie,
čo nás opustila naša milo-
vaná mamička a starká 

Gizela Prokeinová. 

S láskou spomína 
najbližšia rodina.

Dňa 7.5.2018 uplynie 10 
rokov, čo nás opustil náš 
drahý manžel, ocko, dedko 

Ferko Záhorský. 
S láskou spomínajú man-
želka, deti s rodinami a 
ostatná rodina. 
Ferinko, chýbaš nám.

spomíname...
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Dňa 22.5.2018 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil môj otecko 

Jozef Ulbrik. 

S láskou a úctou spomína dcéra 
Mária, zať a vnúčatá s rodinami.

Dňa 3.5.2018 uplynulo 
5 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, 
otec, starký a priateľ 

Ladislav Lenhart. 
Kto ste ho poznali, 

venujte mu prosím tichú 
spomienku.

Navždy prestali pre vás hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre 
vás slnko hriať, ale tí, čo vás mali radi, nikdy neprestanú na vás 
spomínať... 

Dňa 1.5.2018 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša 
mamička Edita Lampertová 
a dňa 18.5.2018 uplynú 2 roky, čo nás náhle opustil náš ocko 
Jozef Lampert. 

Spomínajú dcéryVeronika, Darina, syn Peter s rodinami a mama Mária.

V mesiacoch marec a apríl 
sme sa rozlúčili

Rozália Rumpová, rod. Jedličková, 93 rokov
Emília Máčeková, 84 rokov
Ján Kikuš, vo veku nedožitých 62 rokov
Anna Kotianová, rod. Hírošová, 83 rokov
Darina Štrbková, rod. Lacková, 65 rokov
Ladislav Záruba, nedožitých 80 rokov
Milan Oboňa, 70 rokov
Ing. Miroslav Siekel, 63 rokov
Marian Ščurka, 63 rokov

Zoznam v rubrike je vytvorený na základe súhlasu 
pozostalých so zverejnením informácie. Z dôvodu 
uzávierky novín je zoznam zverejnený vždy od 25. do 
25. dňa v mesiaci. 
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DIGITÁLNE KINO BANÍK
Premietame premiéry a aj pre jedného diváka. 
Možnosť výberu filmu, dátumu a času pre skupi-
ny. Pozrite si našu stránku www. kino.handlova.
sk
Objednávky na tel. 046/5 475 439

Oznámenie
Od apríla 2018 je presťahovaná pedikúra Šte-
fana Betyára z Domu služieb na novú adresu: 
Na Ulicu 29.augusta č.12 (vedľa bazáru Lienka). 
Objednávky sú stále na nezmenenom tel. čísle: 
0915 050 535.

Prenájom
Prenajmem 200m²  výrobno- skladových pries-
torov, Ul. Prievidzská 39 Handlová, hlavná cesta 
do PD oproti SAD. 0905 324 793

Dňa 25.4.2018 
uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička 

Blažena Mužíková. 

S láskou spomína syn 
Ján s rodinou.

Využite služby firiem v Podnikateľskom inkubátore
PONUKA ZAMESTNANIA, POISTENIE, PÔŽIČKY, 
SPORENIE, HOLIČSTVO, KRAJČÍRSKE SLUŽBY, 
NECHTOVÉ ŠTÚDIO, REŠTAURAČNÉ SLUŽBY, 

VÝROBA PLASTOVÝCH OKIEN...
Navštívte obchodné prevádzky v Podnikateľskom inkubátore, 

ktoré ponúkajú na svoj tovar výrazné zľavy.
NÁBYTOK, OBUV, ODEVY, DROGÉRIA...



MFK BANÍK HANDLOVÁ 
na futbalových trávnikoch
MFK BANÍK HANDLOVÁ - muži
MFK BANÍK HANDLOVÁ – TJ Diviacka Nová Ves 2:0
Opatovce n/Nitrou - MFK BANÍK HANDLOVÁ 1:1
MFK BANÍK HANDLOVÁ – Kamenec p/Vtáčnikom 2:2
MFK BANÍK HANDLOVÁ – Rudnianska Lehota 1:0

MFK BANÍK HANDLOVÁ - dorast
MFK BANÍK HANDLOVÁ  - Sebedražie 0:2
Nitrianske Pravno - MFK BANÍK HANDLOVÁ 6:1

MFK BANÍK HANDLOVÁ - žiaci
Chrenovec Brusno – HANDLOVÁ 0:4
Cigeľ – HANDLOVÁ 3:2

MFK BANÍK HANDLOVÁ 
– staršia prípravka
Zimná príprava staršej prípravky 
ročník U10-11 sa začala 9.1.2018. 
Odohrávala sa v telocvični ZŠ Škol-
ská pod vedením trénera Ivana Čer-
náka. Zamerali sme sa na pohybovú 
prípravu malých futbalistov. Úsilie 
sme sústredili na malé hry s cieľom 
rozvíjať herné schopnosti a budovať 
kolektívneho ducha. Zúčastnili sme turnaja, ktorý 
sme zorganizovali v našej športovej hale a za účasti 
silnej konkurencie sme nesklamali. V mužstve pôso-
bí 16 malých futbalistov a majú chuť sa zlepšovať, 
za čo im patrí pochvala. Na svoj prvý jarný zápas na-
stúpia 26.4.2018 v Bojniciach.

MFK BANÍK HANDLOVÁ 
– mladšia prípravka
Mladšia prípravka začala zimnú prípravu 
pod vedením trénerov Miroslava Bilčíka 
a Jozefa Juríčeka 15.1.2018 v telocvični 
na ZŠ Školská. Do prípravy sa zapojilo 15 
chlapcov, ktorí trénovali trikrát do týždňa. 
Účasť na tréningoch bola dobrá. Zúčastni-
li sme sa na dvoch halových turnajoch v 
Handlovej a v Prievidzi. Tréning v telocvič-

ni nie je o futbale, tak sme sa zamerali na pohybovú 
prípravu a prácu s loptou. Na svoj prvý jarný zápas 
nastúpia 26.4.2018 v Bojniciach.

Pripravujeme pre vás internetovú stránku 
www.mfkbanikhandlova.sk

Plavci opäť na stupienkoch víťazov
V sobotu 24.03.2018 privítala žiarska plaváreň plavcov 
z celého Slovenska na tradičnom Veľkonočnom plavec-
kom preteku. Náš klub reprezentovalo 15 plavcov, ktorí 
spolu získali 18 medailí. Najviac sa darilo Karolínke Ve-
trákovej, ktorá vyplávala 6 zlatých, Filipko Juríček 3 zlaté, 
1 striebornú a 1 bronzovú, Kiarka Mikušová 3 strieborné 
a 1 bronzovú a Mathiasko Šemetas 3 strieborné medai-
le. Ostatné deti si znova zlepšili svoje osobné rekordy, 
všetkým ďakujeme za reprezentáciu nášho klubu.

Aj na prestížnom celoslovenskom preteku s medziná-
rodnou účasťou O pohár mesta Nové Zámky handlov-
ský plavci nechýbali na stupňoch víťazov.  V sobotu 
14.04.2018 sme v skorých ranných hodinách vyrazili 
smer Nové Zámky, aby sme si zmerali svoje sily s najlep-

šími slovenskými plavcami v našej kate-
górii. Pretek bol nesmierne náročný, plá-
valo sa od 8-mej do 20-tej hodiny, teplota 
na bazéne  sa vyštverala až na 33°C. 

Handlovčania ukázali,  že aj v takto silnej 
konkurencii sa dokážu úspešne presadiť, 
čo potvrdili ziskom 8 medailí – naša naj-
lepšia pretekárka Kaja Vetráková získala 
6 zlatých medailí, Kiarka Mikušová vybo-
jovala 1 striebornú a 1 bronzovú a Filipko 
Juríček 1 bronzovú medailu. Robkovi Su-
jovi „pódium“ ušlo o pár stotín sekundy, 
výkonmi sa zlepšili aj Marek Šteták, Ľudko 
Vojtko a Peťko Lenhárt.

PKHA

XXXV. ročník Behu oslobodenia mesta Handlová

„Namier to na mier“
 a Beh oslobodenia Handlovej

35. ročník tradičného športového po-
dujatia, ktoré sa koná pri príležitosti 
výročia oslobodenia mesta sa tento 
rok uskutočnil v piatok 6.apríla 2018 
tak trochu inak. Súčasťou behu bol 
3. ročník podujatia Koleso nás spá-
ja, manifestačnej jazdy pod heslom 
„Namier to na mier“. Päť okruhov po 
uliciach Potočná a Partizánska si pre-
šlo 38 cyklistov na čele s motorkármi 
z Rockers CCC Handlová. Behu sa zú-
častnilo celkovo 128 bežcov, z toho 
54 dospelých a 74 žiakov. Garantom 
a zároveň generálnym sponzorom tej-

to tradičnej bežeckej súťaže je mesto 
Handlová. Hlavnými organizátormi 
podujatia boli ŠK Achilles Handlová, 
Centrum voľného času v Handlovej. 
Na organizácii podujatia nezištne 
participovali aj členovia Hasičského 
a záchranného zboru v Handlovej, 
AMK Baník Handlová, Mestská polícia 
Handlová, HATER-HANDLOVÁ spol. s 
r.o., Dom kultúry Handlová a Detský a 
mládežnícky parlament mesta. Súčas-
ťou tohtoročného behu bol pietny akt 
položenia kytice k Pamätníku padlých 
na námestí. Osobnou účasťou bežcov 
podporili a k organizácii priložili ruku 
primátor mesta Rudolf Podoba spolu 
so zástupcom primátora Dušanom 
Klasom, poslanci Mestského zastu-

piteľstva mesta Handlová (MsZ) Ján 
Spevár, Mária Májová a Arpád Koszta. 
Športovci vďaka podpore všetkých 
organizátorov bežali bez štartovného, 
každý účastník získal účastnícku me-
dailu a časomiera bola na profesioná-
lnej úrovni. 

Mesto Handlová gratuluje 
týmto víťazom:

 850 m mladšie žiačky 
Alžbeta Garguláková - AKM Zvolen, 
mladší žiaci Šimon  Poliak - ZŠ Školská
 100 m staršie žiačky  
Barbora Švenková - Atleti BS
 starší žiaci Adam Kmeť
  – ZŠ Ráztočno  

3000 m juniorky Timea Jordová,  
juniori - Matúš Ujček - ŠK Achilles 

V kategórii dospelí 6000 m
 Ženy 20-34 rokov 
Lucia Vagáňová - Prievidza
 Ženy 35 a viac rokov
Stanislava Šiatinská – ŠK Achilles 
 Muži 20-39 rokov
Vladimír Kováč - ŠK Achilles Handlová 
 Muži 40 - 49 rokov 
Matúš Ličko - Prievidza 
 Muži 50 a viac rokov 
Ervín  Páleník- Activstar Trenčín 
 Muži 60 a viac rokov
Peter  Kipta - BK Sliač 
Celú výsledkovú listinu nájdete aj na 
www.casomierapt.sk    P. Deliová, CVČ 



šport

V dňoch 28.3. – 1.4.2018 sa predstavili bas-
ketbalisti z ŠBK Handlová na medzinárod-
nom turnaji v Prahe. Zverenci trénera Berá-
neka odohrali opäť skvelý turnaj a obhájili 
prvé miesto z minulého roka. Chlapcom ten-
to veľký turnaj slúžil zároveň aj ako príprava 
na blížiace sa  MS-R 2018. 

V prvom zápase nastúpili Handlovčania 
proti talianskemu tímu  Polisportiva Giovani 
Masi. Zápas bol veľmi dramatický a o víťa-
zovi rozhodli až posledné sekundy zápasu. 
Handlová vyhrala tento zápas o jediný kôš. 
Druhým súperom v skupine bol tím z Rus-
ka -  BC Jupmball Moskva, na ktorých tím z 
Handlovej nestačil. Postup zo skupiny si však 
chlapci vybojovali a prehru z Ruskom hodili 
za hlavu. 

V ceste stál ďalší veľmi kvalitný taliansky tím  
Abet Basket Bra. V tomto zápase prehrávali  
Handlovčania  už o 11 bodov, ani to ich však 
nezlomilo a fantastickou hrou v druhom pol-
čase si pripísali ďalšie skvelé víťazstvo. Na-
sledoval dramatický zápas s českým tímom 
Sokol Kbely, ktorí opäť zvládli lepšie mladí 
Handlovčania a doviezli domov z medziná-
rodného turnaja  zlaté medaily. 
Po príchode do Handlovej čakalo na tím 
opäť krásne privítanie a posedenie.  

Tréner tímu Ján Beránek: „Turnaj nám ukázal 
množstvo pozitív, ale aj veci, na ktorých musí-
me do majstrovstiev Slovenska ešte popraco-
vať.  Za “zlatý“ zápas turnaja by som označil 
hneď ten prvý s talianskym tímom, ktorý nám 
zabezpečil postup zo skupiny. Chlapci pred-
viedli obrovskú chuť reprezentovať krajinu, 

naše malé mestečko, klub a školu, za čo im 
patrí obrovský obdiv a poďakovanie. K turnaju 
pristúpili naozaj zodpovedne aj mimo zápa-
sov a dodržali disciplínu na jednotku. 
Najdôležitejšia časť sezóny nám ale ešte len 
začína, keďže sa blížia Majstrovstvá Sloven-
ska, o ktorých sme dlho snívali. Ďakujem 
touto cestou aj v mene chlapcov za obrovskú 
podporu našich fanúšikov, nedá sa to popí-
sať slovami koľko energie nám to dodáva do 
ďalšej práce. Ďakujeme, Handlová. Ak chlapci 
zostanú zdraví, určite to neboli posledné víťaz-
stvá v tejto sezóne.“

Mladí basketbalisti 
z Handlovej prešli základnou 
časťou ligy bez jedinej prehry 

7.apríla 2018 odohrali zverenci trénera Be-
ráneka posledný dvojzápas na palubovke 
silnej Prievidze. Oba celky boli v hre o prvé 
a druhé postupové miesto v základnej 
časti  najvyššej slovenskej basketbalovej 
ligy mladších žiakov. Oba zápasy priniesli 
krásny derby súboj týchto dvoch celkov. 
Handlovčania v oboch zápasoch prehrávali, 
dokázali však svoju silu a  zápasy dotiahli do 
víťazného konca. Mladí basketbalisti Han-
dlovej tak ukončili pôsobenie v základnej 
časti bez jedinej prehry a zahrajú si  v záve-
rečnom turnaji o titul MAJSTROV SLOVEN-
SKA.  

MBA Prievidza – ŠBK Handlová 
52:72 /27:24/
MBA Prievidza – ŠBK Handlová 
41:54 /25:32/

Cesta za snom mladých basketbalistov Handlovej pokračuje ďalej. 
Po skvelej základnej časti v najvyššej slovenskej basketbalovej lige 
mladších žiakov, ktorú zverenci trénera Beráneka prešli bez jedinej 
prehry, prišla ďalšia radostná správa. 
Handlová bude v dňoch 18. – 20. máj hlavným dejiskom 
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA  CHLAPCOV U13. 
Rozhodlo sa tak 12. apríla na zasadnutí HK SBA v Bratislave. 

Po sezóne
Čas opäť utiekol ako voda a 
my sme sa rozlúčili s ďalším 
súťažným ročníkom. V ňom sa 
našim basketbalistom podarilo 
vstúpiť do štvrťfinálových bo-
jov z ôsmeho miesta. Vo vyra-
ďovacích bojoch sa nám postavil víťaz 
dlhodobej časti a úradujúci majster SR, 
Inter Bratislava. Kvalita nášho štvrťfiná-
lového súpera je v súčasnosti nesporne 
vysoká a záver súťaže sme sa preto sna-
žili dohrať aspoň so cťou. V sérii, hranej 
na tri zápasy, sme majstrovi vo všetkých 
troch prípadoch podľahli a aj keď sa 
nám s ním v domácom zápolení až do 
polčasu darilo držať krok, v závere sme 
nemali dostatok síl na vyrovnanie série.

V nastávajúcich riadkoch by sme sa 
chceli poďakovať všetkým, ktorí po 
boku našich chlapcov od úvodu sezóny 
stáli. Začnime teda pekne poporiadku.
Handlovský extraligový kolotoč rozto-
čil ešte v júli uplynulého kalendárneho 
roka tréner Krunoslav Krajnovič, kto-
rý na lavičke MBK odkaučoval deväť 
prípravných a trinásť majstrovských 
zápasov. Koncom novembra sa s ním 
vedenie klubu dohodlo na ukončení 

spolupráce, no touto cestou 
manažment Baníka ďakuje 
chorvátskemu lodivodovi za 
prácu, ktorú na hornej Nitre 
odviedol.

Začiatkom decembra sa tré-
nerského kormidla ujal Srb 
Dušan Kasum. Ten sa do Han-

dlovej vrátil po ôsmich rokoch. V sezóne 
2007/2008 získal so svojim staronovým 
tímom extraligový bronz a práve v 
tomto ťažkom období mal byť pre han-
dlovský Baník novým impulzom. Kasum 
zotrval v čele tímu až do samého záveru 
a aj jemu patrí veľká vďaka, pretože na-
priek náročnej sezóne nerezignoval.

Počas uplynulej sezóny sa na súpiske 
Baníkov udialo niekoľko zmien. Ďakuje-
me všetkým hráčom, ktorí obliekali dres 
Handlovej, vrátane mladých juniorov, 
ktorí v druhej polovici dlhodobej časti 
dopĺňali káder áčka. 

Vďaka patrí aj realizačnému tímu, kto-
rý sprevádzal naše mužstvo počas ná-
ročnej cesty pod extraligovými košmi. 
Hráčom boli 24 hodín denne k dispozí-
cii masér Mário Hudec a klubový lekár 
MUDr. Erich Kozár, ale aj tím doktora 
Júliusa Kádera. O technické náležitosti 

sa postaral dlhoročný vedúci mužstva 
Rudolf Vlk.

Veľká vďaka patrí dlhoročnému klu-
bovému redaktorovi a spíkrovi Pavlovi 
Procnerovi. Jeho skúsenosti neraz do-
pomohli vytvoriť vynikajúcu atmosféru 
a práve vďaka nemu sa pravidelne do-
zvedáte o novinkách a dianí zo zákuli-
sia klubu. 

Na zápasy pod koše našich súperov nás 
bezpečne a pohodlne dopravoval auto-
busár Ivan Plavec.

Nesmieme zabudnúť ani na tím za 
zapisovateľským stolíkom. Ten tvorí 
dlhoročná partia, ktorá sa za obdobie 
posledných sezón dostala na profesio-
nálnu úroveň. Ivan Bíreš, Michaela Cu-
tová, Karolína Kučerová, Ivan Morvai, 
Táňa a Kristína Sivákové sú mená ľudí, 
ktorých pravidelne vídate medzi lavič-
kami mužstiev v každom domácom 
zápolení.

Ďakujeme generálnemu partnero-
vi, ktorým je mesto Handlová, v čele 
s primátorom Rudolfom Podobom a 
všetkým sponzorom, ktorí sa pričinili o 
plynulý chod klubu. Osobitné poďako-
vanie patrí mecenášom handlovského 

basetbalu Imrichovi Weissovi a Jozefovi 
Tonhauserovi, ktorí sú neoddeliteľnou 
súčasťou vedenia klubu.
Počas celej sezóny vás vo štvrtinových 
prestávkach bavili svojou choreo-
grafiou dievčatá pod vedením Dášky 
Ďurčovičovej z tanečnej školy Dazya, 
ktorým zároveň gratulujeme k čerstvé-
mu postupu na Majstrovstvá sveta.

Na bezpečnosť v hale dozerali príslušní-
ci Mestskej polície v Handlovej.

Vynikajúcu atmosféru a pompéznu 
recepciu v útrobách športovej haly 
pravidelne zabezpečovala reštaurácia 
180°Pizza & Burger House. Poďakovanie 
za spoluprácu patrí tiež fitness centru a 
kaviarni Fit Caffe.

Technické zabezpečenie mali pod pal-
com upratovačka Eva Zedníková a 
údržbár Jozef Staník. Ani oni to nemali 
jednoduché a uplynulá sezóna im dala 
poriadne zabrať.

No a na záver ďakujeme vám, milí fanú-
šikovia. Vážime si vašu podporu a sme 
vám nesmierne vďační za vernosť v 
dobrom aj v zlom.

MBK Handlová

Chlapci z ŠBK Handlová obhájili prvé miesto na medzinárodnom turnaji v Prahe
Majstrovstvá Slovenska 
U13 chlapcov budú v Handlovej!
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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

1. najčastejšie ochorenie kĺbov

2. indické žlté korenie

3. prvá umelá družica Zeme

4. obyvateľ mesta na Považí s väznicou 

5. morský dravý korálovec

6. Karosa, Ikaros, SOR...

7. novota, nová informácia

8. najvyšší Mount

9. Púchovský výrobca pneumatík

10. pizza s olivami

11. priehľadný kryštál uhlíka

12. vstupenka do lietadla

13. meniny oslavuje 9. decembra

14. malá Lehota

15. lyžiarske stredisko neďaleko Kremnice

16. obchod s chladničkami, mixérmi

17. najvyšší vrch Nízkych Tatier 

18. voľnosť, neviazanosť

19. pohorie, do ktorého patria Griče

20. miesto na detské hry

21. sebec

22. zrúcanina medzi Piešťanmi a NM/nV

23. ružová tabletka na bolesť

24. vysvetľujúci text k mape

25. české mesto, domov syrečkov

26. človek žijúci osamote

27. obyvateľ Laponska

28. nástroj na strihanie

29. vymetač komínov

30. česká legendárna rocková kapela

Nemodli sa, keď prší,...

Správne vyplnenú doplňovačku pošlite na handlovske.noviny@gmail.
com, alebo doručte do Podnikateľského inkubátora 2.posch. č.314.
Správna odpoveď z aprílového čísla No spolu nám nechýba nič.
Výhercovia Váléria Bírešová a Zuzka Lenhardtova.
Výhru-fotku podľa vlastného želania vo formáte A2 vám vytlačíme do 
konca mája v kancelárii Asterion, n.o. v Podnikateľskom inkubátore.

Mysleli si, že počúvajú mladých ľudí
Zatiaľ sa to len učia 
Dostala som možnosť byť súčasťou desaťčlenného tímu dobrovoľmíkov, 
Fénixákov i ľudí zo samosprávy, ktorí sa prihlásili na školenie EGL (Europe 
goes local), ktoré organizuje IUVENTA. Školenie malo tri fázy. Bolo zamerané 
na podporu práce s mládežou na lokálnej úrovni a jeho cieľom bolo spojiť 
všetkých tých, ktorí majú záujem spoločne niečo urobiť pre nás mladých. Aby 
sme spoznali, čo kto môže, chce a vie. Po celý čas nás sprevádzali školitelia Silvia 
Štefániková, Robert Furiel a Dorota Kacarovova Madziová z Českej republiky. 
Začali sme v strede februára a končili konferenciou 20. apríla 2018.

V prvej fáze v Belej pri Žiline sme sa naučili tzv. soft skills. Po prvej fáze 
nasledovala medzifáza plná nekonečných pondelkových sedení, hodín mravčej 
práce s dotazníkmi a pripravovanie materiálov. Tu sa zrodil tEGLik, partia 
bláznivých dobrovoľníkov pracujúcich pre mládež. Na druhom stretnutí v 
Šachtičkách pri Banskej Bystrici sme mali expertov, ktorí nám na prednáškach 
podrobnejšie vysvetlili niečo o oblastiach, ktoré nás zaujímali. A tak sme sa 
naučili pracovať s mládežníckym parlamentom, čo je to štrukturovaný dialóg, 
ako na samosprávu, ako vypracovať akčné plánovanie a mnoho ďalších vecí.  
Aj po tejto fáze nás čakala medzifáza plná práce, pripravili sme okrúhle stoly 
pre žiacke parlamenty a aj veľký dotazník na zistenie potrieb mládeže v našom 
meste.Na tretej fáze, veľkej konferencii v Senci, sme prezentovali, čo sme sa 
naučili a čo smev medzifázach urobili a nabrali sme posledné poznatky od 
expertov.

Celé školenie absolvovalo desať tímov z celého Slovenska a nedá mi, 
pozdravujem týmto všetkých dobrovoľníkov z Banskej Bystrice, Zvolena, 
Zbyňova, Rabče, Košíc, Hažlína, Heľpy, Štúrova, Nitry.

Toto školenie bolo pre mňa úžasnou motiváciou, studnicou poznatkov, 
obrovským množstvom zážitkov a príležitostí na priateľstvá. Pri spomienke 
na EGL sa mi v srdci rozleje horúčava a v hlave vidím šťastné tváre našich 
kolegov. Najviac ma však teší, že tím tEGLik je pripravený pracovať aj po školení 
a dosahovať svoje ciele a predsavzatia. Odpracovali sme spolu približne 1000 
hodín dobrovoľníckej práce a pokračujeme. Už v 24. mája plánujeme okrúhly 
stôl s dôležitými dospelými – Čaj o štvrtej a radi by sme vás pozvali na našu 
handlovskú konferenciu, ktorú pripravujeme na 26. júna 2018 u nás v 
Handlovej.                                                                                                  Mária Maňáková, ml., som členkou Fenixu 

a som jednou z mladých ľudí, ktorí chcú ostať v Handlovej


