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Z Benefičnej  fašiangovej
zabíjačky dostanú  
materské škôlky 912 Eur

V Podnikateľskom inkubátore 
tiekla krv

Basketbalisti ŠBK Handlová 
bez jedinej prehry

Kam kráča horná Nitra? 
Rokovanie handlovských poslancov

Veľká noc
30.3.  - 2.4.

28. marec  o 10.00 v DK MH

V marci 
oceníme 

našich učiteľov



V Handlovej sa fašiangovalo!
Fašiangy sú obdobím od Troch 
kráľov až do polnoci pred ška-
redou Popolcovou stredou, po 
ktorom nasleduje 40 dňový pôst, 
ktorý trvá až do Veľkého piatku. 

Počas fašiangov sa organizovali za-
bíjačky, zábavy a tiež sa robievalo 
veľa svadieb. Ľudia sa obliekali do 
masiek, ktoré okrem zábavy mali 
aj ochranný význam. Mali chrániť 
proti pôsobeniu negatívnych síl, 
zabezpečiť úrodný rok a plodnosť 
hospodárskych zvierat. Obdobie 
tohtoročných časov plesov bolo 
krátke, pripravené však boli rôzne 
podujatia. Denné senior centrum – 
Klub dôchodcov pripravil fašiango-
vé posedenie vo štvrtok 8.februára 
2018. Vôňa šišiek s lekvárom a cuk-
rové fánky zlákali do spoločenskej 
miestnosti seniorov. Zástupca pri-

mátora mesta Handlová Dušan Klas 
poďakoval za pozvanie a prítom-
ným poprial veselé fašiangovanie. 
Takmer 40 členov klubu spomínalo  
na fašiangové sprievody mestom, 
na masky aké fašiangovali a vybe-
rali dary na poslednú zábavu pred 
40 dňovým pôstom. Fašiangové 
posedenie bolo veselé, hovorili sa 
vtipy, spievali sa veselé piesne. Tak 
ako sa na pravý fašiang patrí!

Počas fašiangov sa robievali do-
máce zakáľačky. Na zabíjačky sa 
pozývala širšia rodina, ba i známi a 
susedia. Pomoc pri robote bola ur-
čite vítaná a takisto to bola výborná 
príležitosť na spoločné stretnutie. 
Keď bolo hotovo, domáci všetkých 
pohostili a všetkým nadelili domov 
po výslužke. Podobne sa ušlo aj im, 
keď zakáľali druhí. Toto vzájomné 

obdarúvanie  bolo výhodné, lebo 
jednotlivým rodinám zabezpečilo 
čerstvé mäso na dlhší čas.  Tak sa cez 
fašiangy, viac ako inokedy, dostávali 
na stôl typické zabíjačkové špecia-
lity ako jaternice, krvavnice, zabí-
jačková kapusta, klobásy, slanina, 
škvarky, tlačenka či huspenina. No 
a v čerstvej vyškvarenej masti sa zas 
vyprážali slané aj sladké pochúťky – 
chrumkavé placky, voňavé šišky či 
fánky. Mastné a ťažké jedlá boli pre 
fašiangy typické, po nich totiž nasle-
doval pôst a s ním aj jednoduchšia a 
ľahšia strava. 

Handlovská benefičná 
zabíjačka sa podarila
Ráno, 16. februára sa handlovským 
námestím šírila vôňa pečených klo-
bások, jaterníc a gulášovej polievky. 
Deti z handlovských materských 
škôl sa prišli pozrieť na staré tra-
dície, ako to vyzeralo kedysi aj na 
handlovských dvoroch. Benefičná 
zabíjačka majstrov kuchárov mala 
priaznivý ohlas, všetky pripravené  a 
ponúkané výrobky sa rýchlo minuli. 
Vyzbierané finančné prostriedky vo 
výške 912 Eur darovali organizátori 
handlovským škôlkarom. 

JO, foto JP

V skratke
Žihadielko sme nevyhrali, 
ďakujeme za každý hlas
Hlasovanie za ďalšie ihrisko Žihadielko je 
v tejto chvíli ukončené. V čase uzávierky 
novín sa to rysovalo tak, že nevyhráme. 
Zmena pravidiel spoločnosti LIDL, kto-
rá vytvorila novú kategóriu pre mestá, 
ktoré ho už vyhrali, tak trochu spôsobi-
la rozdelenie „hlasovačov“. Súťažili ste 
všetci čestne, niektorí vášnivo skákali                        
s včielkou Majou a Flipom. Či už ste hra-
li za Handlovú, alebo plnili svoje sľuby          
a hlasovali za iné mestá – ďakujeme. Ako 
mesto sľúbilo, v tomto roku postaví pre 
našich športuchtivých ďalšie ihriská zo 
svojho rozpočtu.

Vedeli ste o Handlovej 
jednou vetou
Na území mesta Handlová sa nachádza 
po oprave a rozšírení siete verejného 
osvetlenia v roku 2018 spolu 2041 sve-
telných bodov. 

JP

„Naša jama“
Jamu v strede križovatky ciest vedúcich na kruho-
vý  objazd pri Bille pozná každý handlovský šofér.             
A všetci sa potešili, keď samospráva tento veľký vý-
tlk opravila. Netešili sa však dlho.... Jama si zjavne 
žije vlastným životom a je zo dňa na deň väčšia a 
hlbšia.

Prečo tomu tak je, riešili aj zodpovední. Pod križo-
vatkou je plynovod a plynový uzáver. K tomu, že 
cesta „sadá“ mohla prispieť aj jeho oprava a s tým 
spojená rozkopávka cesty. Navyše kruhový objazd 
pri kostole je priamo nad Račím potokom a aby 
bol dostatočne spevnený a odizolovaný, postavili 
ho nad úrovňou cesty, ktorá k nemu vedie.  Nerov-
nosti si vypýtali svoju daň a mesto bude musieť 
opravu tejto komunikácie riešiť komplexnejšie. Ide 
o približne 700 metrov štvorcových a odhadovaná 
cena je 20 tisíc Eur. A presne toľko má samospráva 
v rozpočte na rok 2018 na opravu výtlkov v celom 
meste. Kedy príde na rad oprava jamy pri kruho-
vom objazde nevieme. Jasné však je, že štandardná 
oprava výtlku by boli v tomto prípade len zbytočne 
vyhodené peniaze.                                                        Rd

Čakajú na stavebné povolenie
Bazény v handlovskej plavárni sú už bez vody a priesto-
ry čakajú na prvé stavebné práce. Investor má v pláne 
pracovať naraz vo vnútri aj vonku.

Firma B.T.I. Banská Bystrica, ktorá podpísala s mestom 
koncesnú zmluvu, prevzala handlovské letné kúpalisko 
a krytú plaváreň začiatkom tohto roka. Práce sa reálne 
začnú po vydaní stavebného povolenia, čo by malo byť 
približne 1.apríla. 

V krytej plavárni prejde rekonštrukciou všetko, okrem 
bazéna a podlahy v jeho bezprostrednej blízkosti. Zá-
roveň  s vnútornými prácami sa začnú aj úpravy na let-
nom kúpalisku. Najskôr zbúrajú budovu, v ktorej boli v 
minulosti prezliekárne a postavia novú.  Pôvodné betó-
nové bazény budú slúžiť ako úchytová konštrukcia pre 
nové nerezové bazény.  Stavebnú suť , ktorá pri búra-
cích prácach vznikne, využijú na podloženie.

Termín ukončenia celej rekonštrukcie nie je v tejto 
chvíli pevne stanovený. Plány sú však odvážne. Mini-
málne vnútornú časť by investor chcel spustiť do konca 
tohto roku.                                                                         Add

Fašiangy v Dennom centre , foto JO.
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Úvodník

Keď ma oslovila jedna dáma, 
známa redaktorka našej regio-
nálnej televízie, či môžem od-
poveď na ich anketovú otázku 
pri príležitosti Dňa zaľúbených, 
s radosťou som súhlasil. Som vo 
veku, keď od tejto problemati-
ky mám už patričný odstup a 
len veľmi ťažko by ma v tejto 
oblasti vedelo naozaj niečo pre-
kvapiť. Na otázku, či uznávam 
sviatok sv. Valentína ako Deň 
zaľúbených, som jej na mikro-
fón s úprimnosťou mne vlast-
nou povedal: 
- jeden deň pre zaľúbencov 
vidí sa mi sakramentsky málo. 
Čo robia tí dobrí ľudia v ostat-
ných dňoch? Len si predstavte, 
ďalších 364 dní v roku! To, keď 
mi sme boli mladí, tak to fičalo 
úplne inak , aj tie rande denne! 
A na konci dňa kino Baník v zad-
nom rade! Neraz to bolo veľmi 
náročné, ale spomínam na tú 
dobu s láskou.

Ale Valentín je za nami a pred 
nami jeden úžasný mesiac. Na 
začiatku tohto mesiaca, pres-
ne 8. marca donesiem kvety 
všetkým ženám, ktoré sú v 
mojom živote najdôležitejšie 
moje matke, manželke a mojim 
dvom dcéram. Viem, že všetci 
muži to takto cítime a spravíme 
to spoločne s veľkou poklonou 
a láskou a povieme im, že ich 
milujeme a že si ich nezaslúži-
me. 

Na konci tohto mesiaca, presne 
28.3. zablahoželám všetkým 
mužom a ženám, ktorí spojili 
svoj profesijný život s poslaním 
učiteľa. Chcem sa úprimne po-
ďakovať za ich službu a chcem 
im povedať, že si ich vážim a 
rešpektujem ich! Nevieme oce-
niť ich prácu, pretože nežijeme 
v rozprávkovej krajine, kde dob-
ro vždy víťazí nad zlom a kde lož 
má krátke nohy. 

V tento deň niektorých z tých 
skvelých ľudí oceníme. Poďa-
kujeme sa za ich celoživotnú 
službu a povieme im, že sme 
na nich nezabudli, lebo každý 
z nás si toho svojho pána učite-
ľa, alebo pani učiteľku nesie vo 
svojom srdci. Ďakujem Vám. 

Rudolf Podoba

34. zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva mesta Handlová v tom-
to volenom období sa konalo  vo 
štvrtok 22. februára 2018 s pät-
nástimi bodmi rokovania. Otvoril 
ho primátor mesta Rudolf Podoba 
a trvalo do podvečerných hodín, 
diskutovali aj obyvatelia.

Všetky tri body rokovania v časti 
nakladanie s majetkom mesta boli 
schválené. Mesto získalo darom od 
spoločnosti SLOVKOR-M, s.r.o., so 
sídlom Wolkrova 4, Bratislava, ktorá 
sa okrem iného zaoberá  predajom 
a prenájmom nehnuteľností, pozem-
ky nachádzajúce sa v okrajovej časti 
mesta (pri Gewisse) v celkovej výme-
re 38 m2. 

Mesto si plní svoje povinnosti                  
v rámci platného zákona o eGovern-
mente. Všeobecne záväzné naria-
denie (VZN) č. 1/2018 o zavedení a 
poskytovaní elektronických služieb 
umožňuje právnickým a fyzickým 
osobám - podnikateľom uplatňovať 
výkon svojich práv a plnenie svojich 
povinností vo vzťahu k mestu Hand-
lová elektronicky. Elektronické služby 
zabezpečuje mesto Handlová pro-
stredníctvom špecializovaného por-
tálu na webovom sídle www.dcom.
sk, ako aj ústredného portálu verej-
nej správy prístupného na webovom 
sídle www.slovensko.sk. Elektronic-
ké služby sú poskytované hlavne                 
v oblasti daní a poplatkov. Využiť ich 
môžete vtedy, ak máte aktívnu svoju 
eschránku, elektronický podpis, ste 
majiteľmi občianskeho preukazu s ID 
a čítačkou. 

Schválený Doplnok č. 1 k VZN mesta 
Handlová č. 3/2015 o určení miesta a 
času zápisu dieťaťa na plnenie  po-
vinnej školskej dochádzky v základ-
nej škole určuje termín zápisu detí 
do školy pre školský rok 2018/19 na 
stredu 4. apríla 2018 od 8,00 hod do 
17,00 hod. 

Poslanci schválili podmienky  a deň 
voľby hlavného kontrolóra mesta 
Handlová na funkčné obdobie 2018 – 
2024. Voľby sa budú konať 12.4.2018. 
Spolu handlovskí poslanci zobrali na 
vedomie 11 informatívnym správ za 

predchádzajúci rok, z toho 6 predloži-
li stále komisie pri MsZ. Dve správy o 
kontrolnej činnosti  predložila hlavná 
kontrolórka mesta, rozsiahlou a pod-
robnou správou bola informatívna 
správa o činnosti Mestskej polície v 
Handlovej. Správy o činnosti Obec-
nej školskej rady a o pripravovaných 
a uskutočnených kultúrnych poduja-
tiach uzavreli hodnotenie minulého 
roka.

Poslanci schválili Program na podpo-
ru poskytnutia finančných prostried-
kov na  podporu aktivít detí a mláde-
že  mesta Handlová na rok 2018 „HOĎ 
TO TAM!“, v tomto roku so zameraním 
na enviroprojekty.

Posledná, 9. zmena rozpočtu roka 
2017, bola realizovaná v kompetencii 
primátora mesta v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách a prijatých 
zásadách o rozpočtovom hospodáre-
ní mesta. Prišlo k úprave finančných 
prostriedkov na strane príjmov ako 
aj výdavkov vo výške 19 078,00 EUR 
zo ŠR na prenesený výkon štátnej 
správy. Predovšetkým išlo o finančné 
prostriedky v oblasti školstva, sociál-
nych a národných projektov MPSVaR. 
Po tejto záverečnej úprave rozpočet 
roku 2017 bol vybilancovaný ako vy-
rovnaný s celkovou výškou príjmov a 
výdavkov 11 967 331,00 EUR.

Poslanci schválili udelenie Ceny mes-
ta Handlová dvanástim významným 
pedagógom. Ceny im budú udelené 
pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca 
2018.

Rekonštrukcia plavárne pokračuje. 
Vybavenie plavárne je odložené v 
dočasných skladoch a rekonštruk-

cia prebieha v súlade s realizačnými 
projektmi. Nákupné centrum, ktoré 
by malo vyrásť na sídlisku Morovnian-
ska cesta, je v štádiu prebiehajúcich 
prieskumných prác. Investor v tejto 
súvislosti predložil návrh štúdie  kru-
hovej križovatky, ktorý bude predme-
tom rokovania so Slovenskou sprá-
vou ciest a dotknutými orgánmi.

Primátor mesta informoval o plat-
forme pre transformáciu uhoľných 
regiónov Európskej únie na území 
Poľska, Slovenska, Nemecka a Grécka.  
Ako jeden zo štyroch pilotných regió-
nov, v ktorých je potrebné postupne 
utlmiť ťažbu hnedého uhlia a trans-
formovať región na iné oblasti hos-
podárstva a energetiky, bola vybraná 
aj horná Nitra. V Handlovej prebehla 
revízia PHSR mesta a v súčasnej dobe 
sa už pracuje na príprave projektov. 
Koncepcia revitalizácie bola pred-
metom rokovania v Bruseli, ktorého 
sa zúčastnil primátor mesta koncom 
februára.  

Februárového zastupiteľstva sa zú-
častnili obyvatelia mesta, ktorí dis-
kutovali na témy pilotného projektu  
- vybudovania psích toaliet (pozrite 
samostatný článok), možnosti vybu-
dovania veternej elektrárne v Handlo-
vej, opravy križovatky v centre mesta 
(pozrite samostatný článok), senior 
centra, či výkonu zimnej údržby. 
Všetky materiály , vrátane zvukového 
záznamu, sú dostupné na webovom 
sídle mesta Handlová www.handlova.
sk v časti Mestské zastupiteľstvo. 

Handlovskí poslanci sa zídu podľa 
schváleného plánu zasadnutí 26. aprí-
la   2018.                                   JP, foto JP
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Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 
972 51  Handlová

vyhlasuje podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov

PRIAMY PREDAJ
na prevod nehnuteľného majetku zapísaného 

na LV č. 221, vlastník mesto Handlová, 
katastrálne územie Nová Lehota.

Termín predkladania návrhov 
26.02.2018 - 12.03.2018 do 15.00 h

Predmet predaja: Pozemok parcela C-KN č. 440  v rozsa-
hu výmery cca 1000 m2 (právny stav: parcela E-KN č. 108 
a parcela E-KN č. 99)

Ťarchy:  Bez zápisu.
Minimálna východisková cena:  8,48EUR/m2

Špecifikáciu predmetu priameho predaja, ako aj jeho 
podmienky a časový priebeh nájdete 

na www.handlova.sk,resp. na MsÚ Handlová č. d. 13. 

Bližšie informácie na tel. čísle: 046/ 519 25 21.

Kam kráča horná Nitra? 
Aj o tom bolo rokovanie handlovských poslancov



Marcové dátumy 
sú pre Handlovú 
významné
Vznik a založenie obce je pre 
mnohých nielen začiatkom 
nového života, ale aj rozvoja 
osídleného územia, regiónu a 
krajiny. 

Handlová má vo svojom rodnom 
liste marcové dátumy, ktoré ju 
sprevádzajú od založenia do 
dnešných dní. Sú to historické 
udalosti, ktorými si pripomíname 
založenie obce,  ktoré dali základ 
pre ďalšie premeny a dejinné 
udalosti, ktoré do života Handlo-
vej zasiahli pozitívne, negatívne, 
vo väčšom či menšom meradle.  

Novozaložená obec dostala svoj 
rodný list s dátumom 8. marec ale 
rokom, ktorý dodnes nie je presne 
overeným. Rozhrania rokov sú roky 
1376 či 1367. Obec bola založená 
ako nemecká šoltýska osada. Uhor-
ský kráľ Ľudovít I. podpísal zakla-
daciu listinu obce Henrichovi Kric-
kerovi, ako jej lokátorovi, zaklada-
teľovi a prvému dedičnému richtá-
rovi. Osadníci prišli na toto územie                
z mesta Kremnica so svojim loká-
torom a zakladateľom Henrichom 
Krickerom. Pred príchodom kolo-
nistov bolo vraj územie pod Veľkým                                   

a Malým Gričom prázdne a ľud po-
strádajúce, ako sa píše v zaklada-
júcej  listine podpísanej uhorským 
kráľom Ľudovítom I. Na základe 
emfyteutického – zákupného práva 
dostal lokátor obce úrad dedičného 
richtárstva, oslobodený od platenia 
poplatkov, pozemok pre stavbu 
hospodárskeho domu a oproti os-
tatným osadníkom dvojnásobnú 
rozlohu lánov na obrábanie. Na spo-
ločnom obrábaní lúk, pasienkov a 
hôr sa podieľala celá obec. Dedičný 
richtár vlastnil okrem toho aj mlyn, 
krčmu a hostinec. Osadníci, ktorých 
si lokátor pozval na nové miesto, 

dostali zvyčajne lán poľa a boli 
oslobodení od platenia daní na 
dobu 16 niekedy aj 20 rokov. 
Oslobodenie od platenia daní a 
poplatkov sa dodržiavalo a preto 
boli novoprichádzajúci kolonisti 
na nových miestach vítaní a ich 
počet neustále rástol. Originál 
zakladacej listiny sa nezachoval. 
O tom ako sa osada zakladala, 
aké boli práva a povinnosti rich-
tára a osadníkov sa dozvedáme 
z prepisu listiny uhorského krá-
ľa Žigmunda         z roku 1430. 
Práve v nej je dátum založenia 
obce 8. marec 1376. 

Druhým významným mar-
covým medzníkom je                         
27. marec. Novoprichádzajúce 

19. storočie bolo pre život nemec-
kých obyvateľov vtedajšej obce 
významným. Pokojnejšie mierové 
roky znamenali nielen nárast poč-
tu obyvateľov. Obec bola naďalej 
poľnohospodárskou,  s pomalým, 
postupným nástupom a rozvojom 
remesiel a počiatkom zakladania 
cechov.  Tým dňom v histórii obce 
bol 27. marec 1839, keď kráľ Ferdi-
nand I. udelil Handlovej titul mesta 
a právo konať do roka štyri jarmoky: 
na Mateja – 24. februára, na Urbana 
- 25. mája, na Pannu Máriu Karmel-
skú - 22. septembra a na Félixa-20. 
novembra.  

JO

Monografia 
kupón Marec 

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

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

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

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

Súťaž s monografiou 
na marec 2018
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 novina-
mi, vystrihnite kupón, napíšte správ-

nu odpoveď a svoje kontaktné údaje 
a prineste do schránky na miesto 
prvého kontaktu MsÚ Handlová do 
pondelka 19. 3. 2018 do 16.00 h. Ak 
súťažíte na www.handlova.sk alebo s 
RTV Prievidza elektronicky zasielajte 
odpovede na handlova@handlova.
sk do polnoci 19. marca 2018. Do 
predmetu správy uveďte: Súťaž Mo-
nografia Handlová marec 2018 a v 
maily správnu odpoveď. Ak súťažíte 
na www.facebook.com/MestoHan-
dlová, vložte správnu odpoveď pod 
post Súťaž Monografia Handlová ma-
rec 2018 do polnoci 19.3.2018.

Súťažná otázka - marec HN 2018 
– Ako sa nazýva listina, na základe 
ktorej bola založená nová osada, dnes 
Handlová? Malá pomôcka:  Správnu 
odpoveď a rozsah a povinnosti dedič-
ného richtára a osadníkov nájdete v 
kapitole Stredovek.   

Všetky odpovede vyžrebujeme 
a výhercu budeme kontaktovať! 

Vyhodnotenie súťažnej otázky 
z mesiaca február. Správna odpoveď: 

Pri výstavbe železničnej trate Handlo-
vá – Horná Štubňa v lokalite Pstruháre 
bol objavený medený  depot, uložený 
v SNM – Etnografickom múzeu v Mar-
tine a to medená sekerka s vejárovým 
ostrím, masívny sekeromlat a tri kusy 
suroviny v tvare okrúhleho koláča.

Výhercom monografie sa stáva Eri-
ka Bucková z Handlovej. Výherkyni 
blahoželáme a pre výhru si môže prísť 
osobne na MsÚ, č. dverí 22.

Odd. marketingu a komunikácie

Pomôžu 
aj kynológovia
Ekologické toalety pre psov sú      
v Handlovej osadené od polovice 
novembra minulého roka. Firma, 
ktorá sa stará o ich prevádzku, 
odviezla za tri mesiace takmer 
jeden a pol tony psích exkremen-
tov z 20 košov, ktoré sú súčasťou 
psích záchodov. Od 15. novem-
bra 2017 do 16. februára tohto 
roka boli v Handlovej 13 krát         
a doplnili aj 26 tisíc rukavíc. Kon-
com minulého týždňa vymenili 
vo všetkých toaletách podložie.

Po prvýkrát má mesto štatistiku, 
koľko psích výkalov sa na území 
mesta vyprodukuje, aj keď tieto 
čísla sú špičkou ľadovca. Štatistiku 
za prvý kvartál fungovania novinky 
v meste vyhodnocovalo mesto aj s 
mestskými kynológmi, ktorých do 
projektu s toaletami zapojilo. Podľa 
názoru kynológov, je efektívnosť 
resp. opodstatnenosť projektu v 
tom, ako ho budú majitelia psíkov 
využívať. Aj keď je to na dlhšiu 
dobu, dá sa to naučiť vlastne každý 
psík. Handlovskí kynológovia hod-
notia psie toalety ako ústretový 
krok samosprávy k psíčkarom, kto-
rých je v Handlovej 1800.

Dvadsať kusov psích toaliet je pod-
ľa niektorých málo a mali by byť 
rozmiestnené aj do ostatných lo-
kalít v meste, aby ich mali psíčkari 
všade po ruke. Mesto zatiaľ hod-
notí túto službu pozitívne hlavne z 
dôvodu komplexnosti služby, exis-
tencie systému spracovania také-
hoto druhu odpadu, ktorý neostá-
va v meste.  V trojmesačnej platbe 
v sume 3990 Eur je zahrnutá kom-
plexná pravidelná údržba  psích 
toaliet, čiže vývoz psích výkalov, 
dopĺňanie rukavíc v týždňových 
intervaloch, výmena podložia s fe-
romónmi raz za tri mesiace, oprava 
zariadenia v prípade poškodenia.  

V Handlovej si aj podľa kynológov 
väčšina majiteľov psíkov po sebe 
robí poriadok. Nové zariadenia si 
kladú za cieľ vytvoriť prostredie, 
ktoré je čisté a udržiavané. Skúste 
svojich psíkov vodiť v okolí toaliet. 
Aj keď psík nevykoná potreby pria-
mo v toalete, vždy v nej nájdete 
čisté rukavice a odpadkový kôš na 
psie výkaly. Tie určite nepatria do 
komunálneho odpadu. 

Zapojte sa do ankety „Toalety pre 
miláčikov, áno či nie“, ktorá bude 
prebiehať v mesiaci marec 2018 
na stránke www.handlova.sk. Váš 
názor na túto novú službu nás za-
ujíma.

Add a JP



POĎAKOVANIE 
Činnosť sociálneho oddelenia 
Mestského úradu v Handlovej 
je zameraná na starostlivosť o 
rodinu, deti, seniorov a na sku-
piny obyvateľstva ohrozené so-
ciálnym vylúčením (bezdomovci, 
rómska komunita...). 

Základom je poskytovanie sociál-
neho poradenstva pri riešení ne-
priaznivých a krízových sociálnych 
situácií. Sociálne oddelenie úzko 
spolupracuje so štátnymi orgánmi 
a organizáciami, občanmi, občian-
skymi združeniami a neziskovými 
organizáciami i ďalšími subjektmi, 
ktoré sa podieľajú na riešení sociál 
nej problematiky v meste. Agen-
dou oddelenia sú byty osobitého 
určenia, Spoločný obecný úrad – 
opatrovateľská služba, Komunitné 
centrum, prevádzkovanie odevnej a 
nábytkovej banky a Denné centrum 
(Klub dôchodcov). Rozsiahlej čin-
nosti oddelenia významne pomá-
hajú tí, ktorí majú dobré srdce, chcú 
a môžu pomôcť.

Sociálne oddelenie Mestského úra-
du v Handlovej ďakuje za materiál 
nu a finančnú podporu svojich akti-
vít v roku 2017 občanom, organizá-
ciám, firmám a spoločnostiam: 

 Daniela Lileková
 Martin Uríček
 Dana Šuníková

 HUTIRA Slovakia s.r.o.
 BCF, s.r.o. Banská Bystrica
 Nemocnica Handlová 
 – 2.súkromná nemocnica, s.r.o.,   
 člen spoločnosti AGEL
 Detský domov Prievidza
 Slovenský červený kríž, 
 územný spolok Prievidza
 Ivana Staneková - STANA 
 Papiernictvo
 COOP Jednota, spotrebné 
 družstvo, Prievidza
 Erika Karová, občianske 
 združenie, Banská Bystrica

Veľké poďakovanie patrí Handlov-
čanom, ktorí sa zúčastnili podujatia 
Handlovská kapustnica a prispe-
li tak k získaniu výťažku v sume 
2570,51 €, ktorý bol rozdelený do 
23 rodín s nízkym príjmom na zakú-
penie potravín k sviatkom. Balíček 
pre rodinu  v hodnote 111,70 € ob-
sahoval potraviny ako čerstvé mäso, 

údené mäso, kurence, mrazené 
ryby, klobása, múka, ryža, cestoviny, 
olej, maslo, ovocie, salónky, vajcia, 
sterilizované uhorky, majonéza, 
syry, mlieko, kyslá kapusta, zemia-
ky, sušené ovocie, káva, šampanské        
a pod. 

Rudolf Podoba, primátor mesta,      
z vlastných prostriedkov financoval 
slávnostné posedenie s obedom 
pre 17 osamelých seniorov a taktiež 
zakúpil hračky  a školské potreby 
pred deti z rodín v hmotnej núdzi a 
v nízkopríjmových rodinách. Potešil 
darčekom 102 detí vo veku od 0 do 
17 rokov.

Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
ďakujeme a veríme, že s vami mô-
žeme počítať aj v nasledujúcich 
rokoch pri ďalších charitatívnych 
aktivitách.

V prípade, že budete potrebovať 
pomôcť, budete chcieť pomôcť, ne-
váhajte nás kontaktovať.

Veronika Cagáňová, vedúca odd. 
0918 325 883, Jana Polakovičo-
vá, sociálny pracovník mesta, 0917 
616 391, Silvia Bačinská, odborný 
garant komunitného centra, 0905 
284 972. Vaše postrehy, podnety a 
informácie, ktoré sa týkajú sociálnej 
oblasti v meste môžete zaslať priamo 
na sociálne oddelenie na emailovú 
adresu: socialne@handlova.sk.

Veronika Cagáňová

Prezident Andrej Kiska v januári privítal zástupcov 
baníkov na novoročnom prijatí v Prezidentskom 
paláci. Poďakoval sa im za to, že ho v septembri, 
pri príležitosti svojho stavovského sviatku, prijali 
medzi seba. 

Stretnutia sa zúčastnil spoločne s predstaviteľ-
mi slovenských baníckych spolkov a cechov aj 
primátor mesta Handlová Rudolf Podoba. „Moje 
poďakovanie patrí pánovi prezidentovi, ktorý si 
našiel čas na to, aby sa s predstaviteľmi baníckych 
spolkov a cechov stretol. Veľmi si to vážim. Využil 
som priestor a odovzdal som pánovi prezidentovi 
najnovšiu knižnú publikáciu o Handlovej Monogra-
fiu Handlovej I. A na záver som pozval pána prezi-
denta na návštevu mesta Handlová. Pán prezident 
pozvanie prijal, čomu sa teším.“

Prezident SR pri spoločnom stretnutí ocenil, že 
banícke spolky a cechy svojou činnosťou, svojimi 
aktivitami udržiavajú v našej krajine to, čo baníci 
dokázali. Po stáročia pracovali hlboko v podzemí 
a podľa jeho slov by sme s pokorou mali hľadieť 
na ich tvrdú prácu, ktorou baníctvo vždy bolo. 

„Chcem sa vám poďakovať aj za to, že udržiavate 
banícku tradíciu“, dodal prezident. 

Andrej Kiska poukázal aj na vývoj nových techno-
lógií, ktoré zmenili baníctvo. „Svet sa mení, tech-
nológie sa menia a tým sa mení aj baníctvo. Mu-
síme o tom spoločne uvažovať, ako s týmto tren-
dom naložiť. Veľmi rád by som vám ako prezident 

pomohol, aby sme udržiavali históriu. Aby sme 
pre ďalšie generácie naozaj zachovávali tieto pa-
miatky. Všetko, čo sa v baníctve dokázalo. Máme 
byť na čo hrdí. Uvažujme spoločne, ako toto de-
dičstvo zachovať, ako ho zveľaďovať v prospech 
celej našej krajiny, turistického ruchu a hrdosti.“

Zdroj: Prezidentská kancelária.
upravené, krátené.
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Prezident Slovenskej republiky 
privítal v úvode roka baníkov

Zvoz triedeného odpadu
V mesiaci marec 2018 bude zvoz 
triedeného odpadu nasledovne:

Mesto Handlová, Horný koniec a 
prímestská časť  Nová Lehota:
• Papier 14. a 28. marec
• Plasty 7. a 21. marec
• Sklo 6. marec
• Kovové obaly 13. marec 
 Dolný koniec, prímestská časť  
 Morovno
• Papier 16. a 29 marec
• Plasty 2. a 23. marec
• Sklo 16. marec

Oznam o prerušení 
dodávky elektrickej energie

Mesto Handlová oznamuje verej-
nosti, že v dňoch 21., 22. a 23. mar-
ca 2018 v čase od 7.00 h do 18.00 h 
príde k rozsiahlemu prerušeniu do-
dávky elektrickej energie  z dôvodu 
plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy spoločnosti 
Stredoslovenská energetika – Dis-
tribúcia, a.s., a to na uliciach Most-
ná a Prievidzská.



Pánovi učiteľovi, 
pani učiteľke
Piatok, 23. marca 2018 o 19.00 v kino-
sále DK Handlová - ŠKRIEPKY - blázni-
vá komédia Carla Goldoniho v podaní 
Divadla A a Divadla Shanti Prievidza. 
Výborná komédia o vzťahoch, ktorá 
určite rozosmeje. 

Mikroregionálne oslavy 
Dňa učiteľov „Ľuďom za 
katedrou“ 
spojené s odovzdávaním ocenenia 
„Vynikajúci pedagóg“ a Ceny mesta 
sa uskutočnia 28.marca 2018 (streda) 
o 10,00 hod v kinosále Domu kultúry 
mesta Handlová. Srdečne pozývame!

Zápis do školy
Zápis  detí na povinnú školskú do-
chádzku v základnej škole sa usku-
toční  v stredu 4.apríla 2018 v čase od 
8.00 hod. do 17.00 hod. vo všetkých 

handlovských základných školách:
- Základná škola, Mierové námestie 
255/27, Handlová;
- Základná škola, Morovnianska ces-
ta 1866/55, Handlová;
- Základná škola, Školská 526/53, 
Handlová. 

Zápisu sa zúčastnia všetky deti, kto-
ré do 1. septembra 2018 dovŕšia šesť 
rokov a deti, ktoré mali v minulom 
školskom roku odloženú školskú do-
chádzku. K zápisu je potrebné priniesť 
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča (zákonného zástupcu). V prípa-
de, že je dieťa zdravotne postihnuté, 
aj doklad o zdravotnom stave.

Upozornenie: 
Ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka 
odchádza s rodičmi  na dlhší čas do 
zahraničia tiež musí byť riadne pri-
hlásené do základnej školy v mieste 
trvalého bydliska. Pri zápise zákonný 

zástupca oznámi, že dieťa si bude 
plniť povinnú školskú dochádzku v 
zahraničí a zároveň písomne požiada 
riaditeľa školy o povolenie plniť po-
vinnú školskú dochádzku v zahraničí. 

Testovanie 9-2018
Celoslovenské testovanie žiakov 9. 
ročníka základných škôl pod názvom 
Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. 
marca 2018 (streda). Náhradný termín 
testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 
v Trenčíne. 

Veľkonočné prázdniny budú 
v čase od 29. marca do 3. apríla 
2018.  Materská škola bude v pre-
vádzke okrem sviatkov (Veľký piatok 
30.3.2018 a Veľkonočný pondelok 
2.04.2018).
Upozornenie: Deti z Elokovaného 
pracoviska  Školská budú presunuté 
na Elokované pracovisko Cintorínska.

V marci oceníme našich učiteľov
zo školských lavíc

To nemalo chybu

Snáď len jedinú, že nebol priestor 
na diskusné kluby a politizovanie, 
lebo výborná hudba v podaní kapely 
DUO –Band a DJ Petra Pappa zdví-
hala ľudí zo stoličiek a ťahala na ta-
nečný parket. Na 18. Gymnaziálnom 
People plese bola výborná zábava a 
teplý bufet  z reštaurácie People pod 
taktovkou Michala Sekereša nemal 
chybu. 

17. februára  2018 sa v  Dome kul-
túry  v Ráztočne stretli zamestnanci 
Gymnázia I. Bellu, študenti,  rodičia a 
bývalí absolventi školy, aby sa aspoň 
na chvíľu odpútali od zaužívaného 
stereotypu, televíznej či papučkovej 
kultúry, aby sa odreagovali od kaž-
dodenných povinností, ale predo-
všetkým, aby sa stretli so známymi, 
priateľmi a spoločne sa zabavili. Veď 
v dnešnom uponáhľanom živote je 
málo príležitostí, aby sme aspoň na 
chvíľu spomalili tempo a vychutnali 
si spoločné chvíle s priateľmi.

Poďakovanie za zorganizovanie toh-
to spoločenského podujatia patrí 
riaditeľke Gymnázia I. Bellu  Dagmar 
Strmeňovej, kolektívu zamestnancov 
školy  a žiakom, Michalovi Sekerešo-
vi a všetkým, ktorí  svojou účasťou 
na plese, finančným darom či cenou 
do tomboly prispeli k dobrej zábave 
a k hladkému priebehu kultúrneho  
podujatia. 

Ráno odchádzalo 120 hostí spokoj-
ných a vytancovaných. Počet náv-
števníkov bol o niečo nižší ako minu-
lý rok, keď sa tejto akcie zúčastnilo do 
180 ľudí. Nebolo to preto, že by Han-
dlovčania nemali záujem o takýto 
druh zábavy, práve naopak, záujem 
bol veľký , ale kapacita Domu kultúry 
v Ráztočne je obmedzená. 

Bratislavčania majú 18. ročník Plesu 
v opere za sebou a Handlovčania si 
ten handlovský – gymnaziálny ples v 
Ráztočne tiež užili.

Spokojní účastníci plesu

MAS Žiar 
pozýva na 

Deň otvorených dverí, 
ktorý sa bude konať v utorok 6. mar-
ca 2018 v čase od 10.30 h do 13.00 h 
v priestotoroch Miestneho kultúrne-
ho strediska 367 Chrenovec-Brusno.

Tešíme sa na stretnutie!
Vaša MAS Žiar

Na začiatku bola nevinná októb-
rová myšlienka. Z  nej vzniklo milé 
decembrové podujatie. A jeho vy-
vrcholením sa vďaka dobrým ľu-
ďom stalo prvofebruárové šľachet-
né gesto.

Písal sa koniec októbra, keď sa v ZŠ 
Mierové námestie, Handlová zrodi-
la myšlienka zorganizovať vianočné 
trhy a priniesť tak v adventnom čase 
do srdca  viac lásky, radosti pohody a 
dobra.  Plán bol čoskoro jasný – využiť 
šikovnosť a tvorivosť detí pri výrobe 
vianočných dekorácií, posilniť ich 
finančnú gramotnosť priamo pri pre-
daji a venovať výnos z trhov na dobrú 
vec – pomoc tým, ktorí ju potrebujú. 

Vďaka štedrosti kupujúcich sa nám 
podarilo z decembrových vianoč-
ných trhov získať neuveriteľných 450 
€. A keďže radosť rozdávaním rastie, 

rozhodli sme sa potešiť a zároveň po-
môcť touto sumou rodinke, ktorú už 
v Handlovej a v jej okolí vďaka „vrch-
nákovému zberu“ pozná snáď každý. 
Chrenkovcom. 

Vo štvrtok 1.februára sme teda vzali 
štrngajúcu „kasičku“ a šli sme navští-
viť rodinu, v ktorej majú životné hod-
noty úplne iný rozmer, rodinu, kde 
radosť pramení z maličkostí a obeta 
a starostlivosť sú prvoradé. Dotyk s 
realitou, o ktorej doposiaľ naši sied-
maci len počuli alebo čítali, bol naozaj 
silným zážitkom. Martinka Chrenková 
má dnes 20 rokov a je úplne odká-
zaná na pomoc nielen rodičov, ale aj 
kyslíkového prístroja. Trpí Rettovým 
syndrómom – ojedinelým ochorením 
s ťažkým neurologickým a pohybo-
vým postihnutím. Maťka sa nehýbe, 
nerozpráva, dýcha pomocou prístro-

ja. Emócie a potreby vyjadruje len 
pomocou pohybov tváre. Aby mohla 
rodina zabezpečiť Maťke všetko po-
trebné, získava financie aj zo zberu 
plastových vrchnákov. A z času na čas 
jej pomôžu dobrí ľudia, ktorí sa vedia 
podeliť. Symbolický poukaz a výnos 
z predaja odovzdala maminke Mo-
nike Chrenkovej autorka myšlienky  
vianočných trhov, učiteľka Veronika 
Marková.

Počas celej návštevy sme v dome 
cítili rodinnú pohodu, veľkú lásku a 
odhodlanosť bojovať za každú cenu. 
Súdržnosť, podporu, silu. A uvedomili 
sme si, že sa máme čo učiť.    S Maťkou 
aj Chrenkovcami sme sa rozlúčili s po-
citom radosti a spokojnosti v srdci. Pe-
niažky sú naozaj na správnom mieste.

Katarína Štupáková, ZŠ MN

Darovať kúsok srdca, svojej usilovnosti, prácu šikovných rúk a vnímať 
spolupatričnosť nielen na Vianoce

Stopercenťák
Hovorí sa, že nič nie je stopercentné. Piatak 
Oliver Oboňa áno. 22.novembra 2017 sa tak, 
ako ostatní slovenskí piataci, zúčastnil testo-
vania vedomostí zo slovenského jazyka a ma-
tematiky. V oboch predmetoch dosiahol 100 
percent. 
Oliver sa málo učí, zato veľa číta. Aký vysoký 
je jeho inteligenčný kvocient vedieť nechce. 
Napriek tomu, že je premiantom triedy, je v 
kolektíve obľúbený. Podľa spolužiakov je milý, 
kamarátsky, múdry a rád pomôže. 
Základná škola na Školskej ulici sa bude z toh-
to výnimočného žiaka tešiť ešte tento školský 
rok. Od budúceho začne Oliver navštevovať 
školu pre špeciálne nadané deti. Rd

Asistenti v školách
V Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej majú,  vďaka 
projektu, ktorý im v minukom roku schválilo ministerstvo školstva, 
dve asistentky pedagógov. Jedna pomáha žiakom prvého stupňa 
a druhá piatakom až deviatakom. Adaptovať sa potrebujú hlavne 
prváčikovia, pre ktorých je v škole všetko nové.  Aby to ľahšie zvládli, 
je tu asistentka, ktorá pomáha všade, kde treba. Asistentka pre druhý 
stupeň denne prejde viacerými triedami, podľa toho, ktorý pedagóg 
ju na vyučovaní potrebuje. Obe asistentky majú pedagogické vzde-
lanie.  Okrem pomoci priamo na vyučovaní, sa budú  zapájať aj do 
voľnočasových aktivít školy a tiež spolupracovať s rodinami detí. 
Na pedagógov dostala škola vďaka projektu ministerstva školstva 
nenávratný finančný príspevok 72 tisíc Eur.  Samospráva sa podieľa 
piatimi percentami. Tieto finančné prostriedky sú určené na trojroč-
né fungovanie oboch asistentiek. 

Add
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Narodení
január/február

Alex  Schäffer
Lukáš  Peťko
Simon  Smačko
Matej  Rabatin
Adam  Sokolovský
Tamia  Brnová
Paulína  Gamcová
Michaela  Škrteľová
Diana  Buláková
Adriana  Černeková
Karolína  Čányiová 

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

Jubilanti 
70,80,85,90 a viac roční 
v mesiaci február 2018

Sidónia  Tončková
Anna  Kostková
Anna  Lepšíková
Kristína  Petrová
Lýdia  Kováčová
Mária  Wőlcová
Anna  Zlochová
Juliana  Rožová
Ján  Stmeň
Terézia  Labanczová
Ing. Jozef  Ďuriník
Ján  Pavlus
Mária  Kolorédyová
Mária  Schrieblová
Eleonóra  Molnárová
Adela  Turčanová
Helena  Reichmannová
Ferdinand  Tóth
Anna  Šoltesová
Juraj  Ulbrik
Emília  Kőnigová
Eva  Bosíniová
Štefan  Čery
Mária  Ďurčová
Alena  Kováčová
Ján  Dujsík
Ján  Majer
Lýdia  Malinová
MUDr. Eva  Šplehová

Príchod jari sa odpradávna začína 
Dňom jarnej rovnodennosti. Život 
v rodinách v nemeckom mesteč-
ku a na hospodárstvach, ako aj v 
prvých rokoch ťažby uhlia, bol na-
plnený prácou. No existovali aj prí-
jemné chvíľky, ktoré si spestrovali 
kultúrnymi aktivitami, kedy mali 
všetci život hravý, štylizovaný, kde 
slovo nahradila pieseň, fantázia, 
divadelný prejav. 

Veľkou radosťou a nádejou bolo u 
detí aj dospelých vítanie jari, rituál 
vynášania končiacej sa zimy z dedi-
ny. Zimu, v prenesenom význame, 
chápali ako smrť, ťažkú chorobu. 
Symbolom bola slamená figúra ženy 
alebo muža, ktorá bola pripevnená 
na palici a oblečená do starých šiat. 
Mládež figúru nosila po celej dedine, 
nakoniec ju zapálili a hodili do poto-
ka. Tak tomu bolo aj v Handlovej. Jej 
vynesenie sa nezaobišlo bez odmeny. 
Mladí ľudia vyniesli z obce všetko zlé, 
čo sa skrývalo pod pojmom zima, čo 
bol aj nedostatok potravín a často aj 
hlad. Pri obchôdzke od domu k domu 
dostávali odmenu, takže na konci 
dňa si mohli pripraviť malú hostinu. 

Mládež prinášala aj symbol jari a ra-
dosti, keď mladé dievča bolo sviatoč-
ne oblečené so zeleným ozdobeným 
konárikom v ruke. Zvyčajne sa More-
na vynášala na „smrtnú nedeľu.“ Na 
Kvetnú nedeľu sa do dediny prinášal 
nový symbol jari – bahniatka alebo 
babuliatka. Tie si rodiny priniesli na 
omšu do kostola, kde ich kňaz posvä-
til. Stali sa symbolom jari, nového a 
zdravo sa rodiaceho úrodného roka. 
Po vysvätení ich rodina doma dávala 
v izbe pod obrazy svätých a do okna, 
aby ochraňovali rodinu pred choro-

bami. Vetvičky dávali hospodári aj 
do prvej brázdy k prvému zasadeniu 
zemiakov, či pri prvom vyháňaní do-
bytka na jarnú pašu. 

Tradícia vynášania Moreny, oslava 
príchodu jari ožíva v Handlovej a stá-
va sa v dnešnej dobe opäť súčasťou 
našich dní. Deti v materských školách 
v treťom marcovom týždni pripravia 
vynášanie Moreny spojené s pre-
chádzkou mestom a spevom piesní 
v spolupráci s prvým stupňom žiakov 
handlovských základných škôl.    JO

Vítanie jari

Mesto Handlová v termíne do 
31.8.2017 reagovalo na výzvu č. VII 
Prezídia Hasičského a záchranné-
ho zboru a predložilo žiadosť o po-
skytnutie dotácie na rekonštrukciu 
hasičskej zbrojnice, nachádzajúcej 
sa v mestskej časti Morovno. Na zá-
klade splnených podmienok výzvy 
Ministerstvo vnútra SR rozhodlo dňa 
22.1.2018 o pridelení dotácie vo 

výške 22 664,24 EUR, pričom spolu-
financovanie mesta predstavuje 1 
192,90 EUR.V mestskej časti Morovno 
pôsobí DHZO (Dobrovoľný hasičský 
zbor obce) Handlová. História dob-
rovoľného hasičstva v tejto oblasti 
oficiálne siaha do začiatku 30. rokov 
20. storočia. Predmetná budova bola 
vystavaná v roku 1955, respektíve jej 
prístavba v rokoch 1992-1993. Od 
tohto obdobia nebola hasičská zbroj-

nica - garáž významnejšie obnovova-
ná. Prostredníctvom tohto projektu 
budú vykonané základné rekon-
štrukčné práce na budove, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť DHZO. Kvalitné 
zázemie je jedným zo základných 
faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú 
výkon DHZO pri ochrane verejných 
priestranstiev, ohrozených požiarmi, 
ale aj inými mimoriadnymi udalosťa-
mi. Dotácia bude vecne a účelne vyu-
žitá v prospech všetkých obyvateľov 
v našej lokalite.   Oddelenie RR MH

Mesto Handlová zrekonštruuje požiarnu zbrojnicu 
DHZO Handlová - Morovno

Budú sa roznášať 
platobné výmery 
na platby dane 
Mesto Handlová v mesiaci marec 
ukončí spracovávanie zmien a da-
ňových priznaní, a začne s distribú-
ciou rozhodnutí. 

Rozhodnutie doručia koncom mesia-
ca marec a začiatkom mesiaca apríl 
pracovníci MsÚ  priamo do bytov a 
rodinných domov daňovníkov, pre-
vzatie je potrebné potvrdiť podpisom. 
Roznášanie zabezpečujú ľudia, ktorí 
sú v danej lokalite občanom známi, 
nakoľko túto činnosť vykonávajú pra-
videlne niekoľko rokov. V prípade, že 
daňovník neobdrží zásielku do konca 
mesiaca apríl 2018, je potrebné aby 
kontaktoval pracovníkov MsÚ, odde-
lenie správy daní a poplatkov. Obča-

nia s adresou „mesto Handlová“ majú 
zásielky uložené priamo na oddelení 
správy daní – č. dv.  7. 

Neplaťte pri prebratí výmeru
Upozorňujeme a vyzývame občanov, 
aby neplatili pri preberaní rozhodnutí, 
pracovníci len doručia predpis dane 
pre rok 2018. 

Doručovanie bude prebiehať v popo-
ludňajších hodinách, ako aj počas so-
bôt a nedieľ, v prípade neprítomnosti 
aj  opakovane. Uvítali by sme, aby v 
uvedenom termíne doručovania – 
teda v priebehu asi dvoch týždňov, 
bola zo strany daňovníka zabezpeče-
ná možnosť prevzatia rozhodnutia.  
Výmer prevezmite aj keď ste zaplatili
Žiadame občanov, aby prevzatie 
rozhodnutí a výziev potvrdili svojím 
podpisom a to aj v prípade, že daň už 
medzičasom uhradili. Ak občan bez-
dôvodne odmietne prevziať zásiel-

ku do vlastných rúk, je táto zásielka                     
v zmysle zákona považovaná za do-
ručenú, aj keď sa adresát nedozvedel        
o jej obsahu.

Šetrite svoj čas, plaťte prevodom
Najjednoduchším spôsobom, ako 
uhradiť mieste dane a poplatky, je 
zaplatiť ich prostredníctvom poštovej 
poukážky na pošte alebo bankovým 
prevodom vo vašej banke. Ak využí-
vate služby internet bankingu, môže-
te tak urobiť pohodlne z vášho domo-
va. Ak sa rozhodnete zaplatiť osobne, 
preukážte sa doručeným výmerom a 
urobte tak v časoch, kedy je otvorená 
pokladňa mesta.
Nezabudnite: po prevzatí zásielky 
majú občania 30 dní na úhradu dane, 
čo vo väčšine prípadov predstavuje 
termín do konca mesiaca apríl 2018.  

Tatiana Molnárová, vedúca 
Oddelenia daní a poplatkov MsÚ

Kúpim murovanú garáž 
s funkčnou elektrinou v Hand-
lovej. T.č.: 0905 695 610 

Klietky pre chov prepelíc, 
pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, viac na 
www.123nakup.eu. 
Tel.0907181800
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Infolist na mesiac 
Marec 2018
1.3.2018, 13.30
Malá Vansovej Lomnička. Recitačná 
súťaž pre deti 2. stupňa ZŠ
Mestská knižnica

3.3. 2018, 19.00 
Repríza kabaretu Divadla pri kolkárni 
KOLKOVINY IV
Dom kultúry mesta Handlová, 
vstupné 6 €

5. – 11.3.2018
Týždeň slovenských knižníc. Naj 
čitateľ. Ocenenie detského čitateľa za 
rok 2017.
Mestská knižnica, vstup voľný 

6.3.2018 od 10.30 – do 13.00
Otvorenie MAS ŽIAR (n.o.) Deň 
otvorených dverí
Miestne kultúrne stredisko, 
Chrenovec – Brusno

6.3.2018, 17.00
Koncert v ZUŠ pri príležitosti MDŽ

6. – 7.3.2018, od 9.00 
Handlovské športové hry. Vybíjaná 
dievčatá  a chlapci, 5. a 7. ročník ZŠ
ZŠ Morovnianska cesta, CVČ

7.3.2018, prestávka extraligového 
zápasu
Ocenenie najúspešnejší športovec 
2017
Športová hala Handlová

7.3.2018, 18.00
Extraligový zápas MBK Handlová – 
MBK Rieker Komárno
Športová hala Handlová, vstupné 3 €

8.3. 2018, 16.00 
Celomestské oslavy MDŽ v DK 
mesta Handlová. V programe sa 

predstaví Štefan Skrúcaný. Nebude 
chýbať Poluvská muzika a pozvanie 
primátora na čašu vína. Organizuje 
mesto Handlová, DK Handlová, 
SMER-SD a KSS.

10.3.2018 o 18.00
Extraligový zápas MBK Handlová – 
MBK Karlovka Bratislava A
Športová hala Handlová, vstupné 3 €

11.3.2018, od 10.00 
Kynologický seminár, základy 
výcviku.
Škvarové ihrisko, areál MsKK 
Handlová. Organizuje CVČ, MsKK

12.3.2018, 15.00
Vansovej Lomnička. Recitačná súťaž 
poézie a prózy pre ženy
Mestská knižnica Handlová

13.3.2018, od 10.00
Prevencia pohlavných chorôb a HIV. 
Seminár pre mládež od 14 rokov
CVČ, RÚVZ Prievidza so sídlom v 
Bojniciach, Dom kultúry mesta 
Handlová

14. a 16. 3. 2018, 10.00
Dopravné rozprávky pre deti z MŠ
Mestská knižnica Handlová

19. - 23.3.2018 od 8.00 do 15.00
Svetový deň tuleňov (rozprávanie a 
zaujímavosti o vode)
SBM – expozícia Handlová, vstup 
ohláste vopred na 046/5423011, 
0903411011

19.3.2018, od 10.00 h
Poznaj a chráň. Prednáška a súťaž 
na tému Ochrany prírody a krajiny 
horného Ponitria
Dom kultúry mesta Handlová, CVČ, 
SZOPK A.Kmeťa

20. – 22.3.2018, od 8.00 do 14.00 h
Príroda očami detí. Výstava 

výtvarných prác handlovských detí a 
mladých ľudí v rámci ochrany prírody 
a životného prostredia
Dom kultúry mesta Handlová, CVČ, 
SZOPK A. Kmeťa

23.3.2018, 18.00 
Noc s Andersenom. Tradične – 
netradičná noc medzi knihami
Mestská knižnica Handlová

24.3. 2018 o 19.00 
Rockový bál. Ďalší tematický bál 
a zábava v priestoroch DK mesta 
Handlová, pre tých, ktorí sa necítia 
dobre v róbach a sakách 
Divadlo pri kolkárni, CVČ, DaMP.

26.3.2018 od 9.00 do 17.00
Knižnica pre všetkých. Podujatie 
pripravené pri príležitosti 95. výročia 
otvorenia knižnice.
Mestská knižnica Handlová

27.3.2018, od 10.00 h do 14.00 h
Deň otvorených dverí v Komunitnom 
centre. ZŠ Morovnianska cesta 
(priestory bývalej knižnice)

27.3.2018, 17.00
Školský koncert v ZUŠ. Skladby 
v podaní žiakov a pedagógov ZUŠ
ZUŠ v Handlovej

28.3.2018, 10.00 h
Mikroregionálne oslavy 
Dňa učiteľov „Ľuďom za katedrou“ 
spojené s odovzdávaním ocenenia 
„Vynikajúci pedagóg“ a Ceny mesta
Kinosála DKMH
Mikroregión handlovskej doliny, 
mesto Handlová, CVČ a DaMP

28.3.2018, od 15.00 h
Veľká noc v Detskom domove. DaMP 
na návšteve v Detskom domove v 
Handlovej
CVČ, DaMP

V piatok 16. februára 2018 sa v 
Kultúrnom a spoločenskom stredisku 
v Prievidzi odovzdávali ceny KULTÚRA 
2017. Cieľom podujatia je oceniť 
všetko podstatné a pripomenúť 
si významné osobnosti a udalosti 
v oblasti kultúry na hornej Nitre. 
Podujatie bolo prepojením slova 
a kultúrneho programu v podaní 
ocenených súborov. Medzi 
ocenenými si Ďakovný list ZMO HN 
„Za úspešnú reprezentáciu hornej 
Nitry“ odniesla aj handlovská tanečná 
skupina Slniečko pracujúca pri n.o. 
Slniečko, elokovanom pracovisku 
MŠ na Cintorínskej ulici. Ocenenie 
získali za dve prvé miesta v kategórii 
„Mažoretky a roztlieskavačky“ s 
číslom Iko-iko a v kategórií „Open 

choreografie“ s vystúpením Lopi 
pops na celoslovenskej prehliadke 
moderného a módneho tanca Deň 
tanca 2017 v Žiari nad Hronom. 
Cenu prevzala učiteľka Edita 
Tonhauserová. Tanečná skupina 
Slniečko pod vedením pani 
učiteľky pôsobí pri neziskovej 
organizácii Slniečko od roku 2015. 
Pani učiteľke Judite Tonhauserovej 
chceme touto cestou poďakovať 
za jej prínosnú, obetavú dlhoročnú 
prácu s deťmi predškolského veku 
a tiež za aktívnu prezentáciu mesta 
a materskej školy. K oceneniu 
blahoželáme!

Odd. marketingu 
a komunikácie

Ďakovný list ZMO HN „Za úspešnú reprezentáciu hornej Nitry“ 
pre handlovskú tanečnú skupinu Slniečko

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1.- 15. marec 2018
       
ŠTV 1.3. o 18.00, NE 4.3. o 18.00, PIA 
9.3. o 20.00
TLMOČNÍK, komédia

ŠTV 1.3. o 20.00, PIA 2.3. o 20.30, NE 
11.3. o 20.00
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONOV, 
horor

PIA 2.3. o 16.00, NE 4.3. o 16.00 
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY, 
detský, animovaný

PIA 2.3. o 18.00, NE 4.3. o 20.00,
SO 10.3. o 20.00
ČERVENÁ VOLAVKA, thriler 

PO 5.marca 2018, 19.00  (F.K.REBEL) 
BRATŘÍČEK KAREL 
/CZE, POL/dokument/79min/OR,ČT/

ŠTV 8.3. o 19.00, SO 10.3. o 18.00h           
OTCOVA VOLGA, komédia   

PIA 9.3. o 18.00,  NE 11.3. o 18.00     
PRIANIE SMRTI, akčný

SO 10.3. o 16.00,NE 11.3. o 16.00h
LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍSA, 
animovaný

PO 12.marca 2018  (F.K.REBEL)     
19.00h
ZLOČIN A TREST
/Fínsko/dráma/91min/ČT/ MP12/

ŠTV 15.3. o 18.00 
BACKSTAGE , tanečný 

ŠTV 15.3. o 20.00
TOMB RAIDER,  akčný 

Tipy na marec 
v našom kine
Každý týždeň je premiéra novej 
rozprávky. Filmových premiér pre 
mládež a dospelých je tiež pomerne 
dosť a zastúpené budú asi všetky 
žánre. Pozrite si našu stránku www.
kino.handlova.sk. Premietame vždy, 
aj pre jedného diváka. Možnosť 
výberu filmu, dátumu a času pre 
skupiny. 
Objednávajte: 046/ 5475 439

VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY. 
Odmeňte seba a svoje deti a príďte 
si pozrieť milý príbeh malého tvora, 
ktorý sa stal symbolom snaživosti.
BACKSTAGE - (ŽI SVOJ ŽIVOT) 
Pre neuveriteľné množstvo 
celosvetovo úspešných tanečníkov 
a tanečných skupín na takom 
malom území ako je naše krásne 
mesto, odporúčame vidieť nový 
československý tanečný film. 

POMALÁ RUKA 
Komunitu muzikantov a hudobníkov 
určite poteší sfilmovaný životný 
príbeh jedného z najlepších 
súčasných bluesových gitaristov 
sveta ERICA CLAPTONA. 

MÁRIA MAGDALÉNA 
Biblický príbeh v novom 
zaujímavom a pravdivom spracovaní 
dojemného životopisného osudu 
ženy, ktorá sa previnila iba tým, že sa 
narodila do zlej doby.
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Základná umelecká škola v Handlovej pozýva
- na školský  koncert, ktorý  bude venovaný blížiacemu 
sa  Medzinárodnému dňu žien. 
Termín koncertu je 6.3. 2018 o 17:00 hod. v koncertnej sále školy

- na školský koncert, ktorý bude venovaný všetkým pedagó-
gom. Termín koncertu je 27.3.2018 o 17:00 hod. v koncertnej sále 
školy. V podaní žiakov a učiteľov odznejú skladby z rôznych štýlo-
vých období. 

Tešíme sa na Vás

Naše úspechy
Dňa 15.2.2018 sa konala celoslovenská súťaž Gitarová Nitra. Žiačka 
Elenka Králiková z gitarovej triedy Jána Králika získala Pamätný list 
a Cenu pre najmladšieho účastníka súťaže.

Dňa 15.2.2018 sa konala celoslovenská súťaž v speve Stančeko-
va Prievidza. Martina Huszárová získala v kategórii „C“ 2. miesto v 
Zlatom pásme. Adela Gazdíková získala v kategórii „B“ Strieborné 
pásmo a Jozef Varga získal v kategórii „B“ Bronzové pásmo.
Oceneným žiakom a učiteľom Anežke Balušinskej a Jánovi Krá-
likovi srdečne gratulujeme.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
„Ó nevravte, že kníh už netreba, že viac než kniha je 
život človeka: 
Veď aj kniha život je a ako človek žije –kniha žije v 
človeku a v knihe človek žije“    

 (Mihály Babits)

A máme tu zase marec – Mesiac knihy. V mest-
skej knižnici budeme i tento rok organizovať 
sériu podujatí. Marec je mesiac, kedy si handlov-
ská knižnica pripomína aj výročie jej vzniku. 25. 
marca oslávi 95. výročie založenia. Mesiac bude v 
knižnici plný literárnych a čitateľských aktivít ur-
čených pre všetkých čitateľov a návštevníkov, pre 
všetky vekové skupiny. Zámerom naších podujatí 
je osloviť a motivovať predovšetkým žiakov, štu-
dentov, deti, ale aj dospelých, aby si osvojili lásku 
ku knihám a spoznali svet knižnice.

Z ponúkaných podujatí:

 5. 3. - 11. 3. Týždeň slovenských knižníc  
Naj čitateľ. Ocenenie najaktívnejšieho detského 
 čitateľa knižnice za rok 2017 
 1.3.  13.30 Malá Vansovej Lomnička. 
Recitačná súťaž pre dievčatá. 2 st.ZŠ
12.3.  15.00 Vansovej Lomnička. 
Okresné kolo. Recitačná súťaž žien.
14.3.  10.00 Dopravné rozprávky. MŠ SNP
16.3.  10.00 Dopravné rozprávky. MŠ SNP
16.3.          Deň ľudovej rozprávky
23.3.  18.00 Noc s Andersenom

Naša knižnica
Podujatia k 95. výročiu založenia knižnice
26. 3. Knižnica pre všetkých. 
Bezplatný zápis do knižnice. 
Deň otvorených dverí pre zábudlivcov
-odpustenie sankčných poplatkov

Prvýkrát v knižnici. Pre MŠ
Vitajte v knižnici. 
Slávnostný zápis prvákov do knižnice
Kreslo pre hosťa. 
Venované novej monografii o Handlovej
Z histórie handlovskej knižnice. 
Výstavka k 95. výročiu založenia knižnice 
S knihou ma baví svet. 
Literárna hodina pre 2. st. ZŠ  
Osmijankove rozprávky. Beseda o knihe 
Zážitkové čítanie 
(podľa ponuky z ročného plánu)
Olympijské kruhy. 
Tematické podujatie s tvorivou dielňou, k XXIII. 
ZOH. Pre 1. a 2. st ZŠ
Čo sa sluší a čo nie. Bambuľkine dobrodružstvá. 
Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ 
Čo sme prečítali. Literárne hodiny,  spojené s po-
žičaním kníh. 1.st.ZŠ

Mestská polícia informuje...
     

Mestská polícia zaznamenala za mesiac január 2018 
– február 2018 (od 19.1.2018 do 18.2.2018) celkom 
415 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 89 priestupkov, z ktorých bolo 
48 zistených vlastnou činnosťou a 33 oznámených 
občanmi mesta. Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 8 priestupkov.
Z celkového počtu bolo 50 dopravných priestupkov. 
V 11 prípadoch bol použitý TPNZOMV
tzv. papuča. 
Proti verejnému poriadku bolo riešených 17 
priestupkov. Z toho bolo 5 priestupkov na úseku 
rušenia nočného pokoja a 12 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.
Proti občianskemu spolunažívaniu – 1 priestupok.
Proti majetku 3 priestupky.
V 17 prípadoch bol porušený Zákon 282/2002 o nie-
ktorých podmienkach držania psov (nezabránenie 
voľnému pohybu psa; neprihlásenie psa do eviden-
cie; neoznámenie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré 

sa zapisujú do evidencie, neod-
stránenie výkalov).

Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti – 1 
priestupok.
Príslušníci mestskej polície odchytili 14 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku (6 odchytených 
psov si z útulku zobrali ich majitelia a 4 psom bol 
nájdený nový domov).
Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 98 zá-
krokov a 30 výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
13 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 19.1.2018 do 18.2.2018
22.1.2018 o 14:10 hod.–telefonicky požiadali z 
OOPZ o preverenie oznamu na Okružnej ulici, kde 
sa mal muž počas dňa vyhrážať v mieste trvalého 
pobytu svojim blízkym, že si ublíži zjedením väčšie-
ho množstva tabletiek a následne ich zapije alkoho-
lom.Hliadka MsP na sídlisku muža našla a na žiadosť 
OOPZ mu privolala RZP. Príslušníci MsP počas hľada-
nia uvedeného muža našli iného zraneného muža, 
ktorý uviedol, že spadol a udrel si hlavu, z ktorej sil-
no krvácal. Hliadka na miesto privolala ďalšiu RZP. 

Po príchode na miesto sanitka RZP ako prvého ošet-
rila zraneného muža, ktorý utrpel poranenie hlavy 
a záchranári na mieste počkali s hliadkou MsP do 
príchodu druhej RZP, určenej mužovi na odvoz na 
psychiatrické oddelenie.
25.1.2018 o 17:15 hod. - telefonicky oznámil prís-
lušník OOPZ, že v autobuse, ktorý do Handlovej prí-
de na autobusovú zastávku pred hotel Baník o 17:30 
hod., sa nachádza bomba. Príslušník OOPZ požiadal 
o poskytnutie súčinnosti na zabezpečenie miesta. 
Hliadka MsP okamžite vykonala zabezpečenie mies-
ta. Po príchode autobusu SAD na miesto príslušníci 
MsP, v spolupráci s príslušníkmi OOPZ, postupne vy-
prevadili z autobusu pasažierov. Na mieste vykona-
né spísanie totožností 30 pasažierov, medzi ktorými 
sa nachádzala priateľka podozrivého muža, ktorý 
nahlásil bombu v autobuse. Cestujúci boli odvedení 
do priestorov reštaurácie hotela Baník. Zo zdravot-
ných dôvodov bola jednej staršej pani na miesto pri-
volaná RZP. Po hodinovom ošetrení bola na vlastnú 
žiadosť prepustená z vozidla RZP. Počas vyšetrova-
nia nahlásenej bomby v autobuse vykonala hliadka 
MsP riadenie dopravy a zamedzila vstupu cudzích 
osôb.  Viac na handlova.sk/štatistiky Msp.                                                                                  
MP

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.

SLOVENSKÉ BANSKÉ 
MÚZEUM V MARCI
Marec nie je len Mesiacom knihy. 
22. 3. je Svetový deň vody a práve 
k tomuto dňu chystáme v SBM hravé 
podujatie Svetový deň vody a tuleňov 
(19. – 23. 3.). 

Náhodou majú voda a tulene svoj deň v 
rovnaký dátum. Možno sa dozviete zaují-
mavosti o vode, ktoré ste ani nepočuli. Voda 
je zároveň veľmi dôležitý (a nebezpečný) 
živel aj v baníctve. Ako baníci používali silu 
vody, prečo sa v baniach meria aj jej teplota, 
si povieme počas krátkej prednášky. Plávať 
vás síce nenaučíme, ale so školopovinnými 
deťmi si môžeme dať tréning „nasucho“. Eko 
dielňa vám ponúka spoločné tvorenie na-
príklad na výzdobu triedy. Spravíte si plagát 
o svete pod vodnou hladinou s tuleňmi v 
hlavnej úlohe? 

Objednajte sa ešte dnes na telefónnych čís-
lach 046/5423 011, 0903 411 011 alebo elek-
tronickou poštou na adresu sbm.handlova@
muzeumbs.sk 
 

Na činnosti v eko dielni nezabudnite ani pri 
prípravách na Veľkú noc. Čo si vyberiete? 
Maľovanie kraslíc, zdobenie vyfúknutých 
vajíčok rôznymi technikami alebo obľúbe-
né pečenie medovníčkov v tvare kuriatok a 
zajačikov? Veľká noc v múzeu trvá od 26. do 
29. marca. 

Sme tu pre vás, čaká na vás vnútorná aj von-
kajšia expozícia. Zároveň si môžete v predaj-
ni kúpiť šperk z polodrahokamu, magnetku, 
pohľadnice. Ak nenájdete polodrahokam 
či minerál podľa vášho vkusu (alebo zna-
menia), máte možnosť objednať si ten VÁŠ 
u nášho dodávateľa.  Ponúkame aj wander 
cards SBM (kartičky do vášho turistického 
denníka). Zdar Boh, Glück auf!

Zamestnanci SBM Handlová, 
expozícia Cesta uhlia



V Trenčianskom kraji začína 
pracovať Národné podnika-
teľské centrum

Pomoc pri realizácii biznis nápadov
Národné podnikateľské centrum 
(NPC) v Trenčíne – inštitúcia, posky-
tujúca komplexnú, systematickú 
podporu a odborné poradenstvo pre 
malých a stredných podnikateľov, 
ako aj pre záujemcov o podnikanie v 
Trenčianskom kraji. Národné podni-
kateľské centrum pôsobí ako vstupná 
brána na trh pre ambicióznych začí-
najúcich podnikateľov a je priestorom 
pre poskytovanie služieb pre exis-
tujúcich inovatívnych podnikateľov, 
ktorých cieľom je uspieť na národnej i 
medzinárodnej podnikateľskej scéne. 
Celý projekt zastrešuje Slovak Busi-
ness Agency a o jeho vybudovaní a 
cieľoch sme sa porozprávali s hlavným 
regionálnym koordinátorom NPC – 
Trenčiansky kraj Ing. Jánom Havie-
rom, PhD.
Aký motív viedol Slovak Business 
Agency k vytvoreniu národných pod-

nikateľských centier v slovenských 
regiónoch?
„Podpora malých a stredných pod-
nikov nie je aktuálne v regiónoch 
Slovenska veľmi silná. Vzhľadom k 
skutočnosti, že malé a stredné podni-
ky sú jadrom a ťahúňom ekonomiky, 
vyžadujú si väčšiu podporu v realizácii 
ich podnikateľskej činnosti. Hlavným 
motívom je vytvoriť ideálne podmien-
ky pre ambicióznych začínajúcich a 
existujúcich podnikateľov zrealizovať 
úspešne svoje podnikateľské zámery 
v aktuálnom právnom rámci SR“. 
Na čo budú zamerané podporné, od-
borne garantované služby NPC pre 
záujemcov o podnikanie, podniky v 
počiatočnom štádiu rozvoja alebo už 
existujúce, etablované podniky, spĺ-
ňajúce kritériá malých a stredných 
podnikov?
 „Širokú paletu služieb poskytovaných 
v rámci NPC v našom regióne tvoria 
odborné skupinové činnosti – semi-
náre, školenia, prednášky, diskusné 
fóra, workshopy, coworking, kurz pod-
nikateľských zručností, konferencie, 

networkingovo zamerané podujatia 
či podobné odborné podujatia. Štruk-
túra NPC je rozdelená do viacerých 
programov ako akceleračný program, 
inkubačný program, stážový program 
a rastový program. Samotné rozčlene-
nie NPC do jednotlivých programov 
umožňuje poskytnúť naše služby 
takmer každému malému a stredné-
mu podniku či osobe, ktorá ešte len 
chce začať s podnikaním“. 
Mnohých záujemcov o podnikanie 
odrádzajú od získania živnostenské-
ho listu alebo registrácie v obchod-
nom registri vysoké náklady spojené 
s rozbehnutím hoci aj dobrého pod-
nikateľského zámeru. Máte aj pre 
nich dobrú radu?
„Práve NPC poskytuje služby pre zá-
ujemcov o podnikanie, ktoré by mali 
tieto „vstupné náklady“ znižovať a zá-
roveň malým a stredným podnikom 
vytvárať stabilnú  podporu pre ich 
podnikateľskú činnosť. Dobrou radou 
tak určite je zaradiť sa do Národného 
podnikateľského centra.  Pracovníci 
NPC pre túto skupinu prefinancujú ich 

účasť na odborných podujatiach a stá-
žových pobytoch v zahraničí“. 
Koho máme zaradiť medzi záujem-
cov o podnikanie? Sú to študenti 
posledných ročníkov stredných a vy-
sokých škôl?
„ Akýkoľvek záujemca o začatie pod-
nikania alebo o rozvoj svojho už zača-
tého podnikania má u nás dvere otvo-
rené a budeme sa mu snažiť pomôcť 
s naštartovaním biznisu. Všetkým 
záujemcom radi poskytneme aj kon-
krétne informácie, stačí, ak nás budú 
kontaktovať na e-mailovej adrese tn@
npc.sk“. 

Podnikateľský inkubátor v Handlovej predstavuje

Ing. Ján Havier, PhD.

Po dvoch rokoch sme v Handlovej obnovili fašiangové pochôdz-
ky po meste, aby sme všetkým dali na známosť, že sa skončilo 
obdobie zábav a veselosti. Maškary odštartovali svoju púť pred 
mestským úradom a prišli všade tam, kde ich radi privítali. 

Fašiangy, Túrice...

V posledný fašiangový deň sa každý 
môže na pár hodín vzdať svojho „ja“ 
a byť niekým iným. 

A tak ste mohli v uliciach stretnúť 
vodníka, Vikinga a rôzne zvery, kto-
ré spievali a zvolávali Handlovčanov 

na poslednú fašiangovú zábavu. Tá 
vypukla v dome kultúry a spolu s 
Hudbou Mistrál sme sa pretancovali 
až k polnoci. 

To už sa na parkete rozozneli tóny 
smútočnej piesne a sprievod pla-

čiek, vedený farárom a miništran-
tom sa pohol spolu so zosnulou Bar-
borou Basovou medzi pozostalých. 
Milovanú i nenávidenú kamarátku 
sme počas smútočného obradu od-
prevadili na jej zaslúžený sedemtýž-

dňový odpočinok. Popolcová alebo 
i Škaredá streda ukončila obdobie 
zábav v Handlovej. Nastal čas pôstu. 

Ale o rok sa stretneme opäť a maš-
kary vás radi privítajú medzi sebou. 

BČ v.r., foto M.Gross



Ako psíček rozhrýzol 
mačičke smartfón
Kde bolo, tam bolo, v domčeku na kraji lesa bývali 
psíček a mačička. Mali sa radi a stále sa spolu hrali. 
Na schovávačku, naháňačku, behali spolu po lese 
alebo si varili a potom upratovali. Častokrát si do 
noci čítali alebo počúvali, ako žaby nahlas počítajú 
svoje malé žubrienky v neďalekom rybníku. Nebolo 
široko ďaleko lepších kamarátov. Raz si mačička zo 
svojich potuliek mestom priniesla blikajúcu škatuľ-
ku.

- Čo to máš mačička? Spýtal sa zvedavo psíček.
- Ty nevieš, však to je mobil! Odpovedala mačička. 
-  A na čo to je dobré? Vyzvedal psíček.
- Na zábavu, vynikajúci kamarát, presviedčala psíka 
mačička a ani neodtrhla zrak od malej obrazovky.

Psíček pokrčil plecami a vybral sa počúvať žaby          
k rybníku. Prvýkrát ich počúval sám.  Bolo mu smut-
no. Plakal a slzy mu pomaly stekali do rybníka.

Mačička celý večer pozerala do mobilu. Ráno psíček 
vstal a našiel ospatú mačičku ako stále pozerá do 
mobilu.

- Poďme sa naháňať! Vyzval psíček mačičku.
- Teraz nejdem, nemám čas. Zamraučala mačička.

Smutný psíček sa celý deň prechádzal po lese. Jeden 
deň, potom druhý, tretí. Mačička stále hľadela do 
mobilu, niekedy ani celý deň nejedla.  

Už toho mám dosť, povedal si psíček a počkal kým 
mačička nezaspí. Hneď, ako jej padli fúzy na van-
kúš, zobral  zlú škatuľku hrýzol a hrýzol, až kým sa 
na kúsky nerozpadla. 

Ráno mačička vstala, pozrela na rozhryznuté kúsky 
svojho mobilu, pobrala sa za psíkom a tíško do uška 
mu zamňaukala:

- Ďakujem ti, psíček, sama by som to nedokázala. 

Psíček sa razom prebral a spolu radostne vybehli 
do lesa. Na zlú škatuľku, po ktorej zostalo len pazú-
rikom v podlahe vyryté nič nehovoriace číslo, si už 
nikdy nespomenuli.

Vladislav Horváth 
(povinné čítanie)

Radšej chlast ako plast, 
alebo ako vtipným sloga-
nom bojovať proti plastové-
mu zamoreniu.

Problém plastového odpadu z oba-
lov potravinového alebo iného spot-
rebného tovaru sa zdá byť celosveto-
vo nekonečný. A u nás, na Slovensku, 
je to nekonečno na dvakrát. Politici 
sľubujú a plastový odpad sa zatiaľ 
raduje a kopí. 

Nuž, ale aj malé nápady sú nápady. 
Napr. prestaňme kupovať  tovar           
v plastovom obale. V množstve 
potravín sa isto nájde tovar v papie-
rovom či sklenenom obale. Veď aj 
pivo chutí viac z vratnej flašky ako z 
plastovej. 

Stačí si začať vyberať. Od zajtra. 
Aby sme nezabudli, budeme si to 
pripomínať na stránkach Handlov-
ských novín vašimi vtipnými texta-
mi, ktoré nám posielajte na adresu:
handlovske.noviny@gmail.com. 

S pozdravom 

„Nekupuj plastové fľaše, 
zachrániš mesto naše“  

sa na vaše slogany teší 
Vladislav Horváth

Sme radi, 
     keď rozdávame radosť

zaujímavosti

Nový šat Handlovských novín príjemne prekvapil obča-
nov mesta Handlová. Aspoň tých s ktorými sa stretávame, 
ktorí nám píšu emaily, diskutujú na sociálnych sieťach, 
alebo tých, s ktorými po práci vychutnávame pivko.

Musím sa priznať, že sa to dobre číta a počúva. Veď, kto 
by nechcel, aby mali ľudia z jeho práce radosť. O to viac 
nás teší, keď sa vám páči nielen šat, ale aj obsah. Hand-
lovské noviny si našli svojho čitateľa aj bez toho, aby sa 
krčili v schránke s reklamnými materiálmi. Budeme sa 
snažiť, aby sme si ho udržali a aby bol s našou prácou 
spokojný. Tešíme sa na vaše príspevky. Za všetky milé 
pozdravy prinášame list od našej dlhoročnej čitateľky a 
dopisovateľky pani Štefánii Gregorovej. 

Ďakujeme a prajeme vám pekné chvíle s našimi 
a vašimi Handlovskými novinami.

Vladislav Horváth

11

V poli s písmenami vyškrtajte všetky uvedené slová v ôsmych možných smeroch. Písmená, ktoré ostanú nepreškrt-
nuté, tvoria pri čítaní po riadkoch záver citátu.

Seneca: 
„Stále nariekame, že máme 
málo času, ale žijeme tak, 
akoby sme...“

ADRENALÍN AEROSÓL ALKOHOLIK ALMANACH ANAKONDA ANÓMIA 
APATIA ARANŽMÁN ASKETIK ATAMAN AVÍZO CARIHRAD CATERING 
CIGARA CITLIVKA CTITEĽ CYSTA DIABETICI DRÔTENKA EMENTÁL 
ESPERANTO IDEOLÓGIA HÁČIKY HOLANĎAN ISTOTA KAKAO KANA-
GON KARAOKE KARETA KERKY KMITOČET KOTLINA KRAVATA KRIEDA 
KRINOLÍNA KRÍZA KRUPOBITIE LANCIA LEBKY LEOPOLD LÍRA ĽAVICA 
MAMON MARATÓN MARCIPÁN MATERIÁL MÍĽA NEGATIVITA NOVINY 
OBKOLESIL OKTOBERFEST ONESKORENEC OPLAN ORDINÁCIA PALETA 
PÁSIKY PIVNICA PRAČLOVEK PRIEVAN RAKETA REHOĽA REPETÍCIA RE-
OSTAT ROLETA SEKRETÁRKA SCHODISKO SICÍLIA SILÓN SKLENÍK SVIE-
CA SVITANIE TALIZMAN TASENIE TELESKOP TIGRICA TIKANIE TOKYO 
TRESK TREZOR TUPEC VLNENIE VRETENO ZÁVODNÍK ZELOVOC

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_8587



Dňa 22.2.2018 sme si pripomenuli 2 .výročie od úmrtia nášho manžela a otca

Jaroslava Očovského. 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také, aké bolo predtým, všade 
okolo chýba aj po 2 rokoch tvoj hlas, mal si rád život, my teba a ty nás. Čas plynie 
ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak, ako voda svojim tokom 
plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie. 

Spomína manželka Katarína s deťmi.

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

Dňa 22.2.2018 uplynulo 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, starý 
otec a praotec 

Jozef Jung. 

S úctou a láskou spomí-
name.

Dňa 19.3.2018 si pripomína-
me 1. smutné výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
manžel, otec, starký 

Štefan Nemec. 
S láskou a úctou spomína 
manželka, syn s rodinou a 
ostatná rodina.

Odišiel si tíško ako odchádza 
deň a v našich srdciach
 zostáva spomienka len. 

Dňa 3.3.2018 uplynie 
5 rokov, čo nás opustil 

Jozef Marenčák.
 

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Dňa 8.3.2018 je 5 rokov, 
kedy nás navždy opustil 
manžel, starý a prastarý 
otec 

František Takács. 
S láskou spomína celá smú-
točná rodina, venujte mu 
tichú spomienku. 

Manželka a celá rodina.

Dňa 9.3.2018 uplynie 
15 rokov, čo nás opustil náš 
otec 

Rudolf Chudý. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 
Deti s rodinami.

Dňa 3.3.2018 uplynulo 
6 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná mamička, 
starká a prastarká 

Mária Sýkorová. 

S láskou a so smútkom 
v srdci spomínajú dcéra 
a synovia s rodinami, vnú-

čence a pravnúčence.

Dňa 11.3.2018 uplynú 
2 roky, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, 
otec, starý otec, svokor 
a brat 

Ján Pančík. 

S láskou spomíname.

Dňa 10.3. 2018 uplynie 
10 rokov, čo nás opustil 
manžel, otec, starý otec

Ladislav Kelemen.

S láskou spomína celá 
rodina.

S hlbokým zármutkom 
v srdci oznamujeme všet-
kým príbuzným, priateľom 
a známym, že dňa 30.1.2018 
nás opustil náš milovaný  
manžel, otec, starký, 
prastarký 

František Piroška. 
Kto v srdci žije, neumiera. Smútiaca rodina.

S bolesťou v srdci si dovoľu-
jeme pripomenúť všetkým 
známym, že 18. marca 2018
uplynie 7 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milo-
vaná mamička 

Mgr. Mariana Sabová, 
ktorá navždy zostane

 v našich srdciach. Ďakujeme za tichú spomienku 
všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomína dcéra Silvia a syn Peter 
s rodinami.

Že čas rany hojí? To je len 
klam! Čím ďalej čas ubieha, 
tým viac chýbaš nám. 

S bolesťou v srdci si dňa 
15.3.2018 pripomenieme 
10 smutných rokov od 
úmrtia môjho milovaného 
manžela 
Jozefa Kováčika. 

Osud ti nedovolil s nami tu dlhšie byť, ale v našich 
srdciach budeš navždy žiť. 
S láskou spomína manželka, synovia, nevesty 
a vnúčatá.

Rok za rokom plynie, ale náš 
smútok a spomienky zostanú 
navždy v našich srdciach. 

Dňa 9.2.2018 uplynulo 
7 rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý 
Rostislav Vysloužil. 

So zármutkom v srdci spo-
mínajú manželka, sestra s rodinou, dcéry, syno-
via, vnúčatá,  pravnúčatá a celá rodina.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, rodine a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 
23.1.2018 s našou mamou, 
starkou a prastarkou 

Annou Pappovou,
 

ktorá náš navždy opustila 
dňa 18.1.2018 vo veku 

  83 rokov. Smútiaca rodina

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

Dňa 8.2.2018 uplynulo 
15 rokov od úmrtia našej 
milovanej mamičky, babky

Anny Vráblikovej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú synovia František s 
rodinou, Ján, Peter, Pavol, dcéry Anna s rodinou 
a Mária, vnučky Monika, Rebeka, Anna a Mária.

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym, pria-
teľom, kamarátom, ktorí sa 
prišli navždy rozlúčiť dňa 
12.2.2018 s milovaným 
manželom, otcom, dedkom, 
bratom, švagrom 

Rudolfom Bolemanom,

 ktorý nás opustil dňa 5.2.2018 vo veku 69 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Manželka a dcéra s rodinou.

spomíname...
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Ten, čo veril 
v novinárske 
povolanie
V piatok 2.februára 2018 
zasiahla novinársku obec 
na hornej Nitre mimoriad-
ne smutná správa. Vo veku 
69 rokov náhle a nečakane 
zomrel náš kolega, dlhoroč-
ný redaktor Rozhlasu a tele-
vízie Slovenska Marián Ondáš.

Marián Ondáš sa narodil 7. júna 1948 v Trenčianskej Tur-
nej. Po vyštudovaní priemyselnej školy pracoval ako re-
daktor v podnikovom časopise, neskôr bol šéfredaktorom 
regionálneho týždenníka. Medzitým vyštudoval žurnalis-
tiku, doktorandský postgraduál mal zameraný na rozhlas, 
televíziu a spravodajský film. Súčasťou rozhlasového éteru 
bol viac ako 40 rokov. Poslucháčov sprevádzal viacerými 
reláciami. Za svoju prácu získal niekoľko ocenení.
Marián ale nebol pre nás len starším kolegom. 

Bol vzorom novinárskej 
čistoty, slušný ale priamy a 
pravdivý. Nikdy nebol ten-
denčný, veci robil tak, ako 
ich cítil, nie ako by sa nie-
komu hodilo alebo ako to 
bolo práve v móde. Vedel 
sa nadchnúť pre pekné a 
dobré veci v živote. Ak sa 
niekomu z nás podarilo 
nájsť dobrú tému alebo ju 
kvalitne spracovať, tešil sa 
spolu s nami. 

S Mariánom Ondášom odišiel kus skromnosti, pokory a 
úcty k pravde z našich kruhov. Našťastie nám po ňom zo-
stali tisíce nahrávok s jeho nezameniteľným hlasom, ktorý 
sa stal pre poslucháčov synonymom hornej Nitry. 

Marián, ďakujeme Ti za úprimné priateľstvo, galantnosť 
posledného gentlemana a za to, že sme mali česť kráčať 
kus tvojej cesty vedľa Teba.  Nezabudneme.

Hornonitrianski novinári

Seminár o duálnom 
vzdelávaní 

14.februára 2018 sme privítali na 
pôde Strednej odbornej školy v Hand-
lovej vedenie partnerskej školy SOUe 
z Plzne, zastúpené riaditeľom školy 
Jaroslavom Černým, jeho zástupcom 
Bohumírom Sobotkom a vedúcu od-
boru školstva, mládeže a športu Pl-
zeňského kraja Jaroslavu Havlíčkovú. 
Stalo sa tak pri príležitosti desiateho 
výročia vzájomnej spolupráce, vytvo-
renej s cieľom vzájomného učenia 

sa, výmeny skúseností na európskej 
úrovni a získania nových prístupov 
smerujúcich k vyššej kvalite odbor-
ného vzdelávania, ktorá zodpovedá 
potrebám trhu práce a ponúka viac 
príležitostí pre mladých ľudí. Posú-
denie významu tohto strategického 
partnerstva a dosiahnutých výsledkov 
sa uskutočnilo na plánovanom semi-
nári s témou „Odborné vzdelávanie a 
príprava v systéme duálneho vzdelá-
vania“. Na podujatí boli prezentované 
doterajšie skúsenosti obidvoch škôl s 
medzisektorovou odbornou prípra-
vou na povolanie, s duálnym vzdelá-

vaním, s možnosťami ako dosiahnuť 
lepšiu synergiu medzi oblasťami prak-
tickej prípravy žiakov a svetom práce, 
ale tiež sa rokovalo o podpore rozví-
jania kompetencií učiteľov a posilnení 
profilu učiteľského povolania. Dôleži-
tým bodom programu bola dohoda 
o plánovaní budúcej spolupráce for-
mou výmeny osvedčených postupov 
a spoločných vzdelávacích podujatí a 
súťaží pre žiakov aj pedagógov.

Okrem štandardných foriem spolu-
práce boli vyzdvihnuté aj všetky rea-
lizované formy partnerstva v medzi-

národnom programe Erasmus plus v 
partnerských aj v mobilitných projek-
toch, ktorých počet už tiež presahuje 
desiatku. 

V závere seminára sme s potešením 
mohli skonštatovať, že naše partner-
stvo bolo pre zvýšenie kvality odbor-
ného vzdelávania a prípravy obrov-
ským prínosom a má zmysel v ňom 
pokračovať aj v budúcnosti. 

Financované z programu Európskej 
únie Erasmus+.
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Pohovka Modena

Predsieň „Mecki“

Sedacia súprava POLARIS NEW UNI

Sedacia súprava MONA 3R+1+1

SEDOSA

Obývacia stena Murat

Koberec Adler 80x150cm

Zrkadlo Malkia 

Komoda Nena typ1,buk

Stolná lampa Qenny Typ 5

Stolná lampa Qenny Typ 13 

589 €

86 €

22 €

97 €

117 €

289 €8 €

259 €

nábytok

0917 539 165

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

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

Opustili nás 
V mesiaci január a február 2018 

sme sa rozlúčili

Božena Škultétyová 71 rokov
rod. Považanová
Alena Hlivová 60 rokov
nedožitých
Cecília Skočíková 88 rokov
 rod. Váleková
Rudolf Boleman 69 rokov
František Piroška 72 rokov
Alexander Bélik, 84 rokov
Alžbeta Šlechtová 85 rokov
rod. Zderková
Bohuš Jambor 88 rokov
nedožitých

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

13 €
18 €



1. kolo Slovenského pohára žiakov 
v plávaní v Bratislave na Pasien-
koch sme 27.-28.1.2018 odštarto-
vali ziskom 4 zlatých, 3 striebor-
ných a 2 bronzových medailí. Naši 
najúspešnejší plavci potvrdili svoju 
formu a ukázali, že ani medzi naj-
lepšími  sa nestratíme. 

Karolínka Vetráková potvrdila svoju 
všestrannosť a získala 3 zlaté, 2 strie-
borné a 1 bronzovú medailu, Filipko 
Juríček ukázal, že patrí medzi TOP 
prsiarov a získal 1 zlatú, 1 striebornú 
a 1 bronzovú medailu. Robko Suja  a 
Kiarka Mikušová boli „smoliari“ - me-
dailové umiestnenie im uniklo len o 
vlások. Marek Šteták a Aďko Peprík 
zaplávali svoje najlepšie časy. Spes-
trením súťažných dní bol basketba-
lový zápas Inter Bratislava– Baník 
Prievidza, ktorý si decká užili a nako-
niec si „zapózovali“ s Handlovčanom, 
hrajúcim za Inter Bratislava -Tomášom 
Mrvišom.

Slovenský pohár žiakov  v plávaní je 
päťkolová celoročná súťaž jednot-
livcov, z každého kola sa pretekárovi 
do celkového hodnotenia započítava 
najlepšie bodovo ohodnotený výkon 
a pre prvých piatich pretekárov v 
každej kategórii Slovenská plavec-
ká federácia, v spolupráci so svojim 
generálnym sponzorom, pripravila 

letný športový kemp, takže motivácia 
našich detí je veľmi veľká – držte nám 
palce.

Plavecký klub Handlová 
znova úspešný 

Dňa 10.2.2018 sa v Banskej Štiavnici 
uskutočnilo 1.kolo Banskobystrické-
ho plaveckého pohára, na ktorom 
naši plavci vyplávali spolu 4 zlaté, 10 
strieborných a 7 bronzových medailí. 

Karolínka, Robko, Filipko a Kiarka si 
prvýkrát preverili svoje schopnosti v 
náročnej plaveckej disciplíne 400m 
voľný spôsob, v ktorej všetci získali 
cenný kov. Robko a Kiarka konečne 
prelomili „zemiakové umiestnenia“ a 
získali cenné medaily. 

Celkový zisk medailí na 1. kole BBPP je 
nasledovný (Z-S-B ):
Kaja Vetráková 2-2-1, FilipkoJuríček 
1-3-1, Robko Suja 1-1-1, Kiarka Mi-
kušová 0-3-1, Kiko Kúdela 0-1-0, Tobi 
Štálnik 0-0-1, Neli Výbochová 0-0-1 a 
Dominik Hubočáni 0-0-1. Aj naši os-
tatní plavci - Eliška Klátiková, Eliška 
Betková, Ľudko Vojtko, Peťko Lenhart 
a Aďko Szalai nesklamali, všetci si vý-
razne polepšili svoje osobné rekordy, 
čo je dobrým signálom do tejto sezó-
ny.
Ivana Hromádková, PK Handlová

Mesto Handlová, Šachový klub 
Handlová a CVČ Handlová  

organizujú Šachový turnaj 
pri príležitosti oslobodenia mesta 
Handlová 

7. apríl  2018 (sobota) 
v CVČ Handlová  (Dom kultúry)
Prezentácia:  od 8.30 do 9.15 h. 
Začiatok  o 9.30 hod.
Systém hry: švajčiarsky, 2x15 minút, 
9 kôl

Technické podmienky: každá dvojica 
prinesie  šachy a funkčné hodiny
Štartovné: dospelí 3, žiaci a dôchod-
covia 1,5 €, žiaci hand. ZŠ zdarma

Občerstvenie: bufet v DK
Rozhodca: Milan Kriško 

Organizačný pracovník:   Franti-
šek Krajčovič,  Okružná 34/6 , tel.  
0915/340616 e-mail  f.krajcovic@
email.cz

1. Slovenská  liga  
- Juniori
Sobota 21.2.2018
V dohrávke sme siahali na víťazstvo 
MBK Handlová – BKM Iskra Svit  
62 : 66  (16:19, 20:19, 16:9, 10:19)

Body: Adam Stehlík 18b., Dávid Novosádek 
13b., Filip Bartuš 13b., Jozef Kubovič 7b., To-
máš Barniak 5b., Adrián Santa 4b., Dominik 
Urban 2b., 
Hrali:  Marek Dvořák, Pavel Šauša, 
Kevin Miletič,  Noel Mikič, Dávid Riška

V dohrávanom zápase 1.ligy juniorov chlap-
ci siahali na víťazstvo so silným súperom.  

Naši chlapci podali dobrý a hlavne bojovný 
výkon, za ktorý si zaslúžia pochvalu všetci 
hráči. Veľká škoda zbytočných strát lopty 
po nepresných prihrávkach a nebyť nepre-
menených voľných striel s pod koša, mohli 
sme tento zápas vyhrať. . Škoda je, že sme si 
v závere nedokázali udržať mierny 5 bodový 
náskok a dovolili sme súperovi vyrovnať. 
V samotnom závere keď bol stav vyrovnaný 
62:62 rozhodla o víťazovi šťastná trojková 
strela súpera 12 sekúnd pred koncom zá-
pasu. Na čo sme už nedokázali zareagovať 
a hostia po našom zbabranom poslednom 
útoku a rýchlom faule už len premeneným 
trestným hodom upravili svoje vedenie na 
konečných 62:66.                 

 Karol Kučera

V nedeľu 18. februára 2018 po-
kračovala najvyššia slovenská 
basketbalová liga mladších žia-
kov. Chlapci pod vedením tré-
nera Beráneka, ktorí sú stále bez 
jedinej prehry v aktuálnom roč-
níku, chceli potvrdiť svoje posta-
venie aj v domácom  dvojzápase 
proti Považskej Bystrici.  

Fantastický výkon, elektrizujúca 
atmosféra a viac ako 400 divákov 
hnali domáci tím dopredu, čoho 
výsledkom bolo obrovské víťazstvo 

v oboch zápasoch pre domáci tím 
ŠBK Handlová. 

Počas prestávok nechýbali súťaže 
pre divákov, skvelá tanečná skupi-
na Volcano a naozaj obrovská pod-
pora Handlovčanov, ktorí vytvorili 
ďalší rekord, čo sa týka počtu divá-
kov na mládežníckom basketbale. 

Tréner tímu Ján Beránek: 
„V prvom rade sa chcem poďakovať 
každému jednému divákovi, ktorý 

nás prišiel v nedeľu podporiť 
a prispel k fantastickej atmo-
sfére, ktorú som na mládež-
níckych zápasoch ešte nevidel. 
Aj keď výsledok vyznel jed-
noznačne pre nás, chcem upo-
zorniť, že je za tým obrovský 
kus práce, odriekania a driny 
našich chlapcov, ktorí maka-
jú na sebe, či sú prázdniny, 
sviatky a podobne. Handlová 
je basketbalové mesto a to, čo 
dokázal vytvoriť fan klub Han-
dlovej sa len tak nevidí. Viem, 
že sme nepovedali posledné 
slovo a Handlovčanom táto 
partia bude prinášať ešte veľa 
radosťi. Ďakujeme, Handlová.“ 

Výsledky dvojzápasu 

ŠBK Handlová 
 IMC Považská Bystrica  88:12

Murcin 22, Ondrejka 16, Geleta 16, 
Kotian 8, Mačai 6, Chríbik 6, Rado-
vič 4, Škvarenina 4, Vaigl 4, Maru-
niak 2  

ŠBK Handlová 
 IMC Považská Bystrica  81:20
Murcin 29, Ondrejka 24, Geleta 12, 
Mačai 7, Radovič 4, Vaigl 2, Porub-
čan 2, Kotian 1

Začiatok sezóny 2018 pre Plavecký klub Handlová výborný

Basketbalisti ŠBK Handlová bez jedinej prehry
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Turnaj starších
prípraviek 
V sobotu 17.2.2018 sme organizovali 
turnaj starších prípraviek v Športovej 
hale v Handlovej. Našim chlapcom sa 
veľmi nedarilo a skončili na 4. mieste. 
Napriek tomu, že hrali aj so súpermi 
z vyšších súťaží, v každom zápase po-
dali bojovný výkon.Veríme, že na sebe 
budú ďalej pracovať a na najbližšom 
turnaji skončia s lepším umiestnením.
Touto cestou sa chceme poďakovať 
tímom, ktoré si medzi nás našli cestu, 
trénerom, divákom a samozrejme 
všetkým rodičom, ktorí prišli podporiť 
svoje deti.

Martin Uríček 

Konečné poradie turnaja
1. miesto FK TEMPO PARTIZÁNSKE   
            12 bodov
2. miesto FC BANÍK PRIEVIDZA U10
              9 bodov
3. miesto FK ISKRA NOVÁKY - 6 bodov
4. miesto MFK BANÍK HANDLOVÁ 
                3 body
5. miesto FC BANÍK PRIEVIDZA UW11 
dievčatá                0 bodov
 

Najlepší strelec - Peter Hrdý 10 gólov 
FK ISKRA NOVÁKY
Najlepší brankár - Vanesa Varrová FC 
BANÍK PRIEVIDZA UW11 dievčatá
Najlepší hráč - Timo De Marchi FK 
TEMPO PARTIZÁNSKE

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

Bojujú o účasť na MS 
Po minulých úspešných rokoch na Majstrovstvách Európy, sme sa rozhodli po-
kúsiť sa tento rok o nominovanie na Majstrovsvá sveta. Už niekoľko týždňov 
Volcanisti na sebe tvrdo pracujú aj počas prázdnin a svedomito sa pripravujú na 
nominácie, ktoré budú už v marci 2018 v Nitre. Ak uspejeme na nomináciach, 
tak nás čakajú v júni Majstrovstvá sveta v Chorvátsku. Za našu školu nás budú 

reprezentovať tanečníci od 5 do 
14 rokov v počte 43 tanečníkov a 
celkom nás na súťaž vycestuje až 
98. Držte nám, milí Handlovčania, 
palce na nomináciach, aby sme 
tento rok vycestovali za hranice na 
najväčšiu tanečnú súťaž a mali tak 
možnosť bojovať o cenné trofeje.

Ako odmenu pre našich skvelých 
Volcaňákov pripravujeme Týž-
deň umenia. Ide o jeden z našich 
vlastných projektov, ktorý každým 
rokom naberá na kvalitách hosťu-
júcich umelcov. Tento rok v Týždni 
umenia nepôjde už len o tanec, 
ale o viac umeleckých smerov, ke-
ďže sme sa ako ZUŠ rozrástli aj o 
ďalší odbor a to hudobný.
Vo Volcane robíme umenie 
s láskou.

3×3 Basketbalista roka 2017 Ondrej Haviar Krištáľový páv  2018

V pondelok 12. februára 2018 sa uskutočnil slávnostný večer 
Slovenskej basketbalovej asociácie, kde sa odovzdávali ceny 
najlepším basketbalistom Slovenska. 
Medzi ocenenými bol aj Handlovčan Ondrej Haviar, ako najlepší 
hráč v 3 x 3 basketbale.

V piatok, 23. februára 2018 sa v KASS Prievidza odovzdávali ceny Krištáľový páv 
2018 pre najúspešnejších športovcov okresu Prievidza. Ocenenie si prevzali  z 
rúk organizátorov aj úspešní Handlovčania, a to v kategórií najúspešnejší mlá-
dežníci  Peter Kuric  (HK Prometeus Handlová), medzi najúspešnejšími dospelý-
mi športovcami si ocenenými prevzala Handlovčanka Dominika Šalamónová 
(Karate klub Prievidza).  Medzi osobnosťami telovýchovného hnutia si ocenenie 
prevzal Jaroslav Daubner, pri príležitosti životného jubilea a dlhoročného ak-
tívneho členstva v ŠBK Handlová.

Ocenenie mesta Handlová za aktívny prínos, podporu a rozvoj  v oblasti športu 
prevzal zástupca primátora mesta Handlová Dušan Klas.                              JO

šport
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- Zameranie a vytyčovanie stavieb a pozemkov
- Porealizačné zamerania, zameranie adresného bodu
- Vecné bremená, kontrolné merania
Tel.: 0905 696 520, 046/5477 520
E - mail: pukacmilan@gmail.com, www.georeal.biz

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

Veronika Závadská

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

 

Medzi zaujímavé podujatia isto patria aj akcie organizované občianskymi zdru-
ženiami, aktivistami, ktoré nie sú zaradené v kalendári mestských podujatí. 
Jedným z nich je aj prechod Handlová-Kremnica, ktorý sa už 30 rokov koná 
„pod záštitou“ kamarátov z trampskej osady Bobor. Jubilejný prechod sa konal              
3. februára 2018 a zúčastnilo sa ho viac než 130 osôb, čo je  po prechode  Cígeľ 
- Handlová druhé najmasovejšie  „turistické“ podujatie v našom meste.        

V. Horváth

Už po 8-krát sa stretli v Podnikateľskom inkubátore darcovia krvi. Na pravidel-
nom odbere bola vzácna tekutina odobratá 37 darcom. Všetkým ďakujeme. 
Najbližší odber sa uskutoční opäť v spolupráci s Národnou transfúznou stani-
cou Martin, 22. júna (piatok) v Podnikateľskom inkubátore.                 V. Horváth

30. ročník prechodu 
Handlová – Kremnica

V Podnikateľskom 
inkubátore tiekla krv

Nezabudnite

22.jún




