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Regionálne oslavy Dňa baníkov sú 
jedny z najväčších osláv v Handlo-
vej. Tento rok hlavní organizátori, 
ktorými sú tradične od roku 2008 
mesto Handlová, Hornonitrian-
ske bane Prievidza, a.s. (HBP, a.s.) 
a Združenie miest a obcí hornej 
Nitry (ZMO HN) pripravili bohatý 
program. Od štvrtka 30. augusta do 
nedele 2. septembra 2018 Handlo-
vá spomínala, oslavovala, hodovala 
a ponúkla po prvýkrát prechádzku 
okolitou zelenou prírodou – Baníc-
ku špacírku.

V Handlovej sa spomínalo
Vo štvrtok sa oslavy začali duchovne 
pietnou spomienkou, svätou omšou 
vo Farskom kostole sv. Kataríny v Han-
dlovej. Tradične nechýbali banícke 
insígnie a vlajky, banícke uniformy a 
zvuky baníckej klopačky. Svätú omšu 
celebroval handlovský farár Peter 
Repa. 

Delegácie baníckych spolkov a cechov 
a pozvaní hostia si pietnou spomien-
kou s kladením vencov pri národnej 
kultúrnej pamiatke Pamätníku obetí 
banských nešťastí autora, baníka Jána 
Procnera, na mestskom cintoríne ucti-
li všetkých viac ako 470 baníkov, ktorí 
prišli o svoj život pri výkone banícke-
ho povolania na hornej Nitre. Vence 
a kytice kvetov položili k pamätníku 
primátor mesta Rudolf Podoba s de-
legáciou zloženou z poslaneckého 
zboru mesta a zamestnancov mesta,  
prezident SR v rokoch 2004 – 2014 
Ivan Gašparovič, poslanci Národnej 
rady Robert Fico a Jaroslav Baška, 
predstavitelia HBP a.s., pod vedením 
predsedu predstavenstva  a generál-
neho riaditeľa Petra Čičmanca, ZMO 
HN pod vedením predsedu Vojtecha 
Čičmanca, zástupcovia banských in-
štitúcií, štátnej a miestnej samosprá-
vy, odborových zväzov ako aj široká 
verejnosť a mladí Handlovčania. 

V Handlovej sa oceňovalo
V skrátenom šachtágu, doplnenom 
baníckymi piesňami v podaní spevác-
keho súboru Kahanec pri Spolku pria-
teľov bane Nováky, boli v Handlovej 
odovzdané ocenenia. 

Na návrh Handlovského baníckeho 
spolku výkonný výbor Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Slovenska 
udelil v zmysle Zásad vnútorných a 
vonkajších vzťahov združenia 

Čestný odznak sv. Barbory za zacho-
vávanie baníckych zvykov  tradícií a 
Cenu za celoživotné dielo Ing. Igoro-
vi Reiffovi. 

Celý svoj produktívny život odpracoval 
v Bani Handlová. Do vtedajšej Veľko-
bane Handlová nastúpil v roku 1958 a 
postupne zastával najzodpovednejšie 
funkcie. V rokoch 1990 -1992 bol riadi-
teľom Bane Handlová. Z tejto funkcie 
odišiel do dôchodku. Je zakladajúcim 
členom Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení Slovenskej republiky, 
do roku 1999 viedol regionálnu kance-
láriu asociácie v Banskej Bystrici. Je jed-
ným z prvých držiteľov Plakety za rozvoj 
baníctva na hornej  Nitre, ktorá mu bola 
udelená v roku 2008 a jedným z iniciá-
torov založenia Handlovského baníc-
keho spolku. Ako zostavovateľ výrazne 
prispel k vydaniu publikácie 100 rokov 
priemyselnej ťažby uhlia - Baňa Hand-
lová v roku 2009. Je príkladom erudo-
vaného odborníka a zároveň človeka 
s veľkým srdcom, ktorého celý život je 
spojený s baníctvom.  

Minister hospodárstva Slovenskej re-
publiky rozhodol v zmysle Smernice 
pre udeľovanie čestných odznakov 
ministra hospodárstva Slovenskej re-
publiky zamestnancom v odvetviach 
baní, naftového priemyslu, hutníc-
tva, a ťažobného priemyslu na návrh 
Združenia baníckych spolkov a ce-
chov Slovenska udeliť Čestný odznak 
ministra „Za zachovanie tradícií“ 
Jozefovi Dudášovi.
Po ukončení štúdia na SPŠ elektro-
technickej v Handlovej nastúpil ako 
elektrotechnik na stredisko merania a 
transformácie na Bani Handlová, kde 
pracoval až do odchodu do dôchodku. 

V roku 2007 vstúpil do Handlovského 
baníckeho spolku a zaradil sa medzi 
najaktívnejších členov. Podieľal sa na 
zriaďovaní, vytyčovaní trasy, značko-
vaní a montáži 13 informačných tabúľ  
Turisticko- náučného banského chod-
níka. Po ukončení realizácie chodníka 
sa naďalej podieľa na jeho údržbe. 
Svoj voľný čas venoval budovaniu ex-
pozície Slovenského banského múzea 
v Handlovej. Pravidelne spolupracuje 
pri príprave šachtágov a čestne zastá-
va pozíciu vlajkonosiča pri rôznych 
spoločenských a kultúrnych udalos-
tiach, ktoré sú späté s baníctvom. 

Plaketa za rozvoj baníctva 
na hornej Nitre
Regionálne ocenenie je prejavom 
verejného uznania, ktorého cieľom 
je spoločensky ohodnotiť  význam-
né činy, aktivity a prínos jednotlivcov 
pri rozvoji baníctva na hornej Nitre. 
Vyhlasovatelia ocenenia, ktorými sú 
mesto Handlová, Hornonitrianske 
bane Prievidza, a.s. a Združenie miest 
a obcí hornej Nitry od roku 2008 ude-
lili plaketu 37 držiteľom. 

Tento rok si ocenenie prevzali: 
Za mimoriadne záslužné pracovné 
a morálne činy v banskej prevádzke 
Jozef Belokostolský
Vlastnými nápadmi hľadal nové rieše-
nia pre zefektívnenie baníckej práce. 
Keď bola do prevádzky nasadená prvá 
československá mechanizovaná výstuž 
DVP-7b, vyžadovalo to vytvoriť nový 
kolektív. Do vedenia takmer 90 člen-

ného kolektívu bol v roku 1975 určený 
ako prvý predák. Zvýšenou pracov-
nou iniciatívou, rekordnými ťažbami 
kolektív výrazne prispieval k plneniu 
plánovaných úloh v ťažbe v Bani Cigeľ 
a patril k tým najúspešnejším nielen v 
rámci podniku, ale aj koncernu. Vždy 
mu záležalo kvalite vykonanej práce, 
ale aj na bezpečnosti jeho kolegov. Za 
vynikajúce pracovné výsledky, obetavý 
a svedomitý prístup k plneniu pracov-
ných úloh si prevzal celý rad význam-
ných ocenení. Je nositeľom rezortného 
ocenenia – Čestného odznaku ministra 
hospodárstva SR – Vzorný pracovník a 
od roku 1985 nositeľom štátneho oce-
nenia -Hrdina socialistickej práce. 
V Bani Cigeľ nepretržite odpracoval 
33 rokov. Brány ťažobnej organizácie 
opustil 29. júna 1999.

Za celoživotný aktívny prínos pre 
baníctvo na hornej Nitre Ing. Ľudovít 
Jančošek
Počas jeho aktívneho pracovného ži-
vota bol ocenený viacerými vyzname-
naniami. Je autorom troch knižných 
odborných technických publikácií a 
troch skrípt. Napísal literárne predlohy 
a podieľal sa na tvorbe dvoch scenárov 
k odborným filmom, z ktorých jeden bol 
ocenený za námet a kameru. Ako exter-
ný učiteľ pôsobil na Priemyselnej škole v 
Handlovej. Neustále vzdelávanie sa sta-
lo súčasťou jeho života. Na svojej Alma 
mater v Košiciach sa v postgraduálnom 
štúdiu venoval tvorbe a ochrane život-
ného prostredia. Svoje znalosti obohatil 
aj štúdiom na univerzite tretieho veku. 

Handlovské oslavy priniesli pietu, oceňovanie,     

Ocenení zľava doprava: Ing. Igor Reiff, Jozef Dudáš, Jozef Belokostolský, Ing. Ľudovít Jančošek, Ing. Milan Mátych
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Do dôchodku odišiel v novembri roku 
1991. Baníctvo zostalo jeho celoživot-
ným poslaním. Je aktívnym členom 
baníckych spolkov a združení a naďalej 
zostal verný spevu a hudbe.   

Za  mimoriadne záslužné pracovné 
a morálne činy v banskej prevádzke 
Ing. Milan Mátych
Po krátkej praxi samostatného doprav-
ného projektanta sa jeho život na 31 
rokov spojil s handlovským úsekom 
banskej dopravy, ktorého bol 18 rokov 
vedúcim. Bol brilantným technikom s 
vysokou mierou zodpovednosti a s ob-
rovskou mierou technických vedomostí. 
Je autorom viac než 100 zlepšovacích 
návrhov, technicko – organizačných 
opatrení a projektov. Tento vynikajúci 
zlepšovateľ bol v roku 1982 federálnym 
ministrom palív a energetiky ČSSR oce-
nený štátnym vyznamenaním „Zaslú-
žilý zlepšovateľ“. Jeho činorodý život 
pokračuje aj po odchode do  dôchodku 

v roku 2003. Je zakladajúcim členom 
Handlovského baníckeho spolku a ak-
tívne pracuje v Automotoklube Baník 
Handlová. 

V Handlovej sa hodovalo, 
veselilo a po prvýkrát 
aj špacírovalo

Dvojdňový Banícky jarmok bol plný 
dobrôt, remeselných výrobkov a roz-
ličného tovaru. Navštíviť ste mohli 
viac ako 140 stánkov z námestia po 
Partizánsku ulicu, nechýbali kolotoče 
a atrakcie. Hudobné vystúpenia pri-
lákali na handlovské námestie tisícky 
návštevníkov.

Teplé a slnečné počasie prialo a po-
tlesk od publika patril v piatok Jankovi 
Kulichovi&Kolegiu, východniarskym 
Šarkaniciam a Vladimírovi Sendre-
jovi, a.h., Metalinde, Desmodu, Ada-

movi Ďuricovi, Downtown projektu 
v zložení Jozef Bobula, René Lacko a 
Jozef Engerer. Veselú jarmočnú zá-
bavu sprevádzali v sobotu hudobné 
vystúpenia v podaní Kristíny Mišovic, 
Amok-u, Country limit club Stana 
Graneca, Donských kozákov, Cimbal 
brothers, Rock is Back. Hudobnú šnú-
ru na námestí ukončila skupina Vidiek 
a takmer polnočný dážď. 
Alegorický sprievod Pálfyho Laura 
tento rok tvorilo v piatok spolu 250 
účinkujúcich v 21 zložkách. Predstavili 
sa tanečníci, hudobníci, mažoretky, 
školy, športové kluby, majitelia koní, 
kynológovia. Bezplatnú prezentáciu 
formálnym aj neformálnym združe-
niam ponúka mesto s prestávkami už 
od roku 2009. 

HBP, a.s. otvorili slávnostnú sobo-
tu Dňom otvorených dverí v Bani 
Handlová, kde pripravili fáranie do 
bane pre verejnosť. Dvere otvorilo 

svojim návštevníkom aj Slovenské 
banské múzeum - expozitúra Han-
dlová. Organizátori v tomto roku 
po prvýkrát zaradili do programu 
osláv Banícku špacírku, 1. ročník 
prechádzky Turistickým banským 
náučným chodníkom. Takmer tri-
dsiatka turistov sa  stretla v nedeľu pri 
vstupe do Bane Handlová a absolvo-
vala skrátenú, približne 2,5 kilometra 
dlhú trasu chodníka. Ani jedného tu-
ristu neodradilo letné teplé mrholenie 
a okrem spoznávania zelenej hand-
lovskej prírody si mohli vypočuť z úst 
Arpáda Kosztu, člena Handlovského 
baníckeho spolku, výklad k jednotli-
vým stanovištiam. Pre turistov pripra-
vili členovia Handlovského baníckeho 
spolku v areáli Slovenského banského 
múzea – expozitúra Handlová  guláš a 
občerstvenie. Turisti si mohli vyskúšať 
hru na trombite vyrobenej Jankom 
Procnerom a hru na píšťalkách. Každý 
účastník obdržal účastnícky odznak. 

roztancované námestie a špacírku

Poďakovanie

Samospráva mesta Handlová, ako 
jeden z hlavných organizátorov, 
ďakuje návštevníkom tohtoročných 
Regionálnych osláv Dňa baníkov 
2018, organizátorom a sponzorom, 
ktorými boli: Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s., Združenie miest a 
obcí hornej Nitry, Pivovar STEIGER 

a.s., BCF, s.r.o., KMET Handlová, a.s., 
Trenčiansky samosprávny kraj, Stre-
doslovenská vodárenská prevádz-
ková spoločnosť, a. s., TuCon, a. s., 
FIN.M.O.S., a.s. Detský a mládež-
nícky parlament mesta Handlová, 
Dom kultúry mesta Handlová, HA-
TER-HANDLOVÁ spol. s r.o., Mest-
ský bytový podnik Handlová s.r.o., 
Centrum voľného času Handlová, 

SBM Banská Štiavnica, expozitúra 
Handlová, šiestim baníckom spol-
kom a cechom na Slovensku, Agro-
porodukt Slovakia, a.s., AGRO RYBIA 
FARMA, s. r. o., Süli, s.r.o. výroba per-
níkov, dobrovoľníci. Všetci spoločne 
pripravili dôstojné a šťavnaté oslavy. 

Spracovalo: 
Odd. marketingu a komunikácie 
MsÚ Handlová, handlova@handlo-
va.sk, 046/519 25 39 -36. www.han-
dlova.sk, 
FB: @MestoHandlova 
Autori fotografií: 
Foto GROSS a Vladislav Horváth



V stredu 26. septembra 2018 sa vo 
veľkej zasadacej miestnosti mest-
ského úradu konalo 39. rokovanie 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Handlová. 

Rokovanie s pätnástimi bodmi viedol 
primátor mesta Rudolf Podoba. Han-
dlovskí poslanci prerokovali výsledky 
hospodárenia mestských príspevko-
vých a neziskových organizácií, vý-
sledky hospodárenia škôl a školských 
zariadení, schválili jednu triedu prvá-
kov naviac. Poslanecký zbor zobral 
na vedomie informatívnu správu o 
stave pohľadávok a záväzkov za I. pol-
rok 2018 a v neposlednom rade boli 
poslanci informovaní o plnení úloh 
týkajúcich sa nadchádzajúcich volieb 
do samosprávnych orgánov mesta.

Po všetkých rozpočtových zmenách 
dosiahli k 30. 6. 2018 celkové príjmy 
mesta výšku 12 591 849,00 € a cel-
kové výdavky výšku 12 591 849,00 €, 
čo znamená vyrovnaný rozpočet. Za 
hodnotené obdobie I. polroka 2018 
celkové skutočné príjmy dosiahli 
sumu 5 822 845,28 €, čo predstavuje 
46,24 % upraveného rozpočtu, vrá-
tane príjmov na prenesený výkon 
štátnej správy za školstvo.Celkové 
výdavky dosiahli sumu 5 310 055,35 
€, čo je na úrovni 42,17 % upraveného 
rozpočtu, vrátane výdavkov na pre-
nesený výkon štátnej správy v oblasti 
školstva.

Poslanci si vypočuli výsledky kontrol 
vykonaných hlavnou kontrolórkou 
mesta zameraných na inventarizáciu a 

využívanie zvereného majetku mesta 
mestskej organizácii, kde neboli ziste-
né závažné nedostatky a schválili plat 
hlavnej kontrolórke v zmysle platnej 
legislatívy. 

Prítomní si vypočuli správy o stave 
investičných zámerov mesta t.j. re-
konštrukcie plavárne a kúpaliska, vý-
stavby nákupného centra. Stavebné 
práce na objekte plavárne pokračujú 
podľa harmonogramu a v prípade, že 
nedôjde nepredpokladaným situáci-
ám, stavba by mohla byť dokončená 
v treťom štvrťroku 2019. I napriek vý-
sledkom podrobného geologického 
výskumu v lokalite, kde má byť nákup-
né centrum, ktoré potvrdili zosuvné 
pásmo, investor od úmyslu výstavby 
centra neodstúpil a požiadal o ohra-

denie staveniska v lokalite sídliska 
Morovnianska cesta. Primátor mesta 
ozrejmil, že v meste zostali ekologic-
ké stanice pre psov na požiadanie ich 
prevádzkovateľa a mesto od 1. augus-
ta 2018 za tieto služby neplatí.

V rámci diskusie vystúpili obyvatelia 
mesta. Radoslav Iždinský  prečítal z 
mobilu  svoje  názory a Ľudmila Boži-
ková požiadala o informáciu ohľadom 
výstupov zo stretnutia konaného v 
baníckej kolónii, ktoré bolo zvolané z 
dôvodu narúšania občianskeho spo-
lunažívania. (Viac v samostatnom člán-
ku  V lokalite baníckej...)

Všetky materiály k rokovaniu MsZ 
mesta Handlová a zvukový záznam 
nájdete na www.handlova.sk. Poslan-
ci mesta Handlová sa podľa plánu za-

Voľby do samosprávnych 
orgánov mesta Handlová
Sobota 10. november 2018, 
7.00h -22.00 h

Dňa 13. septembra sa konalo prvé 
zasadnutie mestskej volebnej komi-
sie, na ktorom bol žrebom určený jej 
predseda a podpredseda. Predsedom 
Mestskej volebnej komisie v Handlo-
vej je Jozef  Tonhauser,  podpredsed-
níčkou Alžbeta Kosztová. Predseda a 
podpredsedníčka na zasadnutí pri-
jali svoje funkcie. Počet kandidátov 
v meste na pozíciu primátora mesta 
Handlová je 6, kandidátov do Mest-
ského zastupiteľstva mesta Handlová 
je 71. 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov 
pre voľby do orgánov samosprávy 

mesta Handlová, t.j. voľbu primátora 
mesta a poslancov mestského zastu-
piteľstva v abecednom poradí podľa 
obvodov nájdete na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk.

Mesto Handlová bude propagovať 
kandidátov k voľbám vo svojich infor-
mačných kanáloch. Kandidát bude na 
náklady mesta Handlová nad rámec 
VZN č.2/2017 propagovaný k zabez-
pečeniu informovanosti občanov 
mesta:
• v mesačníku Handlovské noviny 
č. 11/2018
• na internetovej stránke mesta www.
handlova.sk
•resp. v informačných kanáloch, v kto-
rých mesto inzeruje.

Mesto Handlová od 15.9.2018 zabez-
pečuje do domácností roznos tlačív 
„Oznámenie o čase a mieste konania 
volieb“, v ktorom obyvatelia nájdu in-
formácie o tom, v ktorom volebnom 
okrsku budú voliť. 

Na adresu (domácnosť) sa doručuje 
jedno oznámenie. Obyvatelia s trva-
lým pobytom mesto Handlová (bez 
udania ulice) budú voliť vo volebnom 
okrsku č.11 - Dom kultúry mesta Han-
dlová. 

Všetky prípravy k voľbám do samo-
správnych orgánov  mesta Handlová 
prebiehajú podľa stanoveného har-
monogramu. Mesto Handlová zverej-
ňuje pravidelne aktuálne informácie 
na svojom webovom sídle www.han-
dlova.sk a na úradnej tabuli mesta. 

Stručne  z  rokovania  handlovských  poslancov

Pozvánka na rokovanie 
poslaneckého zboru

Primátor mesta Handlová 
Rudolf Podoba zvoláva zasadnutie 

poslancov mestského zastupiteľstva 
do veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 

vo štvrtok 25. októbra o 14.00 h 
Rokovania poslaneckého zboru sú 

verejné. Program a materiály
 k rokovaniu nájdete 

na www.handlova.sk.
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Už sa nám to začalo! 
Hurá! Hurá?
Minimálne pre deti prvého stupňa, a pre našich 
malých prváčikov zvlášť,  to určite tak bolo. Tešia 
sa do školy, rady sa učia, sú zvedavé a skúmavé. Ale 
aj tí starší sa tešili na kamarátov, kamarátky a nové 
zážitky. My sme to na nich vybalili zhurta. Hneď v 
prvý týždeň sme začali Dňom gramotnosti. Minulý 
školský rok sme sa zamerali na finančnú gramot-
nosť, teraz sme dali deťom aj učiteľom voľnú ruku 
a mohli sa realizovať aj v oblasti  čitateľskej, medi-
álnej či environmentálnej gramotnosti. Testovaním 
praktických zručností sme si pripomenuli, že nie je 
dôležité mať len množstvo teoretických poznatkov, 
ale treba ich vedieť aj správne využiťv bežnej praxi. 
A tak sa triedy našej školyzmenili napríklad na ban-
ky, obchody, triediče separovaného odpadu či pre-
vádzky poskytujúce rôzne služby. Čítali sme články, 
vymýšľaliotázky, zakladali firmy, hospodárili. Žiaci 
premýšľali a zábavnou formou sa učili o fungovaní 
sveta okolo nich. 

Druhý týždeň, piatok, bol venovaný zdravému život-
nému štýlu. Využili sme krásne počasie a zorganizo-
vali vychádzky do prírody. Boli sme milo prekvape-
ní, že deti nezabudli na pravidlá cestnej premávky 
a po chodníkoch a ceste sa pohybovali rozvážne a 
zodpovedne. Naše trasy viedli von z mesta. Pozoro-
vali sme jesennú prírodu, športovali sme a oddýchli 
sme si na chvíľu od čítania, písania a počítania. Ale 
na oplátku sme mali veľa prírodovedy a vlastivedy. 
Deti sa zaujímali o mená vrchov okolo Handlovej, 
obcí, ktoré sme z diaľky videli, názvy kvetov na lúke, 
motýľov a hmyzu. 

A popritom sa od druhého septembra snažíme nor-
málne fungovať.Prvá domáca úloha: „Deti, prineste 
si všetky zošity!“ A na druhý deň: „Mamina ešte ne-
kúpila zošity. Ja nemám výkresy. Dnes pôjdeme kú-
piť pero. “ Počítam v duchu do desať. Podpisujeme 
sa. Predmet, meno, ročník. „Ja neviem napísať svoje 
priezvisko.“ Jeden, dva, tri... desať. Dobre, niektoré 
priezviská sú naozaj ťažké. „Ja túto knihu doma ne-
mám, ja som ju nedostal.“ Nevadí, kamarát posunie 
tú svoju do stredu lavice a čítame spolu. Čítame? No, 
snažíme sa. Ja viem, prázdniny sú na oddych a na 
čítanie nebol čas. A tak šikovným čitateľom ponúka-
me rozprávkové knižky a s tými ostatnými lúskame 
zabudnuté písmenká a slabiky. „Ja som si nespravila 
domácu úlohu, my sme nemali čas.“  To vážne? Je-
den, dva, tri...desať. Ale áno, aj vy maminy a ocinovia 

to máte ťažké, zorganizovať si svoje zamestnanie, 
rodinu a starostlivosť o nich. 

Áno, naozaj sa od prvých dní v škole učíme a naozaj 
chceme od vašich detí, aby si spomenuli na všetko, 
čo sme im minulý rok natlačili do hlavičiek. A tiež, 
obalené knihy, fungujúce perá(aj tie náhradné), no-
senie kníh a zošitov podľa rozvrhu, pekné písmo, 
botasky na telesnú, ktoré netlačia, vrecúško, ktoré-
mu sa nezamotávajú šnúrky a tisíc iných drobností. 
Viem, je toho veľa. Aj na vás, aj na nás, aj na deti. 
Všetci sme vedeli, že tie prázdniny sa raz skončia. 
„Pani učiteľkáááá, ja nemááám lepidloooo!“. 
Nádych, úsmev, jeden, dva, tri...

Elena Dobišová, 
Základná škola Mierové námestie, Handlová

Zo školského diára
Pondelok 3.9.2018 bol slávnostne otvorený 
školský rok 2018!19. Ako prebiehal prvý školský 
deň našich najmenších školákov – prvákov pri-
pomenie táto fotografia.

V septembrovom čísle Handlovských novín sme 
uverejnili predpokladaný počet žiakov a detí v na-
šich školách a školských zariadeniach v školskom 
roku 2018/19. Presné počty detí a žiakov v jednot-
livých školách a školských zariadeniach sú vždy 
známe až po 15. septembri 2018. Oproti predpokla-
daným počtom (1185) máme napokon v handlov-
ských školách o niečo viac žiakov. Spolu sa v našich 
základných školách učí 1206 žiakov:
• ZŠ Mier. námestie – 513 žiakov, z toho 46 prvákov
• ZŠ Morovnianska – 322 žiakov, z toho 53 prvákov
• ZŠ Školská – 371 žiakov, z toho 47 prvákov

Školské kluby detí (ŠKD) v tomto školskom roku 
bude navštevovať 374 detí
• ŠKD pri ZŠ Mier. námestie – 158 detí, 6 oddelení
• ŠKD pri ZŠ Morovnianska – 102 detí, 3 oddelenia
• ŠKD pri ZŠ Školská – 114 detí, 4 oddelenia

Počet detí v Materskej škole  a jej elokovaných pra-
coviskách je 365, z toho je 144 predškolákov.
Základná umelecká škola v Handlovej bude vyučo-
vať v umeleckých odboroch 492 detí.
Na pravidelnú záujmovú činnosť do Centra voľného 
času v Handlovej je prihlásených 194 detí. 

K dátumu 15.9.2018 máme v ZŠ spolu 1206 žiakov, 
čo je o 48 žiakov viac ako pred rokom k dátumu 
15.9.2017.
Prvé prázdniny v tomto školskom roku sú už na 
obzore -  sú to jesenné prázdniny v termíne od 31. 
októbra do 2. novembra 2018.  Začiatok vyučovania 
po prázdninách je pondelok 5. november 2018.

Počas jesenných prázdnin bude materská škola s 
elokovými pracoviskami v prevádzke, prerušená 
bude len prevádzka v elokovanom pracovisku na 
Školskej ulici. Deti z tohto pracoviska budú presu-
nuté na elokované pracovisko na Cintorínskej ulici. 

Ešte stále čakáme na vaše návrhy na ocenenie 
„Dobrý nápad 2018“, ktoré môžete podávať do 15. 
októbra 2018. Štatút ocenenia a formulár na pred-
kladanie návrhov nájdete na webovej stránke mes-
ta www.handlova.sk.

Zamestnajte sa 
v HANDLOVEJ

Poskytovateľ MESTO HANDLOVÁ, 
NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ vyhlasu-
je výberové konanie na 

• jedno pracovné miesto odborného garanta KC 
(zástup počas PN);

• jedno pracovné miesto odborného pracovní-
ka KC (zástup počas MD)

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do za-
mestnania je 15.10.2018. Záujemcovia, ktorých 
písomné žiadosti do výberového konania boli do-
ručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do 
výberového konania. Výberové konanie sa usku-
toční dňa 18.10.2018 2018 o 9,00 hod. v priesto-
roch Mestského úradu v Handlovej, Námestie ba-
níkov č. 7, 972 51 Handlová, malá zasadacia miest-
nosť. Zoznam požadovaných dokladov a ďalšie 
podmienky výberového konania nájdete na www.
handlova.sk a na úradnej tabuli mesta.

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
prijme vyučeného 

KUCHÁRA/KUCHÁRKU. 
Možný zárobok od 576 do 672 €. Bližšie informácie 
získate na tel. čísle: 0905 343 401 alebo na stránke 
SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o, 
www.seniorcentrum.handlova.sk. 
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Nové prístrešky 
pre zastávky MHD
Zastávky sú vstupnou bránou do 
mesta.  V Handlovej je spolu 37 za-
stávok, z toho je 23 aj s prístreška-
mi. Už si to asi nikto nepamätá, keď 
sa v roku 2012 renovovali počas 
Dní dobrovoľníctva a natierali sa. 
Mali sme na Ul. 29. augusta aj jednu 
krásnu od Laciho Strikea, až takú 
peknú, že „smilika“ na zadnej stene 
niekto ukradol. Aj táto sa opravila.

Tento rok je  obnovených 8 zastávok, 
dve v mestskej časti Nová Lehota 
a ostatných 6 na Ul. Žiarska v tých 
miestach, kde boli predchádzajúce. 
(Ulica Prievidzská č. 19 – 21, Handlo-
vá ( pri detskom ihrisku ), Žiarska č. 2, 
Handlová – pri RD č. 897/2, Žiarska č. 
3, Handlová – pri RD č. 869/3, Žiarska 
č. 63, Handlová – pri RD č. 894/63, 
Žiarska č. 14, Handlová – pri RD č. 
904/14, Žiarska č. 44, Handlová – pri 
rybníku Handlová č. 1918/44, Nová 

Lehota č. 17 – Krčma pod lipami, Nová 
Lehota č. 166 – požiarna zbrojnica NL)
Prístrešky sú zhotovené ako zváraná 
kovová konštrukcia z jokloviny, ople-
chovaná trapézovým plechom. V kaž-
dej bude osadená lavička s oceľovým 
spodkom, navrchu budú drevené se-
dáky, povrchovo upravené na tmavo 
hnedo. 

Oprava sa robí „od podlahy“, takže sa 
budú robiť výkopové práce a na šies-
tich zastávkach sa budú betónovať aj 
základy. 

Staré zastávky sa budú úplne likvido-
vať, tak, že sa rozrežú a recyklujú. Pri 
každej nájdete smetný kôš. Plánovaná 
výška nákladov je približne 9000 € z 
rozpočtu mesta vrátane úpravy oko-
lia, likvidácie, montáže, demontáže. 

Ostatné prístrešky sú v užívania 
schopnom stave. Postupne ich mesto 
obnovuje, aby boli krajšie, s úpravami 
sa začalo vlani a pokračuje aj tento 
rok.  

Zastávka v centrálnej 
mestskej zóne
V roku 2013 malo mesto jedinečnú 
príležitosť uchádzať sa  o finančné 
prostriedky na rekonštrukciu cen-
trálnej mestskej zóny (CMZ), nakoľko 
mesto spĺňalo kritériá výzvy Regio-
nálneho operačného programu na 
uchádzanie sa o nenávratný finančný 
príspevok. Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR, v spolu-
práci so samosprávnymi krajmi ako 
sprostredkovateľskými orgánmi (SO/
RO - Trenčiansky samosprávny kraj) 
vtedy vyhlásilo výzvu na samostatne 
dopytovo orientované projekty - ob-
nova obcí postihnutých povodňami.  
Mesto reagovalo na výzvu v roku 
2013, kedy bolo potrebné dodržať 
určité pravidlá. To neznamená, že boli 
nastavené zle, zdroje ale boli limito-
vané a podmienky presne určovali 
oprávnenosť výdavkov. Návrh CMZ, 
ktorý vyhral ešte v roku 2009, počítal 
s iným riešením, kedy by autobusová 
doprava bola úplne odklonená z ná-

mestia a zastávky by boli v blízkosti 
tržnice. Takáto investícia by však tvo-
rila takmer polovicu celého viac ako 
dvojmiliónového rozpočtu projektu 
(700 – 800 tis.€) a tento výdavok v 
rámci tejto výzvy nebol oprávneným. 
Na námestí boli osadené zastávky, 
ktoré námestie neuzavreli a zároveň 
nie sú pod neustálym atakom van-
dalov. Je potrebné sa obzrieť  trochu 
späť, k samotnej realizácii a návrhu 
centrálnej mestskej zóny, resp. ešte 
hlbšie do minulosti, keď boli na „sta-
rom“ námestí osadené zastávky. Boli 
priehľadné, aby nebránili výhľadu a 
priestor ostal otvorený, zároveň uzav-
reté pre ochranu cestujúcich a bohu-
žiaľ, stále rozbité.  

Zastávky v CMZ boli vybraté ako do-
časné riešenie, aby čo najmenej rušili 
parkovú úpravu a výhľady napríklad 
na dominantu mesta. Cieľom kon-
cepčného riešenia je vylúčiť auto-
busovú dopravu z námestia a mesto 
ďalej pracuje na tom, aby sa takýto 
koncept naplnil.                        JP

Dňa 20.9.2018 sa konalo spoločné 
stretnutie približne dvadsiatky oby-
vateľov žijúcich v mestských bytoch 
na Ulici Marka Čulena č. 1,2,3,4,5,7,8 
so zástupcami mesta Handlová (vedú-
ca oddelenia marketingu a pracovní-
ci sociálneho oddelenia), riaditeľom 
Mestského bytového podniku Handlo-
vá, s.r.o., náčelníkom Mestskej polície 
Handlová, riaditeľom OO PZ Handlová 
a špecialista pre rómsku komunitu pri 
OO PZ Handlová. 

Predmetom stretnutia bolo riešenie 
sťažností na šírenie hlasnej reproduko-
vanej hudby z rómskej osady v denných 
i nočných hodinách, aj niekoľko dní po 
sebe. Sťažovatelia na webovej stránke 
mesta neboli len občania danej lokality, 
ale aj občania žijúci v priľahlých lokali-
tách rómskej osady – rodinné domy na 
Ligetskej ulici, Jánošíkovej ulici a v  Malej 
Hôrke. Obyvatelia danej lokality sa pridali 

k sťažnostiam a potvrdili ich pravdivosť 
na záznamy pracovníčkam sociálneho 
oddelenia, ktoré v danej veci vykonávali 
šetrenia v domácnostiach. Výstupom zo 
stretnutia sú opatrenia, ktorých cieľom je 
situáciu ukľudniť a vyriešiť tak problema-
tiku občianskeho spolunažívania. 

Medzi opatrenia patria prísnejšie pra-
vidlá pri posudzovaní nájomných zmlúv  
s nájomcami, v prípade pokračujúceho 
hrubého porušovania občianskeho spo-
lunažívania príprava zákonných opatre-
ní vedúcich k deložácii, zintenzívnenie 
hliadkovej činnosti v lokalite rómskej 
osady, ukladanie sankcií – blokových po-
kút na mieste občanom, ktorí budú rušiť 
nočný kľud, spracovanie správ o rodi-
nách, ktoré narušujú spolunažívanie pre 
ÚPSVaR Prievidza, SPOaSK a do konca 
novembra uskutočniť spoločné stretnutie 
zástupcov inštitúcií s cieľom vyhodnote-
nia opatrení.                                                 JP

V Baníckej kolónii sa riešila otázka občianskeho spolunažívania

Október, mesiac úcty k starším

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pruž-
ný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, 
čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych 
vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s 
deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek 
je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svo-
jich mesiacov, ktorý sa práve začal, v októbri, 
nám pripomenie jednu z najvzácnejších 
cností, ktorá môže byť zrodená v duši člo-
veka, úctu k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo 
pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, 
ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im 
život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich 
deti. Úcta k našim otcom a k naším mamám. 
K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si 
zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a 
nepoškvrnené.                                                 JO 

Deň otvorených dverí v samospráve mesta a 2. ročník EKOTOPFILMu v Handlovej 16. október 2018



Sme na začiatku cesty, 
prvý krok ste urobili
V rámci Európskeho týždňa mobi-
lity (ETM2018), ktorý sa niesol pod 
heslom „Kombinuj a choď!“ v týžd-
ni od 16. do 22. 9.2018 Železničná 
spoločnosť Slovensko (ZSSK) ponú-
kala cestovné vlakom za zľavnené 
cestovné vo výške 50 % cestovného 
v osobných a regionálnych expre-
soch. Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) sa do aktivity zapája 
plošnou zľavou 50% na prímestskú 
autobusovú dopravu (modré auto-
busy) v rámci kraja, a to na všetky 
druhy cestovného počas celého 
týždňa. Mesto Handlová v rámci 
kampane ETM2018 pripravilo via-
cero aktivít, ktorých cieľom bolo 
upozorniť na potrebu zníženia kla-
sickej automobilovej dopravy a na 
štvrtok 20.9.2018 vyhlásilo súťaž.

V Handlovej organizovali aktivity v 
rámci ETM2018 samospráva mesta 
Handlová v spoluprácu s príslušníkmi 
Mestskej polície Handlová. Program 
týždňa bol zameraný na osvetu orien-
tovanú na zvýšenie povedomia oby-
vateľov o potrebe využitia hromadnej 
dopravy. Nadväzovalo na vyhlásené 
aktivity ZSSK a TSK a vyzývalo oby-
vateľov k pešej chôdzi, resp. k bicyk-
lovaniu. 

V rámci ETM2018 v Handlovej prísluš-
níci mestskej polície rozdávali v meste 
letáky s informáciami o ETM, realizo-
vali so seniormi preventívnu diskusiu 
a nadviazali tak na  pravidelne vyko-
návané preventívne aktivity pre deti 
v materských školách a v základných 
školách venované cestnej premávke. 
Tentokrát informovali seniorov o tom, 
ako by sa mali obliekať vo večerených 
hodinách, pokiaľ sa stávajú účastník-
mi cestnej premávky.

Súťažili ste so svojim krokom 
alebo pedálom. 
Mesto vyhlásilo súťaž o prejdených 
najviac krokov resp. nabicyklovaných 
kilometroch. Každý, kto mal záujem 
vyhrať pekné darčeky od mesta Han-
dlová a Ministerstva životného pros-
tredia SR, sa mohol zapojiť do súťaže 
zaslaním snímky displeja (screenshot) 
svojej mobilnej aplikácie o prejde-
ných krokoch, resp. najazdených ki-
lometroch za tento teň. Mesto Hand-
lová ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili 
do ETM2018. Špeciálne poďakovanie 
patrí Základnej škole Mierové ná-

mestie za zapojenie kolektívu peda-
gógov, desiatke zamestnancov mesta 
z mestského úradu, CVČ,  domu kultú-
ry, MsP, Mestskej knižnice Handlová a 
dvom poslancom mestského zastupi-
teľstva, ktorí neváhali a išli príkladom. 
Handlová sa stala tento rok jedným z 
54 miest Slovenska a jediným mestom 
na hornej Nitre, ktoré sa do nadnárod-
nej aktivity zapojilo. 
Na záver gratulujeme víťazke súťaže 
za nachodených viac ako 23 tis. kro-
kov za jeden deň. Víťazku čakajú na 
mestskom úrade pekné darčeky.

JP

V Handlovej sa obnovili 
priechody pre chodcov 
Mesto má v správe 28 priechodov pre 
chodcov a maľujú sa tento rok všetky. 
Vynovené sú priechody na Ul. ČSA, 
Námestí baníkov, Ul.1. mája, na  Cin-
torínskej, Partizánskej a na Mierovom 
námestí. Po dokončení opravy komu-
nikácií sa obnovia priechody na Ul. 
SNP a Švermova v miestach, kde boli 
aj predtým.
Okrem priechodov pre chodcov boli 
osadené dopravné značky označujúce 
priechody, čím si mesto splnilo zákon-
nú povinnosť a po vyhotovení všet-
kých dopravných projektov pristúpilo 
k ich inštalácii. Obnova pozdĺžneho 
dopraveného značenia na všetkých 
priechodoch je hradená z rozpočtu 
mesta Handlová vo výške približne 
700 € (namaľovanie bielych pásov na 
28 priechodoch) osadenie dopravné-

ho značenia bude hradené z rozpočtu 
mesta vo výške približne 10 tis. Eur 
(osadenie dopravného značenia na 
všetkých priechodoch).
Priechody pre chodcov sú v Handlo-
vej obnovované každé dva roky. Ich 
životnosť je závislá od hustoty do-
pravy, dvojročné obdobie zvyčajne 
postačuje. 

Kamióny nemajú 
parkovať na zastávkach
Na dolnom konci Handlovej vznikol 
problém na zastávke MHD. Veľké ka-
mióny parkovali tak, že vodiči auto-
busovej dopravy nemali kde odstaviť 
autobus. Parkovanie, resp. neparkova-
nie na zastávkach je dané všeobecnou 
legislatívou, možno je dobré si ju pri-
pomenúť. 

Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastáv-

ke vozidla pravidelnej verejnej dopra-
vy osôb a priľahlom nástupišti v úse-
ku, ktorý sa začína dopravnou znač-
kou pre zastávku a končí sa 5 m za 
označníkom zastávky, a tam, kde taká 
dopravná značka nie je, vo vzdialenos-
ti kratšej ako 30 m pred označníkom 
zastávky a 5 m za ním; ak je priestor 
zastávky vyznačený príslušnou vodo-
rovnou dopravnou značkou, platí ten-
to zákaz len pre vyznačený priestor a 
priľahlé nástupište.(V zmysle zákona 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
§ 25, ods. 1, bod f )
Zastávka na dolnom konci je označe-
ná označníkom, teda pre všetky mo-
torové vozidlá platí zákaz parkovania 
30 m pred touto značkou a 5 m za 
ňou.V prípade, že by mesto vyznačilo 
vodorovné dopravné značenie, pla-
til by tento zákaz len pre vyznačený 
priestor, pričom tento by sa skrátil.

Pre vybrané typy vozidiel, ktorými sú 
vozidlá projektované a konštruova-
né na prepravu tovaru s najväčšou 
prípustnou celkovou hmotnosťou 
vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšu-
júcou 12 000 kg, vozidlá projektované 
a konštruované na prepravu tovaru s 
najväčšou prípustnou celkovou hmot-
nosťou vyššou ako 12 000 kg, prípojné 
vozidlá (vrátane návesov), kolesové 
traktory a pod. mesto vyhradilo par-
kovaciu plochu na Ul. Úderníckej (pri 
športovej hale), tak, ako je uvedené 
vo VZN č.9/2010 o parkovaní v meste 
Handlová. 

Poprosíme obyvateľov, aby v prípade 
zistenia takéhoto priestupku  ihneď 
kontaktovali hliadku MsP Handlová, 
tel: 0905 499 384, alebo hliadku OO PZ  
na čísle 158. Hliadky sú kompetentné  
takéto priestupky riešiť.

JP

Mesto je v dobrom
 finančnom zdraví
Analýza INEKO hodnotila 50 
miest na Slovensku z hľadiska 
ich finančného zdravia. Mesto 
Handlová je podľa skóre analý-
zy INEKO v dobrom finančnom 
zdraví so skóre hodnotenia 
4,85 a nikdy v hodnotenej his-
tórii nemalo menej ako 4,2, čo 
znamená stále dobré finančné 
zdravie. 

Mesto Handlová je pod prieme-
rom hodnotených miest v „ko-
lónke“ dlh na obyvateľa. Celkovo 
sa v ukazovateľoch finančnej 
stability nachádza na 32. mieste, 
čo značí, že mesto je stabilné vo 
financiách a hospodári zodpo-
vedne.

Pre obyvateľov je podstatnou a 
dobrou informáciou, tak ako vo 
väčšine hodnotených miest, že 
mesto nemá ani jednu faktúru po 
dobe splatnosti, laicky to zname-
ná, že ak si aj financie na rozvojo-
vé aktivity mesta „požičia“, všetky 
svoje záväzky platí zodpovedne 
a načas.

V oblasti hodnotenia finanč-
ného zdravia pre záväzky po 
splatnosti má Handlová hod-
notenie 6, t.j. nemá žiadne.  

Podľa kritérií INEKO záväzky po 
dobe splatnosti viac ako 60 dní 
hodnotí agentúra za posledné 
tri - štyri roky, pričom mesto ta-
kéto záväzky nemá za roky 2016 
a 2017.

Mesto vždy postupuje zákonne 
a darí sa mu vytvárať rezervný 
fond, napríklad za rok 2014 bol 
vo výške 13 380,05 €,  za rok 2015 
vo výške 90 164,62 €, za rok 2016 
vo výške 414 479,76 €. Za posled-
ný rozpočtový rok 2017 vo výške 
190 351,05  €. Rezervný fond je 
možné prednostne použiť na 
kapitálové výdavky (investície), 
likvidáciu škôd a riešenie havárií 
na majetku mesta. 

Napríklad z rezervného fondu 
za rok 2016 boli vymenené okná 
v Základnej umeleckej škole, v 
základných školách Školská a 
MC, vyriešená havarijná situácia 
gastrozariadení v kuchyni Domu 
kultúry, vymenené okná na ma-
terskej škole.  

Deň otvorených dverí v samospráve mesta a 2. ročník EKOTOPFILMu v Handlovej 16. október 2018
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Zvoz triedeného odpadu 
HATER – HANDLOVÁ, spol. s r.o.

V mesiaci september 2018 bude zvoz 
triedeného odpadu nasledovne: 

Mesto Handlová, Horný koniec, 
prímestská časť Nová Lehota:
  Sklo 16. október 2018
  Plasty  3., 17. a 31. október 2018
  Papier 10. a 24. október 2018

Dolný koniec, 
prímestská časť Morovno
  Plasty  12. a 26. október 2018 
  Papier  5 . a 19. október 2018

Jesenné upratovanie 
Ulica je krásny dom, 

 upracme si v ňom 2018

Mesto Handlová v spolupráci so spo-
ločnosťou HATER-HANDLOVÁ spol. s 
r.o. zabezpečia rozmiestnenie veľko-
kapacitných kontajnerov a ich odvoz  
z mesta v dvoch časových etapách. 
Do takto rozmiestnených kontajnerov 
môžete ukladať odpad z verejných 
priestranstiev, trávnikov, okolia obyt-
ných blokov, detských ihrísk a pod. 

Brigádujte, súťažte! 
A nezabudnite - jesenné upratovanie 
nenahrádza zvoz veľkoobjemného 
odpadu, ktorý sa bude zvážať začiat-
kom novembra!
Robíte malú brigádu a vyzbierali ste 
veľa odpadu zo svojho okolia? Termín 
uloženia kontajneru vo vašej lokali-
te sa míňa s vašou brigádou? Volajte 
046/5477 004. 
Pridajte fotografiu zo svojej brigády 
z jesenného upratovania na www.
facebook.com/MestoHandlova, pod 
post „Súťaž Handlová je krásny dom, 
upracme si v ňom 2018“ alebo pošlite 

foto na handlova@handlova.sk a my 
vyžrebujeme výhercu. Fotografie pri-
dávajte do 28.10.2018 do polnoci.

Čo P A T R Í 
do jesenného upratovania
Odpad z čistenia ulíc a záhonov: stará 
a tráva lístie, drobné konáre, záhonové 
kvety,
odpad z čistenia stanovísk nádob na 
komunál: znehodnotené separované 
suroviny, znehodnotený textil

Čo N E P A T R Í 
do jesenného upratovania
Separované zložky komunálneho od-
padu: papier, plasty, sklo, kovy, VKM
Odpad z domácností, ktorý patrí do 
nádoby na zmesový komunálny od-
pad
Starý nábytok: postele, sedačky, kreslá, 
stolíky, stoličky, matrace, dvere, kober-
ce, drevené dosky, police, kuchynské 
linky, radiátory
Sanita: WC misy, umývadlá, vane
Drobný stavebný odpad: zmesi betónu, 
tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, 
parkety
Textil: staré obnosené oblečenie a iný 
textil 
Hračky, športové náradie

Čo patrí do ZBERNÉHO DVORA
Zberný dvor na Ul. Potočná je otvore-
ný  Po - So do 16.30 h pre nasledujúce 
zložky odpadu:
Separované zložky komunálneho od-
padu: papier, plasty, sklo, kovy, VKM-  
hlavne v nadrozmernej forme
Nebezpečný odpad z domácností: 
žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, ky-
seliny, batérie, batérie z auta, obaly z 
farieb a sprejových farieb
Elektro odpad: televízor, práčka, 
chladnička, mraznička, počítač, fén na 
vlasy, tlačiarne, monitor, vysávač, rádio, 
telefón, kávovar, rýchlovarná kanvica

V prípade potreby získania ďalších 
informácií a požiadaviek bytových do-
mov volajte na: 046/5477 004.

JESENNÉ UPRATOVANIE 
– harmonogram rozmiestňovania 
kontajnerov

„SEVER“ 12.10.2018 -18.10.2018
  MC (č. 30-32 parkov.  oproti škôlke)
  MC (pod školou druhá rada č. 25)
  MC (č. 7-11-13)
  Okružná (č. 10-16 oproti 47)
  Okružná (oproti č. 28)
  Okružná (parkovisko oproti č. 7-9)
  Prievidzská (č. 15-17)
  Prievidzská (č. 31-33)
  Mostná (oproti výmen. stanici)
  ČSA (č.14), ČSA (č. 32-34)
  Mierové námestie (oproti č. 8)
  Horný koniec horná časť
  Morovno – mestská časť
  Prievidzská – dolný koniec

 „JUH“ 19.10.2018 - 25.10.2018
  Partizánska (vo dvore pred č. 88 až 59)
  Partizánska (č. 4-1-6 trávna plocha)
  Partizánska (č. 15-19 oproti DOS)
  29.augusta (č. 34-36)
  29.augusta (č. 50-68)
  29.augusta (č. 21-25)
  29.augusta (č. 45-51)
  F. Nádaždyho (č. 7-9)
  Cintorínska – parkovisko pod školou
  Dimitrovova (č. 5-7, 9-11)
  1. mája (oproti r. d. č. 4)
  Údernícka (pod č.20-21)
  Ligetská ( bytovky)
  Nová Lehota dolná časť
  Nová Lehota horná časť

V novembri zbierame 
veľkoobjemný odpad

VOO  - odpad s veľkým objemom
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 
NEPATRÍ: biologický odpad (tráva, 
konáre, lístie,...), stavebný odpad (suť, 
okná, dvere,...), elektrické a elektronic-
ké zariadenia.
•  Občania mesta majú možnosť ulo-
žiť veľkoobjemný odpad v deň zvo-
zu vedľa zberných nádob na zber 
komunálneho odpadu najneskôr do 
6.00 h ALEBO jeden deň pred stanove-
ným termínom zvozu. V inom termíne 
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 Ha-
ter Handlová spol. s.r.o. (zvoz je spo-
platnený) 
Volajte:  046- 5477 004, 
email: hater@nextra.sk

Spoločnosť HATER - HANDLOVÁ 
spol. s.r.o.  bude zvážať veľkoob-
jemný odpad v Handlovej po štvr-
týkrát v roku 2018 v nasledovnom 
termíne:

  5.11.2018 - obytné domy (KBV), 
  6.11.2018 - rodinné domy (IBV), 
  7.11.2018 - Horný koniec, 
        Nová Lehota, Morovno

Spracovala JP

V novembri 2017 bolo v meste Hand-
lová inštalovaných 20 ks ECO DOG TO-
ILET staníc, ako služba pre majiteľov 
psíkov, ktorej cieľom bolo poskytnúť 
komplexnú službu, novým spôsobom, 
ktorý sa používa aj v zahraničí. Záme-
rom mesta pri uzatváraní Zmluvy o 
poskytovaní služieb so spoločnosťou 
ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. bolo 
eliminovať znečistenie verejných 
priestranstiev a obytných zón mesta 
psími výkalmi a zabezpečiť ich ekolo-
gickú a efektívnu likvidáciu.

V marci 2018 bola mestu Handlová 
doručená petícia za vypovedanie 

zmluvy so spoločnosťou prevádzkujú-
cou toalety pre psíkov. Dôvodom pe-
tície, na ktorej bolo podpísaných, po 
preskúmaní platnosti podpisov, viac 
ako 700 obyvateľov boli podľa nich 
vysoké náklady (15 960,00  € ročne).

Vzhľadom k doručenej petícii primá-
tor mesta prijal rozhodnutie vyhovieť 
petícii v plnom rozsahu a vypovedať 
uzavretú zmluvu. Zmluva so spo-
ločnosťou ECO DOG TOILET GROUP 
bola listom primátora mesta zo dňa 
20.4.2018 ukončená. O vypovedaní 
zmluvného vzťahu bolo informované 
Mestské zastupiteľstvo mesta Handlo-

vá na svojom rokovaní dňa 26.4.2018. 
V úvode mesiaca september 
(10.9.2018) spoločnosť ECO DG TOILET 
GROPT s.r.o. ponúkla mestu bezplat-
né prevádzkovanie 20 ks ECO DOG 
TOILET STANÍC v meste Handlová do 
konca roka 2018. Ako dôvod uviedla 
potrebu dokončiť adaptačný proces 
pri zvádzaní tejto komplexnej  služby. 

Dňa 18.9.2018 primátor mesta listom 
informoval spoločnosť, že s ponukou 
súhlasí s tým, že mestu Handlová ne-
vyplývajú z prevádzky tejto služby od 
1.8.2018 žiadne záväzky. Zároveň po-
žiadal o informácie, akým spôsobom 

bude spoločnosť službu zabezpečo-
vať,  vzhľadom k tomu, že mesto Han-
dlová nemá uzavretý žiadny zmluvný 
vzťah, predovšetkým kontakty na oso-
by zabezpečujúce služby, periodicitu 
vysýpania ECO DOG TOILET STANÍC 
a štatistické informácie z priebehu 
adaptačného procesu, ktorých obsa-
hom budú vyvezené množstvá psích 
výkalov, náklady a podobne.

V septembri toho roka spoločnosť 
vymenila informačné tabule na sta-
niciach a pokračuje s údržbou služ-
by bezplatne.

JP

Prevádzku ECO DOG TOILET v Handlovej mesto od augusta využíva zadarmo



Takto nejako môže znieť názov rozprávky alebo príbehu s dobrým 
koncom. Pán primátor, som rád, že v záverečnej sérii rozhovorov 
môžeme čitateľom prerozprávať príbeh so šťastným koncom, ktorý  
sa  začal písať pred  tromi rokmi a je za ním mnoho úsilia a poctivej 
práce. Spomínam to preto, lebo sa nájdu v našom peknom meste aj 
takí, ktorí prácu iných nezbadajú aj keby sa im na nose prechádzala. 
A to ani nedúfam, že by si ju aj vážili alebo ocenili. Mám informácie 
o tom, že mesto Handlová bolo úspešné s projektmi. O ktoré ide?

Prvý projekt, ktorý uvádzame v týchto dňoch do života, je projekt „Zvý-
šenie hrubej zaškolenosti detí materskej škôlky v Handlovej. Ide sa o 
projekt z Intergovaného operačného programu a získali sme naň sumu 
257 008 € a naše spolufinancovanie bude vo výške 13 526 €.

Názov projektu je asi z rozprávky „Krtko v Bruseli“, ale ten nie je dô-
ležitý. Nás zaujíma samotný projekt a jeho obsah. Čo sa teda skrýva 
pod krtkolomným názvom?

Tento projekt bude realizovaný piatimi hlavnými aktivitami.
Hlavná aktivita č. 1 – rekonštrukcia priestorov v objekte Materskej 
škôlky Dimitrova. V rámci tejto aktivity riešime intervenciu stavebných 
úprav pre potreby MŠ v súlade so školským zákonom. Vzhľadom na fakt, 
že priestory boli v minulosti využívané ako byt pre riaditeľku školy, ná-
sledne ako detské jasle, bolo nevyhnutné dispozične upraviť priečky pre 
súčasné potreby MŠ. Taktiež  upravíme podlahy, steny, dlažby a obklady 
v miestnostiach ako aj nevyhnutnú elektroinštaláciu. Taktiež vybuduje-
me bezbariérový prístup na 2. nadzemné podlažie, ako aj adaptáciu so-
ciálneho zariadenia pre imobilných. Zrekonštruovaním 2. nadzemného 
podlažia vytvoríme úplne novú triedu s kapacitou 15 žiakov.

Hlavná aktivita č. 2 – Rekonštrukcia priestorov v objekte Základnej 
školy Morovnianska cesta. Tu riešime intervenciu stavebných úprav pre 
potreby materskej škôlky. Vzhľadom na fakt, že priestory boli doteraz 
využívané ako triedy pre žiakov základnej školy, je nevyhnutné dispo-
zične upraviť priečky pre súčasné potreby MŠ ako aj sociálne zariadenia. 

Taktiež upravíme podlahy, steny, dlažby a obklady v miestnostiach ako 
aj nevyhnutnú elektroinštaláciu. V rámci tejto aktivity vytvoríme úplne 
novú triedu, ktorá bude mať kapacitu 20 detí.

Hlavná aktivita č. 3 -  vybudovanie detských ihrísk v oboch objektoch. 
V Handlovej k 17 ihriskám pribudnú ďalšie 2 ihriská.

Hlavná aktivita č. 4 – Materiálovo – technické vybavenie pre MŠ Dimit-
rova a ZŠ Morovnianska cesta. Pri tejto aktivite obstaráme nevyhnutné 

vybavenie v oboch objektoch. V oboch prípadoch ide o nové postieľky 
s vybavením, skrine, šatníkové skrinky, stoličky, stoly, kuchynské poličky 
ako aj pár prvkov pre podporu inkluzívneho vzdelávania, tiež dva sety 
interaktívnych tabúľ (IKT tabuľa, projektor) a dva počítačové sety (počí-
tač s monitorom).

Hlavná aktivita č. 5 – Rekonštrukcia objektu MŠ Dimitrova s cieľom zvý-
šenia energetickej efektívnosti. V rámci tejto aktivity je cieľom na jednej 
strane čo najlepšie energeticky zefektívniť hospodárnosť budovy MŠ Di-
mitrova a na strane druhej vytvoriť deťom čo najlepší užívateľský kom-
fort. Opatrenia na dosiahnutie cieľa sú zateplenie obvodového plášťa 
– zateplenie fasády, výmena okien a dverí, zateplenie strechy, budova-
nie bezbariérového prístupu do budovy, rekonštrukcia prípojky nízkeho 
napätia do budovy a ostatné práce s tým súvisiace. 

Aktivitami sa tento projekt len tak hemží, je to dosť čo povedať a 
nie spraviť. Ako sme pripravení na samotnú realizáciu, od kedy do 
kedy budú tieto práce prebiehať a ako to ovplyvní chod samotnej 
škôlky?

Všetky aktivity boli už riadne odsúťažené a máme víťazov, s ktorými sme 
podpísali zmluvy. Samotné práce začnú  na jeseň, koncom septembra a 
mali by byť ukončené vo  februári 2019. O všetkých aktivitách súvisia-
cich s prevádzkou škôlky, rozvrhom a pod. budeme rodičov informovať 
a budeme s nimi riešiť všetky súvisiace problémy.

Dobré správy pre Handlovú, 
alebo ako úspešné projekty zlepšia život obyvateľom mesta.

Deň otvorených dverí v samospráve mesta a 2. ročník EKOTOPFILMu v Handlovej 16. október 2018
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Kapacita novej učebne je 20 žiakov.
Hlavná aktivita č. 2 -  Obstaranie materiálového a technického vybave-
nie pre biologické – chemickú učebňu. Cieľom je okrem žiackych stolov 
a stoličiek a pracoviska pre učiteľa a mobilných laboratórnych pracovísk 
pre žiakov, obstarať aj IKT vybavenie, software a mobilného laboratór-
neho pracoviska pre učiteľa. Najväčšou položkou v rámci tejto aktivity 
je nákup didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov chémia a 
biológia. Kapacita tejto učebne bude 24 žiakov.

Hlavná aktivita č. 3 – Obstaranie materiálového a technického vybave-
nia pre polytechnickú učebňu. Cieľom tejto aktivity je vybudovať v uči-
teľskom dome t.z.   dielne pre žiakov, ich kapacita bude 20 žiakov.

Hlavná aktivita č. 4 – Obstaranie materiálového a technického vybave-
nie pre IKT učebňu. Predmetom tejto  aktivity je obstaranie kompletnej 
typizovanej zostavy pre novú IKT učebňu (variant notebook). Základná 
škola už disponuje jednou IKT učebňou, avšak vybavenie učebne je za-
staralé  a kapacitne postačuje iba na pokrytie vyučovacích  hodín infor-
matiky. Z dôvodu  zvýšenej požiadavky učiteľov na prístup k počítačom 
aj na iných vyučovacích predmetoch je potrebné v školy zriadiť druhú 
IKT učebňu.

Hlavná aktivita č. 5 – Stavebno – technická úprava pre potreby poly-
technickej učebne. Táto aktivita je už spomínaná rekonštrukcia učiteľ-
ského domu.

Pán primátor v akej fáze je tento projekt a v akom čase bude pre-
biehať ?

Tento projekt je v štádiu verejného obstarávania a bude prebiehať 
v mesiacoch september 2018 až marec 2019.

Týmto projektom nielen zlepšíme prostredie a vybavenie našich 
škôlok, ale čo je nemenej dôležité zvýšime aj kapacitu našich 
škôlok o 35 detí. Poprajme si aby jeho realizácia bola úspešná a 
pozrime sa na ďalší z úspešných projektov? 

Ďalší projekt, ktorým sme boli úspešný v rámci integrovaného regio-
nálneho operačného programu je projekt: Zlepšenie kľúčových kom-
petencií žiakov Základnej školy Školská. Tu sme získali nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške 132 210 € a naše spolufinancovanie bude 
vo výške 6 958 €.

Nedá mi to, ale aj tento názov je asi z dielne nášho kamaráta krt-
ka. O čo teda ide pán primátor v tomto projekte a čo to prinesie 
samotnej ZŠ Školská a jej žiakom?

V tomto projekte ide o rekonštrukciu budovy bývalých učiteľských by-
tov. 

Máš na mysli budovu, kde sa mnohí z nás „južanov“ pod dohľa-
dom pána učiteľa  Tomského učili kresliť, alebo zlostili na pracov-
nom vyučovaní pána učiteľa Chlebinu?

Áno, je to presne tá budova, kde býval aj legendárny školník Janko Ci-
buľa, či pán Kastelovič. Ale nechajme naše spomienky bokom. Projekt 
bude zameraný na päť aktivít.

Hlavná aktivita č. 1 – Obstaranie materiálového a technického vyba-
venie pre jazykovú učebňu. Cieľom je vybavenie učebne stolmi, stolič-
kami a IKT vybavenie software a kompletného pracoviska pre učiteľov. 

Učiteľský dom na ZŠ Školská

Dobré správy aj pre ZŠ Školská
Žiaci dostanú novú polytechnickú učebňu a novú IKT učebňu



V prvej časti našich dobrých správ sme sa venovali našim deťom 
v jednotlivých škôlkach a školách v meste. Máme ešte nejakú dob-
rú správu aj pre deti z priľahlých častí mesta? 

Som rád Aťo,  že to čom som sľúbil v predchádzajúcich rozhovoroch, 
to aj plním. Sľúbil som hornokončanom, že na hornom konci vybudu-
jeme detské ihrisko. Podarilo sa mi cez nadáciu VEÓLIE získať finančné 
prostriedky vo výške 12 000 € a ihrisko bolo v septembri osadené. 
V mesiaci október vybudujeme okolo neho oplotenie, aby sa dalo 
uzamykať. Sľúbil som morovňanom, že v prímestskej časti Morovno 
zrekonštruujeme hasičskú zbrojnicu a kaplnku. Tak sa aj stalo. Z minis-
terstva vnútra sme na hasičskú zbrojnicu získali 27 000 €. Kaplnku sme 
zrekonštruovali zo sponzorských príspevkov. Taktiež som sľúbil som 
morovňanom, že tu vybudujeme nové detské ihrisko. V mesiaci sep-
tember sa tak aj stalo.

Nové detské ihriská
v Morovne a na Hornom 
konci

Detské ihrisko na Hornom konci

Detské ihrisko v Morovne

Kaplnka v Morovne

Hasičská zbrojnica



Pán primátor, nadviažem na sľuby, ktoré sme uverejnili v Hand-
lovských novinách. Sľúbili sme našim občanom, že ich budeme in-
formovať o stave prieskumných prác na Morovnianskom sídlisku, 
ktoré realizuje spoločnosť Immobilien management, s.r.o.. Pripo-
meniem že ide o nákupné centrum. Občanom už asi nestačia len 
informácie o prípravách, lebo  za normálnych okolností už by to aj 
sami postavili. Je niečo nové?

Ver tomu, že ani mňa už nebavilo hľadať odpovede za investora. Situá-
cia sa však začína výrazne meniť. Zástupcovia spoločnosti Immobilien 
management, s.r.o. nás informovali  o priebehu prác v predmetnom 
území. Na základe prvého hydrogeologického prieskumu vyvstala 
potreba rozsiahlejšieho prieskumu. Túto úlohu zadali spoločnosti IG 
Konzult, s.,r.o pod taktovkou Doc., RNDr. Miroslava Kopeckého, PhD. 
Zodpovedný riešitelia nám predložili výsledky z oboch správ  inžinier-
sko-geologického prieskumu.

Tak aké sú výsledky, pán primátor?
Z oboch správ, ktoré geológovia vypracovali je zrejmé, že opatrnosť 
investora je na mieste. Na začiatku prieskumu v rámci rekognoskácie 
a mapovaniu bolo v centrálnej časti záujmového územia (norfologicky 
výrazná depresia) identifikované zosuvné územie. Treba povedať, že v 
atlase zosuvov SR nie je dané územie hodnotené ako zosuvné a ani IG 
mapa z roku 1996 ho ako zosuvné územie neuvádza. Na druhej stra-
ne územie mesta Handlová a jeho okolia je známe výskytom množstva 
zosuvov, čo vyplýva z geologickej stavby územia, ktorá je priaznivá na 
vznik zosuvu.

Z archívnych záznamov je však možné získať informácie o existencii 
zosuvov na uvedenom svahu. V čase prieskumných prác v roku 1976 
došlo k zosuvu v oblasti lesoparku. V juhovýchodnej časti územia v roku 
2005 pri budovaní objektu pivárne bola pravdepodobne podrezaná 
časť staršieho fosílneho zosuvu, čo spôsobilo vznik a postupný vývoj 
nového aktívneho zosuvu. Jeho odlúčená časť je morfologicky výrazná, 
čelo zasahuje do betónových panelov starej pivárne.Predpokladáme, 
že maximálna hrúbka aktívneho zosuvu je v spodnej časti pribl. 4 m.

Z uvedeného vyplýva, že pre dosiahnutie trvalej stability horninového 
prostredia bude potrebné výkopy zabezpečiť kotvenými pilotnými ste-
nami so zachovaním zníženej hladiny podzemnej vody.

Z tvojich informácií, ktoré máš od investora vychádza, že bolo 
rozumné aj napriek tlaku verejnosti vykonať všetky potrebné 
prieskumy. Neviem si predstaviť reakcie obyvateľov, keby sa niečo 
stalo. Z toho všetkého, čo si uviedol, mi vychádza, že mesto výhod-
ne predalo pozemky (teraz už vieme aké) a za získané prostriedky 
opravilo cesty, chodníky. Nezostal povestný Čierny Peter investo-
rovi?

Som rád, že nie, mesto obdržalo  od investora žiadosť o zriadenie stave-
niska na predmetnom území. V žiadosti investor uvádza: 

V mesiaci október chce zriadiť:
 a)  Vytvorenie v predmetnom území dočasnej plochy pre zriadenia 
staveniska, kde bude umiestnené bunkovisko a mobilné hygienické za-
riadenia
 b)  Osadí informačnú tabuľu označujúcu stavbu a projekt
 c)  Osadí mobilné oplotenie územia s viacerými vstupmi do staveniska 
oddeľujúceho plochy (pozemky) budúcej stavby od okolitých nehnu-
teľnosti
 d)  Začne s hrubými terénnymi úpravami, ktoré budú v prvej etape 
pozostávať z prípravy plochy (pozemkov) staveniska vytvorením do-
časných staveniskových komunikácií a zárezov a odťaženia a odvozu 
navážok a prebytočnej zeminy a sanačných úprav plôch a zosuvných a 
deformačných častí.

Mesto vydalo súhlasné stanovisko predmetnej žiadosti. V mesiaci októ-
ber začnú práce na Morovnianskom sídlisku.

Zhrniem si to. Aj napriek zložitej geologickej stavbe územia sa ná-
kupné stredisko bude stavať?

Investor ma informoval, že sa rozhodol pre realizáciu stavby Obchodné 
centrum Handlová. Zimné mesiace chce využiť na vypracovanie EIA a 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Pán primátor, sme na konci série rozhovorov, ktorých cieľom bolo 
poskytnúť občanom informácie o dôležitých aktivitách mesta, pri-
pomenúť,  čo všetko sa v meste zmenilo, že  práce, ktoré sa aj dnes v 
meste vykonávajú nezabezpečuje „Horná Dolná“. Som rád, že kon-
číme dobrými správami. 
     Ďakujem ti za rozhovor. Vladislav Horváth
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Investor požiadal o zriadenie staveniska 
na výstavbu Obchodného centra na Morovnianskom sídlisku



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.

Informácie z knižnice
Letnú čitáreň si čitatelia obľúbili... 
Počas leta rozšírila knižnica svoje služby o letnú čitá-
reň. Otvorili sme ju začiatkom mája a do konca sep-
tembra ju navštívilo 350 návštevníkov, pripravili sme 
tu štyri podujatia. Hlavným poslaním bolo poskyt-
núť čitateľom oddych v tieni zelene v centre mesta, 
možnosť bezplatného čítania denníkov, časopisov a 
kníh, pozrieť si tematické výstavky, pripojiť sa na in-
ternet.V priestore letnej čitárne je umiestnená malá 
samoobslužná knižnica vyradených kníh z fondu 
knižnice, ktoré si mohli čitatelia čítať, prípadne od-
kúpiť. Letná čitáteň je otvorená do konca septembra, 
v prípade teplého počasia babieho leta, aj v októbri. 

Nové knihy v knižnici z Fondu na podporu umenia. 
Naši čitatelia sa môžu tešiť na množstvo nových kníh 
rôznych žánrov a pre všetky vekové kategórie. Aj v 
tomto roku sme sa uchádzali o finančnú dotáciu na 
nákup kníh z Fondu na podporu umenia (FPU-verej-
noprávna inštitúcia, ktorá podporuje umenie a kul-
túru na Slovensku). Projekt na doplnenie knižničné-
ho fondu pod názvom „Nové knihy-dar k 95. výročiu 
knižnice“, bol podporený takmer v plnom rozsahu, 
päťpercentné spolufinancovanie zabezpečil zriaďo-
vateľ mesto Handlová. Zo získaných peňazí, 4700 

Eur, pribudne do knižnice nášho mesta viac ako 
štyristo noviniek pre dospelých i deti. Všetky knižné 
novinky sa postupne spracovávajú a čitateľom budú 
k dispozícii priebežne do konca tohto a začiatkom 
budúceho roka. O zakúpených novinkách sa dozve-
dia z našich výstavok kníh pri návšteve knižnice.

Burza kníh – výpredaj vyradených kníh z knižnice
K aktualizácii a ochrane knižničného fondu patrí 
pravidelné vyraďovanie zastaralej, opotrebovanej a 

duplicitnej literatúry. Tú sme sa rozhodli ponúknuť 
verejnosti. Príďte si vybrať z vyradených a darova-
ných kníh. Za jednotnú cenu 0,20 Eur vám ponúka-
me literatúru pre deti a dospelých; náučnú literatúru 
aj beletriu. Za symbolickú sumu podporíte nákup 
nových kníh a aktivity ktoré pripravujeme pre deti 
v knižnici. Výpredaj sa koná vždy počas pracovných 
hodín v mestskej knižnici, prípadne v letnej čitárni 
pred knižnicou.

Október v knižnici:
Mesiac úcty k starším. 
 Lentilka pre dedka Edka. 
 Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ  
Vyhodnotenie prázdninových stretnutí 
v knižnici.
 Exkurzie do knižnice spojené so zápisom. 
 Pre SŠ a ZŠ
Knižničný systém v SR. 
 Informatická hodina pre 5. roč. ZŠ
Za rozprávkami do knižnice. 
 Podujatie pre MŠ
100 rokov od vzniku ČSR. 
 Literárno tematické podujatie pre SŠ a ZŠ 
Deň otvorených dverí v samospráve.
Mimi a Líza. Zážitkové čítanie pre 1. st. ZŠ
Výpredaj vyradených kníh z fondu knižnice.

Dana Mikulášová

Malé obzretie za veľkým dňom 
v Slovenskom banskom múzeu Handlová
Slovenské banské múzeum – Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku 
Handlová oslavovalo počas Regionálnych osláv Dňa baníkov podujatím 
Deň otvorených dverí. Návštevníci z Handlovej a blízkeho okolia, ale aj z 
rôznych častí celého Slovenska, prejavili záujem a tento rok ich prišlo ne-
uveriteľných 474.Návštevníci boli milo prekvapení ponukou rôznych upo-
mienkových predmetov, ktoré v nájdete v našom múzeu. Vybrať si môžete 
pohľadnice, magnetky s baníckou tematikou, kľúčenky, polodrahokamy. 
Zaujala široká ponuka náramkov, náhrdelníkov, príveskov, stromčekov 
šťastia, výrobky zo zlatého ónyxu, anjeli, pyramídy, svietniky, jabĺčka, slo-
níky, koníky alebo sovičky, ktoré sú skvelým pohlcovačom elektrosmogu. 
Príďte aj vy a staňte sa súčasťou našej múzejnej rodiny. Ďakujeme všetkým 
seniorom, rodinám s deťmi, študentom, žiakom, ale aj baníkom, ktorí si na-
šli čas a prišli sa zoznámiť s históriou baníctva a s tajomstvami, ukrytými a 
odhalenými v múzeu. Generálnym sponzorom Dňa otvorených dverí bolo 
mesto Handlová.                                     Oľga Mihoková, vedúca SBM Handlová

Mestská polícia informuje

Mestská polícia zaznamenala za me-
siacaugust2018 – september 2018(od 
10.8.2018 do 23.9.2018) celkom 756 
udalostí. Zaevidovaných bolo 177 
priestupkov, z ktorých bolo 100 ziste-
ných vlastnou činnosťou a 56 oznáme-
ných občanmi mesta. Kamerovým sys-
témom bolo zistených 21 priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 97 doprav-
ných priestupkov. V 12 prípadoch bol 
použitý TPNZOMV (tzv. papuča). VZN 
č.8/2013 – o zákaze podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov v 
územnom obvode mesta Handlová, 

Novej Lehoty a Morovna–7 priestup-
kov.Proti verejnému poriadku bolo 
riešených 39 priestupkov. Z toho bol 
1 priestupok neuposlúchnutie výzvy 
verejného činiteľa, 11 priestupkov 
na úseku rušenia nočného pokoja a 
27 priestupok na úseku znečistenia 
verejného priestranstva.Proti občian-
skemu spolunažívaniu – 4 priestupky.
Proti majetku 6 priestupkov.Zákon o 
ochrane nefajčiarov bol porušený v 
2 prípadoch.V 22 prípadoch bol po-
rušený Zákon 282/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov (nezabrá-
nenie voľnému pohybu psa; neprihlá-
senie psa do evidencie; neoznámenie 

zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie, neodstránenie 
výkalov). Príslušníci mestskej polície 
odchytili 14 túlavých psov, ktorí boli 
umiestnení v útulku /5 psov sa podari-
lo vrátiť ich majiteľom a pre 3 psov bol 
nájdený nový domov). V 2 prípadoch 
boli príslušníkmi MsP použité donuco-
vacie prostriedky.Príslušníci MsP vyko-
nali za uvedené obdobie 207 zákrokov 
a 47 výjazdov k narušeným monito-
rovaným objektom. Na žiadosť OOPZ 
Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 
bolo príslušníkmi MsP vykonaných 25 
zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 10.8.2018 do 23.9.2018:

15.8.2018 o 19:50 hod. - pri pochôdzke 
zistené, že pod stromom pri Relaxe leží 
bezdomovec, ktorý sa hliadke sťažoval 
na silné bolesti nohy a chrbtice, preto 
z miesta nemôže odísť a potrebuje po-
moc. Bol pod vplyvom alkoholu a celý 
chrbát a nohy mal od výkalov. Hliad-
ke ukázal pravú nohu. Od členkapo 
chodidlo mal červíky a okolo nôh mu 
lietali muchy. Hliadka MsP privolala 
RZP. Hliadka zotrvala na mieste do prí-
chodu RZP.

MSP

EKOTRH 2018
V dňoch 11. -13.septembra zorganizovali ZO 
SZOPK A.Kmeťa a CVČ Handlová už 24.ročník 
výstavy EKOTRH.  Veľa  zaujímavostí s prírodo-
vednou témou boli aj v tohtoročnej výstave pre 
návštevníkov. Veľmi zaujímavé boli výpestky 
záhradkárov, bonsajistov,  kaktusárov a kveti-
nárstiev. Novinkou bola aj expozícia  rybárov 
a poľovníkov . Veľkú pozornosť venujeme zbe-
rateľom. Vystavené boli zbierky známok, hmy-
zu a minerálov. Ľudovoumelecká tvorba bola 
venovaná umelcom z  nášho regiónu. Celkovo 
vystavovalo  23 vystavovateľov. Chcem v mene 
organizátorov poďakovať všetkým, ktorí sa po-
dieľali pri organizovaní výstavy a vystavovate-
ľom. Cieľ  a zámer organizovanej výstavy splnilo 
očakávanie návštevnosti . Počas trvania si výsta-
vu prezrelo viac ako 600 účastníkov. Verím, že 
aj pripravovaný ďalší ročník prinesie veľa zaují-
mavostí a podnetov pre občanov nášho mesta.



hospodárov a remeselníkov, ale aj banícke rodiny bývajúce v Baníckej kolónii si 
piekli chlieb doma. V kuchyni gazdiné zamiesili cesto, ktoré vykyslo v slamien-
koch – ošatkách. Cesto kyslo zakryté čistým pláteným obrúskom. Potom ho 
gazdiné nosili do pece upiecť. V Baníckej kolónii bolo zvykom, že si rodiny do-
hodli presne na čas pečenia, aby gazdiné nečakali pri peci zbytočne. V rodinách 
nemeckých hospodárov gazdiné piekli viac bochníkov naraz a členovia rodiny 
ho konzumovali počas celého týždňa. V Handlovej bolo zaužívané nosiť  piecť 
chlieb „ku Kusyčke“, mnohí si určite spomeniete, ako sa vôňa pečeného chleba 
šírila po celej ulici. Bola to úloha detí, ktoré zamiesené cesto priniesli v ošatke a 
potom prišli upečený chlieb vyzdvihnúť a priniesli domov. Na stôl sa upečený 
chlieb položil v bielej plátenej šatke väčšinou  bez chrumkavých končekov, kto-
ré deti cestou domov zjedli. 

Z chlebového cesta, gazdiné nechávali kúsky, z ktorých sa piekli doma tradič-
né plamenníky a boli pochúťkou najmä pre deti.  Chlieb bol a je božím darom, 
preto pri prvom odkrojení z nového pecňa robili gazdiné na spodok nožíkom 
krížik. Chlieb sa musel zjesť celý, aj omrvinky. Tie väčšinou zjedla gazdiná, nikdy 
sa nesmeli spáliť v peci. Nevážiť si, čo i len omrvinku chleba bol hriech, na ktorý 
rodiny mohli doplatiť biedou a hladom. Veď aj malá omrvinka chleba ukrýva v 
sebe kus ľudskej práce. 

Recept na domáci Banícky chlieb
Suroviny:  
1 kg múky, 3 uvarené zemiaky 
v šupke, soľ, rasca, kocka drož-
dia, mlieko a cukor a trochu 
droždia na kvások – najlepšie 
troška cesta z predchádzajú-
ceho pečenia, masť na vyma-
zanie plechu. 

Postup: 
Múku bolo potrebné preosiať, aby bola vzdušná a chlieb nadýchaný. V nádobe sa 
zmiešali múka, ošúpané a roztlačené zemiaky soľ, rasca, droždie a kvások a spoloč-
ne s vodou sa vymiesilo cesto. Miesiť sa muselo aspoň 20 minút, podľa potreby sa 
pridávala voda alebo múka, kým sa cesto neoddeľovalo od steny nádoby. Prikryté 
plátnom sa nechalo kysnúť aspoň hodinu. Po hodine sa zľahka znovu premiesilo, 
sformovalo do tvaru chleba a cesto sa položilo na vymastený plech. Bochník sa po-
trel vodou a vložil do vyhriatej rúry. Bochník sa piekol v peci spoločne s hrnčekom s 
vodou, aby chlieb nebol vysušený. Približne po hodine pečenia sa upečený a voňavý 
chlieb vybral z rúry a ešte raz potrel vodou, aby mal chrumkavú kôrku.  JO

Po letných prácach na poli, po žatve, hospodári pozvážané obilie na svo-
jich hospodárstvach vymlátili. Z mláťačiek vychádzalo zrno, oddeľovali sa 
plevy a slama. Zrno sa po vysušení ukladalo do plátených vriec a na vozoch 
ho gazdovia vozili do mlyna. Gazdovia z nemeckej obce Krickerhau obilie 
po častiach vozili práve začiatkom jesene do štyroch mlynov, ktoré boli v 
obci. Zomletá múka mala v rodinách mimoriadne postavenie, bola najdô-
ležitejšou potravinou. Mlynárstvo patrilo medzi ťažké remeslo, ale mlynári 
boli v obci vždy považovaní za majstrov vo svojom povolaní. Dedilo sa z 
otca na syna dlhé generácie. 

Mletie vymlátených obilných zŕn medzi krútiacimi sa kameňmi, žarnovmi, je 
známe od praveku. V dávnej minulosti sa žarnovy krútili ručne, neskôr sa využí-
vala sila ťažných zvierat. Postupom rokov sa na pohon mlynov začala využívať 
sila vetra či vody. Prvé správy o mletí na vodných mlynoch sú na území Sloven-
ska zaznamenané z 13. storočia.

Chlieb – dar boží
Až do polovice 20. storočia bolo v rodinách na Slovensku tradíciou piecť chlieb 
doma, v domácej peci. Chlieb sa nekupoval v obchode. Nielen nemecké rodiny 

Výročie vzniku Československa, ku ktorému 
oficiálne prišlo 28. októbra 1918, si Slovenská 
republika pripomína ako Pamätný deň. V roku 
2018 pri príležitosti 100. výročia, schválila SNR 
jednorázový štátny sviatok a to 30. októbra, 
kedy bola slávnostne podpísaná Martinská dek-
larácia, ktorou sa Slovensko prihlásilo k novému 
štátnemu zväzku. 

Vznik spoločného štátu pripomína zlomový bod v 
histórii nástupníckych krajín po skončení 1. sveto-
vej vojny a rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie.  
České a slovenské snahy vymaniť sa spod tútorstva 
Viedne a Budapešti získali na význame najmä v prie-
behu rokov prvej svetovej vojny a naberali reálnu 
šancu na naplnenie tejto idey.  Pre Slovensko to zna-
menalo záchranu pred mnohoročnou tvrdou maďa-
rizáciou. Spojenie so spriateleným českým národom 
bola v tom čase správna voľba a osvojili si ju nielen 
vedúci predstavitelia slovenskej a českej politickej 
scény, ale aj zahraniční štátnici ako vedúci predsta-
vitelia slobodných krajín v Európe a v USA. 

V mesiacoch jún až september 1918 uznali postup-
ne Francúzsko, Veľká Británia, USA aj Japonsko za 
oficiálneho predstaviteľa budúceho Československa 
zahraničný vrcholný orgán odboja a to Česko-Slo-
venskú národnú radu, založenú vo februári 1916 v 

Paríži. Jej vrcholnými predstaviteľmi sa stali  T. G. Ma-
saryk, Eduard Beneš a Milan Rastislav Štefánik, ako 
jediný zástupca Slovenska. Vo Washingtone bola 
18. októbra 1918 vydaná deklarácia o českosloven-

skej samostatnosti. V Prahe 28. októbra 1918 bola 
slávnostne vyhlásená nová spoločná Českosloven-
ská republika, ako nástupnícky štát v nadväznosti 
na podpísanú kapituláciu a následný rozpad Ra-
kúsko-uhorskej monarchie. Vedúci slovenskí politic-
kí predstavitelia sa k novej štátnosti prihlásili až 30. 
októbra 1918 na zasadnutí Slovenskej národnej rady 
v Turčianskom Svätom Martine dokumentom Dekla-
rácia slovenského národa.

ČSR znamenala pre Slovákov budovanie základných 
spoločenských, kultúrnych a školských ustanovizní, 
ktoré na našom území, na rozdiel od väčšiny vte-
dajších národov Európy, chýbali. Spoločná štátnosť 
Čechov a Slovákov prežila krásne medzivojnové bu-
dovateľské obdobie, zlatý vek vlády „tatíčka Masary-
ka“, tragické roky druhej svetovej vojny a pohnuté 
roky 1945 a 1948, Pražskú jar a boj Dubčeka za so-
cializmus s ľudskou tvárou, obdobie socialistického 
Československa až k novembru 1989. Spoločný štát 
Čechov a Slovákov rozdelili na dva samostatné celky 
1. januára 1993.

Nezabúdajme na spoločné mierové spolužitie Slo-
vákov a Čechov a štátny sviatok schválený na deň 
30. októbra 2018 si pripomeňme dôstojne, pretože 
pred 100 rokmi nám priniesol vytúženú  slobodu.                     
JO

Výročie vyhlásenia spoločného štátu Slovákov a Čechov si pripomíname už 100 rokov

Po lete treba klasy zomlieť

Deň otvorených dverí v samospráve mesta a 2. ročník EKOTOPFILMu v Handlovej 16. október 2018
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Hnev bokom, 
vpred s rozumom, 
za dobré miesto pre život...

Miroslav HOLČEK, PhDr.

Sociálny terapeut8
Miroslav JAKUBÍK

Podnikateľ11
Ingrida JANÁKOVÁ

Vedúca pobočky 
DIGI SLOVAKIA s.r.o.12

Milan LINKEŠ
Obsluha tepelno-

technických zariadení17

Viktória MORAVČÍKOVÁ 
Timurová, Mgr.

Laborant20
Branislav ONDRUŠKA, Mgr.

Vodič Taxislužby21
Jarmila PODOBOVÁ, Ing.

Ekonómka22
Kristian RIŠKA, Ing.

Stavebný inžinier23
Anna SIVEKOVÁ, Mgr. 

Učiteľka24

Erika BUDOVIČOVÁ, Mgr.

Zdravotná sestra 
živnostníčka3

Dušan  KLAS
Zástupca 
primátora15

Vladimír KRČ, Bc. 

Samostatne 
hospodáriaci roľník19

Viera MRÁZOVÁ, Mgr.
Riaditeľka neziskovej 
organizácie Jazmín22

Augustín PAŽITNÝ

Živnostník24
Jozef PROKEIN

Dôchodca27
Martin ŠKRTEĽ

Podnikateľ35
Anna VRŠKOVÁ

Poradca klienta 
VÚB a.s.37

Kandidáti 
do MsZ v Handlovej

za SNS

Volebný obvod č.1

Kandidáti 
do MsZ v Handlovej

za SNS

Volebný obvod č.2

Za primátora mesta Handlová podporujeme Ing. Ruda Podobu
Objednávateľ:  Dušan Klas ,Mierové námestie  972 51 Handlová
Dodávateľ: Adris s.r.o., Haburská 15, 82101 Bratislava Ičo: 44656858



spomíname...
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Odišiel si preč, nás to teraz 
bolí, opustil si tento svet aj 
proti svojej vôli. 

Dňa 17.10.2018 si pripomína-
me 1.výročie úmrtia manžela, 
otca a dedka 

Dušana Poláka. 

S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 5.10.2018 si pripomína-
me 4.výročie úmrtia môjho 
manžela, otca, starého otca 
a švagra 

Štefana Šišmiča. 
S láskou spomína manželka 
s deťmi.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa 
dňa 28.8.2018 prišli navždy 
rozlúčiť s našim otcom 

Jozefom Spiškom. 
Ďakujeme za prejavy sústras-
ti. Manželka Valika s rodinou.

Dňa 22.10.2018 uplynie 
10 rokov od úmrtia našej 
mamičky, starkej a prastarkej 

Vilmy Kurdiovej.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa dňa 17.9.2018 
prišli navždy rozlúčiť s našou

Terezkou Spevárovou. 
Za prejavy sústrasti ďakujú manžel 
Ján, syn Ján a dcéra Zuzana s rodi-
nami.

Dňa 15.10.2018 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný ocino, 
svokor a starký

Stanislav Pavlík.

S láskou spomíname.

Dňa 13.10.2018 uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko 

Bohuslav Kahún. 
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéry 
Tatiana a Bohuslava s rodinami. 

„Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, 
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí...“

V mesiaci august  september 

2018 sme sa rozlúčili
 Ľubomír Horniak 59 rokov
Anna Kráľová 
rod. Voláková 86 rokov
Milan Žarnovičan 62 rokov
Monika Martišová
rod. Uramovská 41 rokov
Terézia Spevárová
 rod. Pasztorová 70 rokov
Jozef Kobela 59 rokov
Štefan Koval 85 rokov
Peter Gűrtler, 61 rokov
Jozef Kollár 77 rokov
Ján Pomšár 58 rokov
Ján Novák  75 rokov
Jozef Spiška 68 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.

Dňa 1.9.2018 uplynul rok, 
čo nás navždy opustila naša 
drahá mama a starká 

Valika Cabaníková.

 S láskou na teba spomína-
me. Dcéra a syn s rodinami.

Dňa 11.10.2018 si pripomína-
me 5.výročie smrti 

Antonína Oswalda. 

Spomína manželka, deti, 
vnúčence, sestry, brat, švagor 
a švagriná.

Dňa 4.10.2018  si pripomíname 
7.výročie úmrtia našej drahej 
mamičky 

Anny Očkayovey, 
zároveň si  tiež pripomíname 
13.výročie úmrtia nášho ocka 

Štefana Očkaya. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, 
ktorí sa 30.8.2018 prišli rozlúčiť s našim milovaným 
manželom, otcom, starým otcom a prastarým otcom 

Jánom Novákom. 

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorý-
mi ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Manželka a deti s rodinami. 

„V našich srdciach zostaneš navždy.“

Dňa 4.9.2018 ma navždy opustil môj 
milovaný manžel   

Peter Gűrtler. 
Ďakujem rodine, priateľom, bývalým spo-
lupracovníkom, známym a susedom, ktorí 
sa dňa 7.9.2018 s ním naposledy rozlúčili. 
Ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Manželka Anka.

Poďakovanie

Ďakujem lekárom MUDr. Hrachovej, 
MUDr. Holosovi, MUDr. Procházkovi, 
internému oddeleniu JIS v Bojniciach, 
SÚSCCH V Banskej Bystrici oddelenie kar-
diológie za starostlivosť o môjho manže-
la Petra Gűrtlera.  Žiaľ, jeho srdiečko to 
nezvládlo. Manželka.

S láskou spomínajú dcéry Viola a Mária s rodinami.

Na krídlach anjela vzlietla si v diaľ, v srdciach našich zanechala obrovský žiaľ. V nich ťa 
nosíme, v spomienkach máme, často na teba myslievame, keby tak dalo sa znovu byť 
spolu, každý deň zasadnúť k jednému stolu... 
Keby tak dalo sa to, čo sa nedá... 
Viem, len tiché slovko do nebies...,“  navždy milujeme...“

Dňa 3.9.2018 uplynulo 22 rokov ako nás opustila milovaná manželka, mamička, 
babička Ruženka Šulcová. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manžel Karol, dcéra Monika s rodinou.



Služby Mestského bytového podniku vám uľahčia život
Spojovateľka: 
046/5475937,  0905 693 043
Kúrenár, vodár: 0905 383 527
Výťahár: 0907 317 381
Elektrikár, revízny technik: 
0908 715 958
Dispečer: 0905 723 278
Verejné osvetlenie: 
0908 715 975,  5475 007
Stránkové hodiny pre verejnosť
PONDELOK:  8 00 - 14 00 h
UTOROK:       NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:        8 00 - 15 30 h
ŠTVRTOK:      NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          8 00 - 13 00 h
Mimo stránkových hodín len vopred 
dohodnuté individuálne stretnutia.
www.msbp-ha.sk.

Dáme do prenájmu 
všetky prevádzky v Národnom 
dome Handlová. 
Cena dohodou. 
Tel. kontakt : 0905 522 628.

Veľkosklad Flóra, Prievidzská 39, Handlová
Predaj nápojov, pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje. Ponúkame tovar na komis. na svadbu, 
kary, jubilea, rodinné oslavy. Možnosť vrátenia tovaru. Nad 100 € dovoz k vám domov. 

T.č.: 0905 255 045        046/5475 090
Ponúkame autodopravu Fiat Ducato 1200 kg na prepravu, sťahovanie. Handlová a okolie. 
Cena dohodou. T.č.: 0907 313 483

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

Sedacia súprava Wiki USedacia súprava  „Smart“

SEDOSA

Váľanda Jana Koberec Princess

Komoda Nena typ 3

Zrkadlo Malkia

Jedálenska stolička
Zaira

v prevedení zelená, 
béžová, tmavohnedá,
biela

možnosť výberu poťahu

Stolná lampa 
Qenny Typ 13 

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

 99 €

Taburet Hríbik

22 €

23 €

66 €

278 €

9 €

779 €
799 €

nábytok

0917 539 165

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

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

29 €

23 €

Prerušenie dodávky elektriny
Mesto Handlová a Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamujú obyvateľom 
mesta Handlová, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy bude  prerušená dodávka elektrickej energie v meste 
Handlová:
• 4. októbra 2018 v čase od 7.30 h do 14.30 h v časti Nová Lehota 
• 9. októbra 2018 v čase od 8.00 h do 15.15 h v časti Remata  č. 41
• 29. októbra 2018 v čase od 8.00 h do 15.30 h v časti Nová Lehota

Aktuálne informácie o plánovaných odstávkach elektrickej energie nájdete na 
www.handlova.sk.

Pracovná 
ponuka
ÚČTOVNÍČKA
náplň práce:  vedenie kompletného podvojného účtovníctva pre 
   platiteľa DPH
základná zložka mzdy (brutto): 1 200 € + odmeny
termín nástupu: ihneď

Požadujeme
-  úplné stredné odborné vzdelanie/vysokoškolské vzdelanie 
 ekonomického smeru
-  znalosť účtovného programu MRP
-  minimálne dvojročnú prax vo vedení  podvojného účtovníctva

Žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom na spracovanie osob-
ných údajov posielajte na e-mail: 
kmethandlova@mail.telekom.sk alebo na adresu spoločnosti:

KMET Handlová, a.s.
Ul. Potočná 22
97251 Handlová

Kontaktná osoba:
Ing. Mária Lenková
tel.: 046/5472 171, 0915 750 998



DAZYA DANCE CAMP 2018 
Šiesty ročník tanečného sústredenia – DAZYA DANCE CAMP sa konal koncom 
augusta v nádhernej prírode. Päťdesiat tanečníkov vo veku od 6 do 23 rokov sa 
pripravovalo na novú tanečnú sezónu 2018/2019. Trojfázové tréningy zame-
rané na kondíciu, silu, flexibilitu, muzikalitu, freestyle, choreografiu v štýloch 
hip-hop, muzikálový tanec, komerčný tanec viedli skúsení lektori: naša hlavná 
trénerka Daška Ďurčovičová (Handlová), Katka Roháčová (Topoľčany) a Adam 
Kmeť (Martin). Okrem týchto tréningov si naši tanečníci utužili kolektív, zabavili 
sa, opekali si, spievali, hrali sa, športovali, vymýšľali, súťažili a robili všetko, čo 
patrí k správnemu táboru. Medzi zaujímavé aktivity patrila aj hodina pilatesu 
s úžasnou fyzioterapeutkou Katkou Klátikovou (Ráztočno), ktorá sa starala aj 
o naše zdravie. Bolo to šesť krásnych a náročných dní v kruhu našej tanečnej 
rodinky. Spojil nás tanec, našli sme lásku, spolu sme DAZYA. 

DAZYA TEAM 

Nový školský rok sme odštartovali  
s veľkým nasadením

SZUŠ VOLCANO otvorila svoje brány v našom meste už 10 škol-
ský rok. Sme nesmierne radi, že v tieto naše okrúhle narodeni-
ny sa všetko podarilo ako sme si predstavili a všetky triedy sme 
naplnili do prasknutia. Hudobný odbor klavír a bicie už boli 
naplnené ešte pred 3. septembrom, z čoho máme nesmiernu 
radosť, no zároveň nás mrzí, že nemôžme kvôli naplnenej kapa-
cite prijať viacej detí. Naši tanečníci na sebe pracovali aj počas 
prázdnin a preto sa nám začínalo veľmi ľahko. Opäť sme otvorili 
všetky elokované pracoviská. Či už materské školy, kde začínajú 
naši najmenší Volcaňáci, ako aj elokované pracovisko v Ráztoč-
ne. Do prvého ročníka sme tento rok prijali až cez 20 malých 
tanečníkov, čo je historicky najväčší počet od existencie školy. 
A ako sa patrí na takúto parádu, tak sme ich aj slávnostne prijali 
a pasovali za veľkých tanečníkov našej školy. Deti slávnostne za 
potlesku rodičov a starších kamarátov odštartovali svoju prvú 
hodinu v škole a ako pamiatku bolo každé dieťa obdarované 
medailou a prvom ozajstnou žiackou knižkou. 

Už teraz sa všetci tešíme na všetky tie spoločné akcie, koncerty, 
vystúpenia, projekty a súťaže, ktoré nás v najbližších mesiacoch 
čakajú.                                                                                       Vaše VOLCANO

Filmové tipy Kina Baník na október
VENOM
Tom Hardy sa predstaví ako jeden z najznámejších komiksových antihr-
dinov od Marvelu. Keď sa novinár Eddie Brock stane hostiteľom nebez-
pečného mimozemského symbionta, stáva sa z neho jedna z najväčších 
hrozieb pre ľudstvo, no najmä pre neho samého.
 

PRVÝ ČLOVEK
Pred päťdesiatimi rokmi sa pol miliardy ľudí tlačilo pri televízoroch, aby v 
priamom prenose sledovali pristátie posádky Apolla 11 na Mesiaci. Krát-
ko nato astronaut Neil Armstrong vyslovil slávnu vetu „Je to malý krok pre 
človeka, obrovský skok pre ľudstvo“. Životný príbehčloveka, ktorý dostal 
privilégium urobiť na Mesiaci prvý „ľudský“ krok.
 

PRINCEZNÁ A DRÁČIK
Princezná Barbara sa spriatelí s roztomilým dráčikom, s ktorým sa vyberú 
na dobrodružnú cestu – nájsť kúzelné zrkadlo. Práve to ju dokáže spojiť 
s jej dávno stranenou mamičkou, ktorá princeznú i jej otca kráľa dávno 
opustila. 
 

HALOWEEN
Jeho meno je Michael Myers, nosí bielu masku a v ruke nôž. Pokiaľ ho 
stretnete na Halloween, bude to asi posledný deň vášho života. Slávna 
hororová séria práve píše svoju poslednú kapitolu.  

www.kino.handlova.sk

Pozývame v októbri
12. októbra 2018 o 16,30 h, DK Handlová

CELOMESTSKÉ OSLAVY MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
Vystúpia: Eva Máziková, Štefan Skrúcaný, Peter Paulík
Primátor mesta pozýva na čašu vína a vystúpenie Poluvskej muziky.
Vstup voľný.

17. október 2018 o 18.00, DK Handlová 

KONCERT HVIEZD
Vystúpia: Mája Velšicová, Karel Peterka, Miroslav Švába, sólisti Dychovej hudby Šohaj-
ka, Jozefína Ducháčková, Renáta Jedličková, VojtěchDucháček, Ludvik Číhanek

23. október 2018 o 17.30 h, DK Handlová

BANÍCKE SOIRÉE
Účinkujú:  Štiavnický Náco, Starohorský banícky spevokol. Vstup voľný

23.10.2018 o 17.00 h, Základná umelecká škola v Handlovej

Hallowenský koncert
Odznejú skladby z rôznych štýlových období v podaní učiteľova žiakov.

26. október 2018 o 19.00 h, DK Handlová
„Tri Tvorivé Tvory“ divadelné predstavenie 
Účinkujú: Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško.

31. október 2018 o 19.00 h, DK Handlová
ĽUDOVÝ BÁL



K blížiacemu sa sviatku Pamiatke zosnulých sme vyšli v ústrety Vám 
vážení zákazníci. Priamo na mestskom cintoríne zabezpečujeme pre-
daj. 

PONÚKAME:

 široký výber dušičkového tovaru: 
  venčeky z umelej čečiny, prírodné, šiškové, umelé
   kytice, živé črepníkové chryzantémy, vázy, lampáše,  
  kahance, náplne, večné svetlá, anjeli rôznych veľkostí 
  a mnoho iného.

Predaj bude zabezpečený v týchto dňoch:
Pondelok až piatok    7.30 - 16.00 hod
Pondelok  22.10. až štvrtok 25.10.      7.30 - 17.00 hod
Piatok 26.10.2018       7.30 - 17.00 hod    
Sobota 27.10.2018      7.30 - 17.00 hod    
Nedeľa 28.10.2018       7.30 - 17.00 hod 
Pondelok  29.10. až  piatok  2.11.        7.30 - 17.00 hod
Sobota 3.11.2018       7.30 - 17.00 hod   
Nedeľa  4.11.2018       7.30 - 17.00 hod  

Ďakujeme, že využijete naše služby
Pracovníčky kvetinárstva Parte s.ro.

KAMENÁRSKE SLUŽBY
-  výroba, zameranie a montáž 
 krbov
-  výroba, zameranie a montáž 
 kuchynských, pracovných dosiek
-  výroba, zameranie a montáž 
 parapetných dosiek, obkladov,  
 dlažby
-  výroba, predaj a montáž  
 pomníkov
- výroba a montáž hrobového 
 príslušenstva
- betónovanie základov

Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/ 542 36 56, 0905 50 35 58
mico.kamen@stonline.sk, 
kancelaria@micokamen.sk

www.micokamen.sk
www.profikamen.sk

Naša pohrebná služba sa nachádza priamo 
na miestnom cintoríne, kde Vám zabezpečíme 
kompletné pohrebné služby! 

  STÁLA SLUŽBA    0907 55 22 00
  HANDLOVÁ  046/547 65 06  
  Dom smútku, Cintorínska 27
  BOJNICE  046/ 542 48 21  
  Dom služieb, Sládkovičova 210/50 
  PRIEVIDZA  046/ 542 36 56  
  Hviezdoslavova 9
  CHRENOVEC  046/ 547 13 38 
  Dom služieb, č. 384

Kvalitné pohrebné, cintorínske 
a kamenárske služby na profesionálnej 
úrovni
-   zabezpečenie kompletných pohrebných 
  a cintorínskych služieb
-   zabezpečenie kremačných služieb
-   prevoz pri kompletných pohrebných službách   
  v rámci okresu ZDARMA
-   odvoz a prevoz zosnulých 24 hod. denne v   
  rámci celého okresu, SR a EÚ
-   zabezpečenie administratívnych záležitostí/  

  matrika, odovzdanie preukazov, iné/
-   zabezpečenie pohrebu v ktoromkoľvek meste,  obci, 
  v okrese, v republike
-   návrh, tlač a roznesenie parte podľa požiadavky
-   široký výber rakiev
-   vlastná výroba živých a umelých vencov, kytíc, ikebán
-   poradenstvo a konzultácie ohľadom 
  zabezpečenia pohrebu
-   zabezpečenie kamenárskych prác a ďalšie služby   
  podľa požiadaviek zákazníka

 Dôležitá informácia pri úmrtí Vášho blízkeho!!!

Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 podľa par.4 odstavca 
2 uvádza, že zdravotnícke zariadenia a zariadenia socíál-
nych služieb, nesmú propagovať, poskytovať a ponúkať 
informácie o pohrebných službách. Lenže skutočnosť je 
iná. Prídete do nemocnice a jej personál Vám ponúka číslo 
pohrebnej služby ktorú preferuje, alebo ju už aj privolal 
bez vášho súhlasu. Máte právo odmietnuť túto pohrebnú 
službu a zavolať si tú, pre ktorú sa sami rozhodnete.
Za kvalitu všetkých nami poskytovaných služieb na 
profesionálnej úrovni plne ručíme. 

S úctou pracovníci pohrebnej služby PARTE s.r.o.

www.partesro.sk 
e-mail: cintorinhandlova@gmail.com

Spoločnosť PARTE s.r.o - správa cintorína oznamuje 
návštevníkom cintorína, že pri príležitosti Sviatku 
všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, bude mest-
ský cintorín Handlová otvorený v týchto hodinách:

Piatok 26.10.2018   8.00 - 22.00 h
Sobota 27.10.2018   8.00 - 22.00 h
Nedeľa 28.10.2018   8.00 - 22.00 h
Pondelok 29.10.2018   8.00 - 22.00 h
Utorok 30.10.2018  8.00 - 22.00 h
Streda 31.11.2018   8.00 - 22.00 h
Štvrtok  1.11.2018   8.00 - 22.00 h
Piatok  2.11. 2018   8.00 - 22.00 h
Sobota   3.11.2018    8.00 - 22.00 h
Nedeľa  4.11.2018   8.00 - 22.00 h

Zmeny nájomcu HM, zmeny adresy trvalého po-
bytu nájomcu HM, konzultácie k HM ako i platby 
a vydanie zmlúv na prenájom HM podľa zákona 
č.131/2010Zb.z. o pohrebníctve vybavíte v kance-
lárii nachádzajúcej sa v domčeku označenom Poh-
rebná služba pri vstupe do cintorína v Handlovej. 

Vaše pripomienky a návrhy týkajúce sa zlepšenia 
správy a činnosti cintorína zasielajte priamo na ad-
resu:  
Parte, s.r.o., Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza, 
alebo e-mailom: cintorinhandlova@gmail.com
(s uvedením mena, adresy a telefónneho čísla)

Budeme sa snažiť akýkoľvek problém vyriešiť, 
čo najskôr  k Vašej spokojnosti.

Prosíme návštevníkov cintorína, aby veľký odpad 
hádzali do veľkoobjemového kontajnera.

Príchod k cintorínu a parkovanie bude zabezpe-
čené členmi mestskej polície.

Vážení návštevníci, ďakujeme za porozumenie, vzá-
jomnú tolerantnosť a rešpektovanie pokynov mest-
skej polície a správy cintorína.

Osvetlenie cintorína 
bude zabezpečené   nonstop.

OZNAMY SPRÁVY CINTORÍNA

Kvetinárstvo - Správca Parte, s.r.o.
                  Cintorínska 27, 046/547 65 06, 0908 841 200

 Pohrebná služba Parte s.r.o.
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Dvoje preteky, desať medailí

Štúrovské stovky
Na jubilejnom 40. ročníku Štúrovských stoviek, kto-
ré sa konali 1. septembra v Štúrove nechýbali ani 
plavci z PKHA. Účasť 364 pretekárov zo  47 klubov zo 
Slovenska, Česka, Maďarska a Srbska svedčí o tom, 
že sa ide o jedny z najpopulárnejších plaveckých 
pretekov  na 50 m otvorenom bazéne. Naši chalani 
opäť nesklamali. Filipko Juríček vyplával  3 cenné 
kovy – na 50 m voľný spôsob striebro, 50 m motýlik 
bronz a 50 m prsia zlato – jeho výsledný čas 42.23 je 
tohtoročný  najlepší slovenský výkon v tejto disciplí-
ne v kategórii 10 ročných chlapcov. Robko Suja vy-
bojoval 2 x 4. miesto, 1 x 7 a 1 x 8. miesto, Kristiánko 
Kúdela 1 x 4. miesto, 1 x 7 a miesto 2 x 8. miesto, 
Ľudko Vojtko skončil 1 x šiesty a 3 x deviaty a Peťko 
Lenhart  obsadil 7., 10., 12. a 14. miesto. 

Slovenský pohár žiakov
3. kolo FPD Slovenského pohára žiakov  v plávaní 
22.-  23. septembra v Trenčíne ukázalo, že aj napriek 
sťaženým tréningovým podmienkam sa vieme na 
prestížnych celoročných pretekoch presadiť. V silnej 
slovenskej konkurencii TOP 9., 10 a 11. ročných plav-
cov Filip Juríček potvrdil, že právom patrí do slo-
venskej plaveckej špičky. Počas dvoch dní  štartoval 

v šiestich individuálnych disciplínach a vybojoval 
šesť medailí: 3x striebro – 50 m prsia, 50 m motýlik, 
100 m motýlik a 3x bronz – 50 m voľný spôsob, 100 
m prsia a 200 m polohový pretek. Zadarilo sa aj Peť-
kovi Lenhartovi, ktorý v disciplíne 100 m motýlik v 
kategórii „C“ 9. roční vybojoval 3. miesto.  Robkovi 
Sujovi sa podarilo 3x prebojovať do top desiatky a 
Ľudko Vojtko v disciplíne 200m polohový pretek ob-

sadil 7. miesto. Robko a Filipko sú stále v hre o účasť 
na plaveckom kempe v roku 2019, ktorý organizuje 
Slovenská plavecká federácia a ktorého sa zúčastní 
len 5 najlepších plavcov z každej vekovej  kategórie. 

Všetkým chalanom ďakujeme za úspešnú reprezen-
táciu nášho mesta a PKHA.

PKHA

Športové lezenie  v súčasnosti prežíva  rozmach 
nielen vo svete, ale aj u nás na  Slovensku. Han-
dlovskému športovému lezcovi Petrovi Kuricovi 
priniesol vlaňajší rok množstvo športových úspe-
chov a ocenení.  Postup na OH mládeže 2018 do 
Buenos Aires to azda najviac podčiarkol.

Tento úspech predznamenal celú Petrovu tohoročnú 
športovú prípravu. Zladiť tréningový plán s množ-
stvom pretekov doma a v zahraničí, reprezentačných 
sústredení s povinnosťami v škole bolo veľmi nároč-
né.  V spolupráci s trénerom Marekom Radovským a  
reprezentačným trénerom Ičom Kollárom sa to Pet-
rovi darilo zvládať. Skvelé výsledky z  Majstrovstiev 

sveta mládeže v Moskve na obtiažnosť 7. miesto 
a  z Majstrovstiev Európy v boulderingu v Bruseli 5. 
miesto, to len potvrdzujú. K tomu výrazné zlepšenie 
času na rýchlosť dávajú Petrovi dobré predpoklady 
dosiahnuť dobrý výsledok aj v Olympijskej kombiná-
cii na OH mládeže v Argentíne.

Príprava vrcholového športovca stojí nemalé mate-
riálne a finančné prostriedky. Nadácia Slovenského 
olympijského výboru vytvorením projektu „Ukáž sa“ 
pomáha finančne mladým nádejným Slovenským 
športovcom.Medzi 12 finalistov tohto projektu bol 
v tomto roku vybraný vďaka výborným výsledkom 
aj Peter.  Nás všetkých veľmi potešilo, že v hlasovaní 

športových priaznivcov cez sociálnu sieť napokon 
zvíťazil. Bolo to určite aj s prispením mnohých hla-
sov od nás Handlovčanov a aj veľmi veľkému slo-
venskému fanklubu, ktorý Peter má. 

Po krátkom odpočinku Peter teraz začína závereč-
nú prípravu na svoj vrchol sezóny. 1. októbra od-
lieta spolu s trénerom Marekom Radovským na OH 
mládeže do  Buenos Aires. Od 6. októbra tu bude 
súťažiť s  najlepšími juniorskymi športovými lez-
cami z celého sveta v Olympijskej trojkombinácii 
(obtiažnosť, bouldering a rýchlosť). Peter sa  bude 
snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok, dobre repre-
zentovať Slovensko a potešiť nielen nás Handlov-
čanov, ale aj všetkých priaznivcov tohto krásneho a 
čoraz viac sa rozrastajúceho športu na celom svete. 
My, Handlovčania, mu všetci budeme fandiť a držať 
palce. 

Aj touto cestou Peťo ďakuje všetkým priaznivcom, 
ktorí mu fandia, mestu Handlová a CVČ, kde na bo-
uldrovej stene  často trénuje, trénerom, rodičom, 
všetkým sponzorom a podporovateľom, ktorí mu 
verili a pomáhali pri jeho športovej ceste. 

Kto je Peter Kuric
Handlovčan, 17- ročný slovenský reprezentant, v 
súčasnosti jeden z najlepších slovenských športo-
vých lezcov. Je študentom 3.ročníka Technického 
lýcea v Handlovej. Držiteľ ceny  Fair play Olympij-
ského klubu Prievidza, športovec mesta Handlová 
a športovec Národného športového centra. V sú-
časnosti sa objavuje na plátnach v dokumentár-
nom filme „Teória šťastia podľa Rybanského“  od  
režiséra Rasťa Hatiara, ktorý získava najvyššie ceny 
na festivaloch horských filmov nielen na Slovensku. 
V roku 2015v rámci Handlovských katarínskych dní  
bola Petrovi udelená Cena primátora mesta za 
úspešnú reprezentáciu mesta a Slovenska v špor-
tovom lezení.

Milan Koša

Peter Kuric, 
Handlovčan 

na OH juniorov
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Ján SPEVÁR

Len lepšie je málo.
Máme na viac!

kandidát na primátora mesta Handlová

6
Objednávateľ: Ján Spevár, Duklianska 524/38,  972 51 Handlová
Dodávateľ: Adris s.r.o., Haburská 15, 82101 Bratislava Ičo: 44656858



Jeden za všetkých

všetci za handlovú

Kandidáti  do MsZ  v Handlovej

Jaroslav Daubner Vladislav Horváth Ivana Hromádková Ján Spevár

Objednávateľ: Vladislav Horváth , Partizánska 6/30, 972 51 Handlová
Dodávateľ: Adris s.r.o., Haburská 15, 82101 Bratislava Ičo: 44656858



Vo februári 2019 sa hrá liga 
v Handlovej!
Úspešná partia mladých talentova-
ných basketbalistov z ŠBK Handlová 
sa v sezóne 2018/2019 predstaví 
aj v CYBL U14 (STREDOEURÓPSKA 
LIGA). V lige nastúpia Handlovčania 
proti tímom Rakúska (Danube Futu-
reStars, Vienna D.C. Timberwolves, 
Česka(ADFORS Basket Litomyšl, BK 
Opava), Nemecka (Science City Jena, 
MitteldeutscheBasketballAcademy), 
Poľska (Danube FutureStars, Vienna 
D.C. Timberwolves) a Slovenska (BK 
Inter BA, ŠBK Handlová). Z každého 
štátu hrajú túto ligu dva tímy. Pre 
mládežnícky basketbal v Handlovej 
to bude opäť veľký krok vpred. Nikdy 
predtým mládežnícke tímy nehrali 
žiadnu európsku ligu. Systém ligy sa 
bude hrať formou turnajov v jednot-
livých štátoch. Prvý trojdňový turnaj, 
v ktorom bude mať zastúpenie aj 
malé mestečko Handlová, sa odohrá 
v Českej republike v meste Opava a 
to už 23. – 25. novembra 2018. 

Ponitrianska stovka, 
ultramaratón tradične 
štartoval z Handlovej

Na štart 7. ročníka Ponitrianskej 
stovky sa v Handlovej v sobotu ráno 
15.septembra postavilo rekordných 
270 účastníkov (32 žien a 238 mu-
žov), ktorých čakalo 105 km pohoria-
mi Vtáčnik a Tribeč s celkovým stúpa-
ním takmer 4000 metrov. Na najvyš-
ších priečkach v štyroch kategóriách 
sa umiestnili:
MUŽI
1. WataruIino (JAP)   11:59:17
2. Patrik Hrotek (SVK)   12:13:02
3. Pavol Porubčan (SVK) 12:27:38

ŽENY
1. AysenSolak (TUR)   13:21:18
2. Blanka Valentová (SVK) 15:16:20
3. Martina Bellušová (SVK) 15:42:51

HAHADU pomáhal
Duatlon s dobrovoľným štartovným 
sa konal v sobotu 8. septembra. Cie-
ľom organizátorov bolo pritiahnuť 
k športu v krásnom prostredí hand-
lovských kopcov hlavne deti. Podu-
jatie sa nieslo aj tento rok takmer v 
rodinnej atmosfére. Listina víťazov je 
stručná: Víťazmi sú všetci, ktorí prišli. 
Pomohli Martinke. Za organizáciu 
patrí poďakovanie: CVČ Handlová, 
ŠK Achilles Handlová, Jozef Tínes a 
mesto Handlová. 

PS: HAHADU: Handlovský hasičský duatlon vymyslel Jožko Tínes a pomáha mu celá rodina a známi. Zabehnite si 
na budúci rok, sadnite na bicykle. Stojí to za to. Ak máte záujem vedieť, kto presne bežal, výsledkovú listinu náj-
dete na www.casmierept.sk.                        JP

MUŽI 50+
1. Michal Svedek (SVK)   15:08:44
2. Radomír Šnevajs (CZE) 15:41:09
3. Roman Petrikovič (SVK) 15:46:51

ŽENY 50+
1. Viola Drenková (SVK)   16:26:31
2. Katarína Galková (SVK) 23:43:33 Gratulujeme!

Basketbalisti z ŠBK Handlová sa predstavia v európskej lige

CYBL 2018/2019 v našom 
meste 15. – 17. 2. 2019 
Tímy: 1. ŠBK Handlová, 2. BK Inter 
Bratislava, 3. BK Opava, 4. Danube Fu-
tureStars, 5. Vienna D.C. Timberwolves, 
6. WKK Wroclaw.

Tréner tímu Ján Beránek: „Pre hand-
lovský mládežnícky basketbal je táto 

liga obrovským plusom do budúcna. 
Chlapci sa môžu pravidelne stretávať 
s vyspelými európskymi tímami. Som 
veľmi rád, že sme do nej dostali pozván-
ku a pevne verím, že skúsenosti, ktoré 
chlapci v lige naberú im pomôžu v ich 
ďalšej basketbalovej kariére. Touto ces-
tou sa chcem poďakovať partnerom a 
rodičom, bez ich podpory by sme mohli 

o takejto veľkej lige len snívať. Keďže 
jedno kolo ligy sa odohrá aj v Handlo-
vej, bude to opäť pre toto mesto malý 
basketbalový sviatok.“

Kompletný program ligy CYBL 
2018/2019  nájdete na stránke ŠBK 
Handlová

JP + Ján Beránek



V Handlovej sme zdieľali kultúrne dedičstvo
Mesto Handlová a organizácie 
na území mesta sa tento rok 
pridali k 50 krajinám v rám-
ci  projektu Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva (DEKD) 
2018, ktoré sa v meste Handlo-
vá konali od 11. do 30. septem-
bra 2018. Cieľom nadnárodné-
ho projektu je podnietiť viac 
ľudí, aby objavovali a spozná-
vali kultúrne dedičstvo Európy 
a posilnil sa pocit príslušnosti 
k spoločnej európskej rodine.  
V rámci tohtoročnej ústrednej 
témy Zdieľané dedičstvo, ste 
mohli v Handlovej navštíviť 
Farský kostol sv. Kataríny, súk-
romné múzeum Jána Procnera, 
zúčastniť sa na Dni otvorených 
dverí v Dome stretávania kar-
patských Nemcov, prezrieť si 
expozíciu a spoznať staré re-
meslá v expozitúre Slovenské-
ho banského múzea. 
Podujatia boli opäť určené nielen školopovinnej mládeži ale aj širokej verejnosti. 

Žiaci handlovských základných škôl  si okrem rozprávania o histórii kostola 
prezreli zvony umiestnené vo veži kostola. Vo štvrtok 20. septembra 2018 ži-
vot, prácu a kultúru nemeckej obce a mestečka priblížilo rozprávanie v sloven-
sko-nemeckej  múzejnej expozícii Heimatstube, spojené so súťažami a zábav-
nými kvízmi v Dome stretávania karpatských Nemcov. O práci v bani, ťažkom 
a tvrdom baníckom chlebe rozprával veľmi pútavo príbehy Ján Procner vo 
svojom súkromnom múzeu. Objaviť zaujímavé zelené scenérie okolia Hand-
lovej ponúkala aj prechádzka po nenáročnom Turistickom náučnom banskom 
chodníku. Ponúkané aktivity a sprievodné podujatia v rámci DEKD 2018 zaujali 
aj koordinátorku DEKD 2018 za Trenčiansky samosprávny kraj Miroslavu Kura-
cinovú Valovú. Pri svojej návšteve vo štvrtok 20. septembra 2018 absolvovala 
náročný deň, pretože navštívila všetky ponúkané podujatia a aktivity.Všetkým, 
ktorí sa zapojili do DEKD 2018 patrí naše poďakovanie za spoluprácu a prípravu 
zaujímavého programu.                                                                                                   JO 
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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, HandlováJD - PLAST, s.r.o.

Materské centrum Lienka
Námestie baníkov

Otváracie hodiny
Pondelok  9.00 – 16.00 hod
Utorok 9.00 – 17.00 hod
Streda 9.00 – 16.00 hod
Štvrtok 9.00 – 17.00 hod
Piatok 9.00 – 16.00 hod




