
Informácie do každej rodiny

Vedenie mesta pripravuje odpočet

Spúšťame projekt Kompostáreň Handlová 
alebo konáre dávajte na kopu

Zapojte sa do jarného upratovania

Nominujte naj športovca

Kam a prečo zmizli stromy

Poslanci budú rokovať aj v apríli
Pripravujeme:    4. máj   Morovnianska podkova
  24. máj  Noc Kostolov 
    zo Simou Martausovou
  24. -25. máj Urbanský Jarmok
   
Mestská polícia na facebooku
 @MestskapoliciaHandlova
Handlová na facebooku @MestoHandlova

Handlovské noviny
2019apríl

Foto zo súťaže FOTOJAR

Šiby, ryby, mastné ryby, 
dávaj vajcia, vykrúcaj sa! 
Ak mi nedáš dve vajíčka, 

daj mi aspoň makovníčka. 
Ešte k tomu groš, aby bolo dosť.



14.3.2019 sa v zasadačke Mestské-
ho úradu stretli pedagogickí pra-
covníci škôl, poslanci MsZ za Lep-
šiu Handlovú, členovia niektorých 
komisií a tí, ktorým záleží na kvalite 
a rozvoji školstva v Handlovej. Pod 
záštitou primátorky mesta Handlo-
vá zastúpenou viceprimátorom Ra-
doslavom Iždinským nám organizá-
ciu Teach for Slovakia predstavil jej 
zakladateľ, Stanislav Boledovič. Do-
zvedeli sme sa o úrovni, na akej sa 
systém vzdelávania na Slovensku 
nachádza a tiež to, že financie nie 
sú jediné, čo nášmu školstvu chýba. 
Prioritou organizácie Teach for Slo-
vakia je nastaviť ciele, dať kolektívu 
víziu, denne motivovať a inšpirovať 
k lepším výsledkom. Učitelia Te-
ach for Slovakia prinášajú do škôl 
čerstvý vietor a podporujú seba a 
ostatných pedagógov k tvorivej a 

inovatívnej práci s deťmi. Do praxe 
aplikujú projekty prinášajúce kon-
krétne zlepšenia a odpovedajú na 
potreby jednotlivých komunít. Ma-
tematici, ekonómovia, politológo-
via, manažéri, architekti a novinári 
– zakladatelia Teach for Slovakia 
pritiahli počas 20 rokov práce do 
školstva už desiatky ľudí, ktorí svoju 
kariéru a osobnú víziu prepojili so 
zlepšovaním systému vzdelávania 
detí nielen na Slovensku. Veríme, 
že toto stretnutie bolo „základným 
kameňom“ budúcej spolupráce pri 
rozvoji školstva v meste Handlová. 
Viac o práci organizácie Teach for 
Slovakia sa dozviete na  https://tea-
chforslovakia.sk/ ,  https://dennikn.
sk/723939/takto-uci-dobry-ucitel2/ 
, alebo tiež  https://youtu.be/5RSV_
NPB9m4. DB

Za posledné tri mesiace nás 
veľmi zaujali a potešili vaše 
dobrovoľnícke aktivity. Tieto 
činy sú krásne a významné. 
Práve takýmito projektami 
zlepšujete naše okolie a tvoríte 
peknú Handlovú. 

Viacerí upratujete v okolí svo-
jich príbytkov, alebo zbierate 
smeti v lese, vláčite plné vrecia 
odpadkov z vašich túr po okolí 
Handlovej. Patrí vám vďaka a 
uznanie! A ktoré tri projekty 
nás presvedčili, že raz budeme 
mať lepšiu Handlovú? Práve ti-
eto! Potešilo nás vybudovania 
klziska na Hornom konci z rúk 
p. Erika Schwarza a jeho susedov. Zaujal nás ochranársky projekt, nápad p. 
Ingridy Janákovej – vybudovanie kŕmidiel pre vtáčiky na Morovnianskom 
sídlisku. Naposledy nás krásnym činom príjemne potešila p. Andrea Ba-
cúšan, ktorá čiastočne upratala lesopark na Morovne a osadila doň smetný 
kôš. Každý takýto väčší, či menší projekt oceňujeme a ďakujeme zaň v mene 
obyvateľov mesta Handlová. 
Ak by každý z nás urobil čo i len jednu drobnosť v prospech našich detí, 
starších ľudí, pre naše životné prostredia, či pre svoju komunitu, predstavte 
si ako by mohla vyzerať Handlová ale aj naša krajina. 

Silvia Grúberová, 
primátorka mesta

Vážení spoluobčania, 
milé Handlovčanky, 
Handlovčania. 

Od nástupu do funkcie primátorky 
dostávam otázky, kedy budem in-
formovať verejnosť o prípadných 
kauzách bývalého vedenia, o pro-
blémoch, ktoré sa v tejto súvislosti 
vynárajú a ktoré som ako nová pri-
mátorka našla v úrade. Pýtate sa tiež, 
kedy príde k organizačným zmenám 
a kedy budeme riešiť okrem iného aj 
personálne otázky a podobne. Chá-
pem tieto požiadavky a viem, že naša 
iniciatíva Lepšia Handlová deklarova-
la, že jedným z našich cieľov je aj zme-
na systém riadenia mesta, nastolenie 
novej komunikácie s občanmi. 

Zároveň však chcem úprimne pove-
dať, že som na post primátorky ne-
kandidovala preto, aby som na nieko-

ho útočila. Či už je to bývalý primátor, 
predstavitelia mesta, alebo partneri 
mesta. Nechcem viesť mediálnu, ani 
inú vojnu. Na druhej strane chcem 
všetkých obyvateľov ubezpečiť, že od 
môjho nástupu do funkcie sa spolu 
s mojím blízkym tímom každý deň 
oboznamujeme s rôznymi skutoč-
nosťami a stavom, v akom sa naša 

Handlová nachádza. Podrobnejšie 
vás budem o našich zisteniach infor-
movať už čoskoro. Pre nás všetkých je 
dôležité vedieť, ako je na tom mesto 
finančne, hospodársky, majetkovo aj 
personálne. Už dopredu viem pove-
dať, že niektoré veci nebude príjemné 
počúvať. Rozpočet, ktorý bol v minu-
lom roku schválený pred voľbami, ani 
zďaleka nekopíruje realitu, čo nám v 
roku 2019 spôsobuje značné problé-
my. Táto informácia určite žiadnemu 
Handlovčanovi náladu nezlepší. 

Okrem toho, že vás spoločne so svo-
jím tímom oboznámime o stave mes-
ta, zároveň ponúkneme realistickú 
víziu na pozitívnu zmenu. Upozorňu-
jem, že ak budeme chcieť zlepšiť stav 
našej mestskej kasy, budeme musieť 
uskutočniť niekedy možno tvrdé re-
formy, budeme musieť šetriť, mnoho 
vecí zmeniť, či si v prvom roku/rokoch 
aj odoprieť. Pri každej reforme ktorá 

nás čaká, je potrebné si uvedomiť, že 
jej výsledkom má byť stabilita a pro-
sperita Handlovej v budúcich rokoch. 
Bez toho, aby sme neprežili ťažšie ob-
dobie, dobré časy neprídu. Milí naši 
obyvatelia. Blíži sa krásne teplé ob-
dobie a s ohliadnutím sa na zimu sa 
chcem poďakovť za každú pomocnú 
ruku pri zimnej údržbe ciest či chod-
níkov. 

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli a čis-
tili bez nároku na odmenu, napríklad 
lávku na Partizánskej ulici, chodníky, 
dvory. Rada by som poďakovala aj 
dobrovoľníkom z vašich radov za pek-
né ľudské projekty, ktorými zlepšujete 
kvalitu nášho života. Viac vo vnútri 
tohto vydania. 

So srdečným pozdravom, 
Silvia Grúberová, 
primátorka mesta Handlová  

TEACH FOR SLOVAKIA => naučme deti nebyť priemernými

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov 
a veľa pozitívnej jarnej energie prajú 

primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová, 
poslanci mestského zastupiteľstva, 

zamestnanci mesta a mestských organizácií.

Veľká noc 2019 
19.  22. apríla 2019 

Prajeme pekné prázdniny 
školákom 

od 18. do 23. apríla 2019.

Vaše projekty, 
z lásky k Handlovej... 



Kam zmizli stromy?
Iba prednedávnom sa naším mestom 
začal šíriť šum. Bohužiaľ, nešumel 
vietor v korunách stromov. Šum sa 
ozýval zväčša na sociálnych sieťach a 
spolu  s ním pribúdali každý deň nové 
a nové fotografie „nášho kopca“, na 
ktorom rapídne ubudli stromy. Nie je 
nám ľahostajné, čo sa v našom meste 
deje a preto v stredu, 13. marca priví-
tala primátorka mesta Silvia Grúbero-
vá spolu so svojim zástupcom Rado-
slavom Iždinským na domácej pôde 
riaditeľa Lesov Slovenskej republiky, 
š.p., Odštepný závod Prievidza (ďalej 
Lesy SR, š.p.) Jána Mokrého a Marcela 
Trgiňu, vedúceho lesnej správy Prievi-
dza, aby im položili niekoľko otázok.

Prečo miznú stromy z Kňazovho 
vrchu?
Viac ako hodinové stretnutie otvorilo 
mnohé otázky. Témami sa stali stabi-
lizácia územia, pôdoochranná funkcia 
lesa, využívanie lesných ciest, ale aj le-
gislatíva. Lesy SR, š.p. je v celosloven-
skom meradle správcom 50 % lesov. 
Ostatné lesy sú v rukách súkromných 
osôb, urbariátov. Lesy v okolí Han-
dlovej, aj tie na handlovských kop-
coch, sú v správe tejto organizácie, 
v Handlovej nie je zriadený urbariát. 
Zhovárali sme sa o hodnote stromov, 
ovzduší, posvätnosti našich okolitých 
kopcov, cestnej infraštruktúre, ale aj o 
údržbe lesných ciest. Dobrá správa je, 
že s výrubom stromov v okolí Handlo-
vej sa končí. 

Čo sa to teda dialo na našom 
„Fafumbergu“? 
Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z. v 
znení neskorších predpisov a vyko-
návajúcich vyhlášok k nemu, rozlišuje 
hospodárenie v lesoch na podrasto-
vé, výberkové, účelové a holorubné. 
V predmetných handlovských po-
rastoch je uplatňované podrastové 
hospodárenie, t.j. uskutočňuje sa 
postupným rubom zameraným na 
dosiahnutie prirodzeného zmladenia 
pod clonou obnovovaného lesného 

porastu (tzv. materským porastom). 
Má štyri fázy: prípravnú, semennú, 
presvetľovaciu a dorub. Prvé tri fázy 
boli v daných porastoch vykonané v 
predchádzajúcom období, v súčas-
nosti bola zrealizovaná posledná fáza 

– dorub, nakoľko na celej obnovova-
nej/ťaženej ploche je dostatočné pri-
rodzené zmladenie, z ktorého doras-
tie nový les.

Môžu si LESY rúbať ako sa im 
zachce? 
To v žiadnom prípade. Na kopci 
Pfafenberg, sa nachádzajú lesné po-
rasty, každý z nich má svoje číslo rov-
nako ako aj všetky ostatné. Porast kto-
rý sa nachádza na predmetnom kopci 
je číslo 557 A 01 a 557 B 01, (557 – čís-
lo porastu (JPRL), A – čiastková plo-
cha, 0 – porastová skupina, 1 – etáž). 
Všetky porasty majú svoj vlastný opis 
a plán hospodárskych opatrení, ktoré 
sú popísané v Programe starostlivosti 
o lesy – „PSL“,  ktorý sa vypracováva 
na desať rokov špecializovanými les-
níkmi a je schvaľovaný príslušnými 
orgánmi štátnej správy, vlastníkmi, 
obhospodarovateľmi. Všetky lesnícke 
činnosti sú v lese vykonávané v súla-
de s plánom hospodárskych činností / 
opatrení uvedených v PSoL./            

Ak v priebehu platnosti PSL dôjde v 
poraste vplyvom prírodných, klima-
tických a pod. podmienok k potrebe 
vykonania zásahu, tieto sa vykonáva-
jú len po predchádzajúcom vydaní 
právoplatného rozhodnutia okresné-

ho úradu v sídle kraja, k čomu sa ta-
kisto vyjadruje napr. úrad životného  
prostredia, vodohospodári, štátna 
ochrana prírody... Pokiaľ v nejakom 
poraste vznikne náhodná ťažba (u 
verejnosti nazývaná „kalamita“), a 
to  vplyvom pôsobenia biotických a 
abiotických činiteľov, táto sa spraco-
váva prednostne. Z nášho rozhovoru 
vyplynulo, že existuje tzv. „hrubá kni-
ha“, v ktorej pre našu handlovskú doli-
nu zaznamenávate všetky informácie 
o každom strome. 

Môžete nám povedať niečo viac?
Ide o dva zväzky, spolu majú takmer 
1000 strán a stromy majú v podstate 
rodné listy. Ide o Program Starostli-
vosti o Lesy /PSL/, ktorý je z časti opí-
saný vyššie. Ten je vedený v tlačenej 
aj elektronickej forme.  Ku každému 
číslu porastu /JPRL/ je vedená pres-
ná charakteristika, ako zastúpenie 
drevín v poraste vyjadrené v %, vek, 
vznik, pôda, hospodársky stav, výme-
ra, tvar lesa, kategória lesa, zakme-
nenie, rubná doba, obnovná doba, 

stupeň ochrany prírody, terénny typ, 
expozícia, sklon, nadmorská výška, 
prístupnosť, zásoba celého porastu, 
priemerné taxačné veličiny pre každú 
drevinu zastúpenú v poraste (hrúbka, 
výška, objem, bonita). Následne je ku 
každému porastu určený aj plán hos-
podárskych opatrení – plán výchovy, 
plán ťažby, plán ochrany, plán zales-
ňovania, ale aj určenie, že v poraste sa 
nevykonáva žiadny zásah. 

Čo by sa stalo, keby sme stromy 
nevyrúbali, alebo lepšie neošetrili? 
Mali by sme nechať stromy žiť ako v 
“pralese“? Čo sa stane so stromom, 
keď dospeje?
Porast by začal chradnúť, stromy vy-
sychať, lámať sa, drevná hmota by 
bola nepoužiteľná. Každý strom po 
dosiahnutí fyziologického veku začne 
odumierať. Porast v predmetnej loka-
lite dosiahol svoju zrelosť a teraz pri-
šiel čas omladiť ho. Našim cieľom nie 
je iba rúbať, ale hospodáriť tak, aby 
sme zachovali zdravé lesy aj pre ďalšie 
generácie.

Cesta, ktorú využívajú lesné stroje 
je počas ošetrovania lesov, resp. 
výrubov neraz rozbitá, ale v lete je 
opäť upravená. Kto to má na staros-
ti, koho a aká je to cesta?
Lesná cesta je vo vlastníctve a v sprá-
ve Lesov SR, š.p., ktoré ju udržujú a 
rekonštruujú pre účely zabezpeče-
nia lesnej prevádzky. Ide o spevnenú 
lesnú cestu. Táto konkrétna sa bude 
opravovať už v nastávajúcich týžd-
ňoch. 

Na záver nášho stretnutia sme sa spo-
ločne dohodli,  že budeme venovať 
viac priestoru informovaniu verej-
nosti. Mesto v spolupráci s Lesy SR, 
š.p. pripraví diskusný seminár pre ve-
rejnosť tak, aby každý mohol položiť 
otázku kompetentným, dozvedel sa 
niečo viac napríklad o lesnej pedago-
gike, získal odpovede na otázky, ktoré 
ho zaujímajú. Pevne veríme, že práve 
vďaka informovanosti predídeme v 
budúcnosti šíreniu dohadov a dezin-
formácií.  JP, foto R. Ďurina

Vedenie mesta a oddelenie vý-
stavby a dopravy mestského úra-
du stretli s vedením Okresného 
dopravného inšpektorátu v Prievi-
dzi na čele s jeho riaditeľom, pplk. 
Miroslavom Huličiakom 25. marca. 

Stretnutie sa týkalo najmä informácií 
o problematike dopravy v Handlovej 
a problémoch s tým spojených. 

Témami bola vzájomná pomoc pri 
riešení problémov s nedostatkom 
parkovacích miest, s odstavenými 
kamiónmi, znížením rýchlosti pri 
školách alebo meraním rýchlosti na 
úsekoch, kde je to potrebné. Vedenie 
ODI uvítalo ochotu mesta vzájomne 
komunikovať. Okrem iného mesto 
chce získať informácie o počte vozi-
diel v Handlovej a počte parkovacích 

miest, aby mohli byť tieto údaje po-
rovnané s inými mestami.  Cieľom je 
získať overené riešenia z iných miest, 

ktoré sa dajú použiť aj u nás, najmä v 
oblasti riešenia dopravy, parkovania a 
tvorby nových parkovacích miest.

S vedením dopravnej polície sa bude 
vedenie mesta stretávať na pravidel 
nej báze.                                                     JP
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Vedenie mesta na tému dopravy 
s vedením Okresného dopravného inšpektorátu



Voľby do európskeho 
parlamentu sa budú konať 

25. mája 2019

Na území Slovenskej republiky sa 
do Európskeho parlamentu volí 14 
poslancov.
Mesto Handlová pripravilo na Námes-
tí baníkov plagátovú plochu, kde si 
môžu kandidujúce politické subjekty 
umiestniť na vlastné náklady plagát. 
Plocha je rozdelená rovnomerne na 
31 políčok, nakoľko do volieb je re-
gistrovaných 31 subjektov. Plagát si 
môžu nalepiť kandidujúce subjekty 
výlučne na pole označené číslom, 
ktoré si vyžrebovali. 

Zápis do zoznamu voličov
Občan iného členského štátu Európ-
skej únie, ktorý má povolený trvalý 
pobyt na území Slovenskej republi-
ky a chce sa zúčastniť na voľbách do 
Európskeho parlamentu v Slovenskej 
republike, bude dopísaný do zozna-
mu voličov v obci jeho trvalého po-
bytu na základe predloženia žiadosti 
a vyhlásenia. Žiadosť o zapísanie do 
zoznamu voličov sa predkladá obci 
najneskôr 40 dní predo dňom volieb 
(najneskôr 15.4.2019). 

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a v deň konania 
volieb nebude môcť voliť v mieste 
svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný, môže požiadať v meste 
svojho trvalého pobytu o vydanie 
hlasovacieho preukazu. Hlasova-
cí preukaz oprávňuje na zápis do 
zoznamu voličov v ktoromkoľvek vo-
lebnom okrsku. Volič môže požiadať 
o vydanie hlasovacieho preukazu 
osobne najneskôr  do 24. 5. 2019 
v úradných hodinách mesta, kde si 
ho prevezme. V prípade požiadania 
v listinnej forme alebo emailom tak 
môže urobiť najneskôr  do 03. 05. 
2019. 

Adresa na doručovanie žiadostí o vy-
danie hlasovacieho preukazu Mesto 
Handlová zverejňuje v zmysle zákona  
č.180/2014 Z.Z. emailovú adresu na 
doručovanie oznámení na doručenie 
žiadostí o vydanie hlasovacieho preu-
kazu: Ing. Stanislava Kriváňová, email: 
stanislava.krivanova@handlova.sk, 
tel.: 046 519 25 33. 
 Viac na www.handlova.sk

JP

Pozvánka na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 

mesta Handlová
Primátorka mesta Handlová zvoláva 
rokovanie Mestského zastupiteľstva 

mesta Handlová na štvrtok 
25. apríla 2019 o 14.00 h do veľkej 

zasadacej miestnosti MsÚ. 

Rokovanie poslaneckého zboru je 
verejné. Program nájdete na www.
handlova.sk. Rokovanie si môžete 

pozrieť ON-LINE na YOUTUBE kanáli 
regionálnej televízie Prievidza.

Prerušenie dodávky 
elektriny
Mesto Handlová a Stredoslovenská 
distribučná, a.s. oznamujú obyva-
teľom mesta Handlová, že z dôvodu 
vykonávania plánovaných prác na 
zariadeniach distribučnej sústavy 
bude  prerušená dodávka elektrickej 
energie v meste Handlová pre od-
berné miesta a lokality:
•  v termíne 2.4.2019 v čase od 
07.30 h do 15.30 h Ul. 29. augusta, 
Ul. Partizánska.
•  v termíne 26. 4. 2019 v čase od 
07.30 h do 14.30 h mestská časť Mo-
rovno.
Aktuálne informácie o plánovaných 
odstávkach el. energie nájdete na 
www.handlova.sk.

Kamienky po zimnej 
údržbe z ciest 

postupne miznú
Zimná údržba končí.  Do konca ja-
nuára mesto Handlová vynaložilo na 
zimnú údržbu približne 70 tis. Eur. Od 
pondelka 4. marca 2019 ste mohli 
stretnúť na mestských komuniká-
ciách upratovacie vozidlá a ľudí za-
mestnaných na aktivačných prácach. 
Čistilo sa po celom meste, nie všade 
sa mechanizmy môžu dostať a čiste-
nie si vyžaduje čas. 

Ďakujeme za pochopenie.

Pridajte sa na 
handlovský facebook!  

Nájdete tam súťaže 
a môžete vyhrať!

V prvý jarný deň mesto vyhlásilo 
súťaž FOTOJAR na svojej facebooko-
vej stránke @MestoHandlova.

Súťažilo sa o najviac LIKE pod fo-
tografiou a tá naj bola odmenená 
tričkom z novej kolekcie Handlová  
2019! Víťazkou sa stala M. Strážov-
ská, jej foto je na titulke.
Sledujte nás aj VY! To sa oplatí! V ap-
ríli súťažíte s Jarným upratovaním!
Ďakujeme, že handlovská stránka @
MestoHandlova má 1725 LIKE. 
Pridajte nám páčik tiež!

V marci ste si milí Handlovčania pre-
vzali z rúk zamestnancov mesta vý-
mery miestnych daní a poplatkov. 

Koľko zaplatíte? 
Štandardná štvorčlenná rodina žijú-
ca v trojizbovom byte, ktorá vlastní 
psa a garáž zaplatí mestu Handlová 
za rok spolu 150,96 eur. Z toho 80 
eur za zvoz odpadu, ktorý je účelovo 
viazaný a zvyšok, 70,96 eur tvorí daň 
za psa (40,-eur), daň za byt cca 72 m2 
(14,40 eur) a garáž 23 m2 (16,56 eur). 
Jednoduchšie a lacnejšie je platiť pre-
vodom. 

V súčasnosti nemusí prísť poplatník/
daňovník do kontaktu s úradom. 
Všetky potrebné údaje k úhrade sa 
nachádzajú v rozhodnutí, ktoré ob-
čanovi doručujeme buď elektronic-
ky, alebo v listinnej forme. Úhrady je 
možné vykonávať z pohodlia domu 
prevodom cez internetbanking. V prí-

pade osobnej návštevy na úrade pro-
síme o trpezlivosť pri platení. Mani-
pulácia s hotovosťou si vyžaduje istý 
čas a našim spoločným cieľom je, aby 
boli Vaše peniaze správne prevzaté. 

Ďakujeme za Vaše platby, všetky 
finančné prostriedky Vám vráti-
me naspäť v kultúre, oprave ciest, 
podpore športu, starostlivosti o 
verejnú zeleň, v zimnej údržbe a 
pekných projektoch v meste Han-
dlová. 

Každému, kto prejaví záujem plniť si 
svoje platobné povinnosti sa mesto 
každoročne snaží vychádzať v ústre-
ty. Rozdelenie platieb je predmetom 
každého rozhodnutia. Ak občanovi 
nevyhovuje môže si individuálne do-
hodnúť splátkový kalendár. Tu však 
vyžadujeme osobnú účasť.                                                         
       

TM a JP

Roztrhlo sa vrece 
s úspechmi!
Šaliansky Maťko je súťaž v predne-
se slovenských povestí. Víťazkou 
okresného kola v kategórii žiakov 
2. a 3. ročníka sa stala Natália Kor-
múthová. Povesťou Čarovné byliny 
upútala pozornosť poroty nielen v 
okresnom kole súťaže, ale aj v Tren-
čianskom kraji. Prvým miestom si 
zabezpečila postup do celonárod-
ného kola súťaže, ktoré sa bude 
konať 29. marca 2019 v rodisku Ša-
lianskeho Maťka, v meste Šaľa. 

V konkurencii skúsených recitáto-
rov okresného kola obstála aj Adela 
Gazdíková. V najstaršej kategórii žia-
kov 6. a 7. ročníka obsadila krásne 
3. miesto. Dlhoročnú tradíciu má aj 
recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. 
Okresné kolo v prednese poézie pri-
nieslo v kategórii žiakov 2. – 4. roč-
níka skvelí druhí miesto Natálii Kor-
múthovej. V prednese prózy vekovej 
kategórie žiakov 5. – 6. ročníka získala 

2. miesto aj Adela Gazdíková. V roku 
2019 sa konal už 52. ročník súťaže v 
umeleckom prednese prózy a poézie 
dievčat, Vansovej Lomnička. Hlavným 
organizátorom bola Mestská kniž-
nica Handlová a Okresná rada Únie 
žien Slovenska. V kategórii žiačok 1. 
stupňa porota ocenila 2. miestom v 
prednese poézie Natáliu Kormútho-
vú. V staršej vekovej kategórii získali 
v prednese poézie aj prózy 2. miesto 
Nikola Nieburová a Lea Kolesárová. 

Matica slovenská v spolupráci s Mest-
skou knižnicou Handlová organizuje 
každoročne aj literárnu súťaž mla-
dých autorov pod názvom Prebudená 
pieseň. Porota ocenila práce našich 
žiakov siedmeho ročníka Nikoly Nie-
burovej a Andreja Ujčeka. V čitateľs-

kej súťaži MsK v Handlovej získal titul 
kráľa čitateľov žiak šiesteho ročníka, 
Jozef Varga. 

Obľúbenou predmetovou súťažou 
jednotlivcov, ktorá podporuje u žia-
kov kladný vzťah k histórii Slovenska, 
je dejepisná olympiáda. Záujem o poz 
návanie národných dejín sa každoroč-
ne odráža v úspechoch našich žiakov. 
V okresnom kole tejto súťaže v kate-
góri F, žiakov 6. ročníka bola 1. mies-
tom ocenená Sarah Ochodničanová.  
Kategóriu D reprezentovala Lenka Ko-
tianová, žiačka 8. ročníka. Skončila na 
peknom 3. mieste. Svoje komunikač-
né zručnosti preukázala v okresnom 
kole olympiády zo slovenského jazy-
ka a literatúry Sarah Jankulová, ktorá 
v predmetovej súťaži jednotlivcov 
získala 3. miesto. Naše poďakovanie a 
pochvala patrí všetkým žiakom, ktorí 
sa zodpovedne venujú vzdelávaniu, 
neraz aj nad rámec svojich vyučova-
cích povinností. Veľkú vďaku a ocene-
nie vyjadrujeme aj všetkým pedagó-
gom, ktorí deti na súťaže pripravovali.
JP, ZŠ Školská

Spoločnými silami, poradíme si s daňami
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Koncom januára sa už tradične ko-
nalo stretnutie členov Handlovského 
baníckeho spolku, známy „šachtág“. 

V DK mesta Handlová sa zišli členovia 
HBS, hostia z Banskej Štiavnice, Pezinka, 
Novák, Prievidze, Ľubietovej, Kremnice 
ktorí medzi sebou privítali aj nových 
členov predstavenstva mesta na čele       
s primátorkou, Mgr. Silviou Grubero-
vou. Prišla voľba slávneho, vysokého a 
neomylného prezídia, zvolení boli všetci 
funkcionári šachtágu a piesňou „Zdar 
boh, hore“ odštartovala šachtágová 
zábava. Úvod nám spestrili žiaci Zák-
ladnej umeleckej školy peknými meló-
diami na svojich fúkacích nástrojoch. 
Prítomných privítal predseda HBS Ján 

Ihring. Primátorka mesta sa poďakova-
la za pozvanie a osvedčila vôľu nového 
vedenia mesta prispieť k zveľaďovaniu 
a udržaniu baníckych tradícií v meste. 
Zástupcom baníckych spolkov odo-
vzdala spomienkový darček. Pomerne 
dlhý úvod znepokojil ľubietovských hos-
tí, ktorí sa domáhali piva prv, než bolo 
posvätené. Skončilo to malou neprí-
jemnosťou – pivným „zasraním“, ktoré 
si odpykal ich starosta. Následne sa už 
posvätené pivo Steiger dostalo na stoly. 
Slávne, vysoké, neomylné prezídium po-
volilo mravy a nadlišiak sa hlásil s prijí-
maním nových členov. Tento rok išlo o 
prijímanie dvoch lišiačok, fuksíc, ktoré 
na členských schôdzach vyslovili záu-
jem o prácu v spolku. Nadlišiak im pri-

pravil spoločnú tému praktickej skúšky. 
Na stole mali pripravené potraviny a ich 
úlohou bolo urobiť pre svojich baníkov 
pravú banícku desiatu. Podarilo sa, ale 
po zodpovedaní otázok na tému Pivné-
ho zákona nadlišiak ostal v pomykove. 
Umyť pred skokom fuksiciam vlasy, ako 
káže Pivný zákon v § 25? Nie je to kru-
té? Slávne, vysoké, neomylné prezídium 
postavilo členov HBS a požadovalo, 
aby hlasovali. Umyť, či neumyť? Výrok 
„umyť“ sa zdal tvrdý. Vyhrešili hlasujú-
cich a nariadili hlavu len pivom trocha 
pokropiť. Stalo sa a dve lišiačky boli 
pasované za riadnych členov HBS. Spie-
vanie piesní sa rozbiehalo s prispením 
spevokolu „Kahanec“ zo Spolku priate-
ľov Bane Nováky. Prítomní sa zapájali a 

bola nariadená spevácka súťaž tablíc. 
Súťaž v pití piva bola tentokrát rozšíre-
ná. Nielen chlapi, ale aj ženy. Očakávaní 
víťazi, (takmer vždy to boli hostia z Pez-
inka) sa súťaže vzdali, lebo chlapi mali 
piť pivo pomocou hadičiek. Do súťaže 
žien nastúpili len tri ženy, medzi nimi aj 
primátorka, ktorá si s trojdecovým po-
három poradila najlepšie. 

Čas pokročil a 12. šachtág gradoval 
tradičnou záverečnou piesňou „Ka-
maráti“. Prezídium uzavrelo šachtág 
a poháre ostali prázdne. Miestnosťou 
zaznela hymna, Banícky stav. Po večeri 
sa tancovalo, debatovalo, popíjalo pivo 
i víno a k polnoci sa zábava skončila. 

Ing. Igor Reiff, HBS

Prinášame ďalšiu časť zabudnutej 
histórie nášho mesta. Mnohí z Vás 
navštívili predstavenie Handlová 
vo filme, kde sa popri zaujímavých 
žurnáloch z Handlovej premietal 
nemý film z výstavby železničnej 
trate Handlová – Horná Štubňa. 

V tomto dokumente ste mohli vidieť 
dvojicu prechádzajúcu pod prá-
ve postaveným mostom na vtedy 
hradskej ceste, dnes Pekárskej ulici. 
Stavba tejto železnice v danej dobe 
predstavovala vrchol odbornosti 
dopravných inžinierov a geológov. 
Železničná trať spájajúca Handlovú 
s Hornou Štubňou bola odovzdaná 
do prevádzky 21. decembra 1931. Jej 
celková hodnota predstavovala 152 
miliónov vtedajších Kčs, a to v rokoch 
najväčšej hospodárskej krízy. Prácu 
na stavbe našli aj handlovskí baníci. 
Výstavba začala v roku 1928 po veľmi 
dlhých úvahách smerujúcich k zlep-
šeniu spojenia Handlovej a možnosti 
dopravy uhlia k odberateľom na se-
vere Slovenska a do Čiech. 

Z Handlovej vychádzala trať, ktorej 
východiskový bod - handlovská sta-
nica leží v nadmorskej výške 437 m 
n.m. Konečná stanica Horná Štubňa 
leží o 180 m vyššie. Trať je lemovaná 
skalnatým, príkro sa zvažujúci hrebe-
ňom Bralovej skaly. Práve túto hor-
skú, z andezitových tufov zloženú ba-
riéru museli robotníci prekonať. Aby 
nebolo rozvinutie trate príliš dlhé na 
pomerne krátkej vzdialenosti, muse-
lo byť zvolené stúpanie 14, výnimoč-
ne až 16 ‰ promile. Na trati bolo 
potrebné postaviť 5 tunelov s dĺž-
kou 4445 m, 3 viadukty a 67 ďalších 
mostných objektov. Z handlovskej 
železničnej stanice vlakové súpravy 
v prvom kilometri prechádzali ponad 
plechový most cez hlavnú hradskú 
cestu smerujúcu do Novej Lehoty. 
Hneď za ním bol vybudovaný kamen-
ný klenutý nadjazd s dvomi otvormi 

cez rieku Handlovku pri hornom mlyne, 
ktorý na svoj chod používal hnaciu silu 
pretekajúcej vody Handlovky. Foto-
grafia z roku 1929 zaznamenáva stav-
bu veľkého kamenného oblúkového 
nadjazdu. Na jeho výstavbe pri býva-
lom hornom mlyne pracovalo viac ako 
50 robotníkov. Kamenný viadukt je tak 
ako všetky stavby tejto trate postavený 
z andezitových kameňov, ktoré sa ťažili 
z lomu Pfaffengber. 

Ďalšia fotografia ukazuje, ako tento 
úsek železničnej trate spájajúcej Hand-
lovú a Hornú Štubňu vyzerá dnes.

JO a Ing. Igor Reiff, 
historická fotografia pochádza zo SNM- 

Múzeum Bojnice

12. ŠACHTÁG HANDLOVSKÉHO BANÍCKEHO SPOLKU

Stavba kamenného nadjazdu nad Handlovkou na trati Handlová – Horná Štubňa



Ak sa kohokoľvek v Handlovej opýtate, aký 
šport preslávil naše mesto, odpoveď bude jed-
noznačná. Basketbal. Táto hra zviditeľňuje a 
robí dobré meno aj našej škole. Žiaci dosahujú 
skvelé výsledky a my sme šťastní, že z nich vy-
chovávame zdravých a hrdých športovcov. 

V škole však máme aj deti, ktoré sa venujú iným 
športom. Tiež úspešne. Gymnastický krúžok vedú 
naše učiteľky už od prvého ročníka. Občas síce v 
bojových podmienkach, vždy ale s láskou a trpez-
livosťou. V marci sa napríklad naše žiačky zúčast-
nili okresného kola štvorboja v disciplínach lavič-
ka, hrazda, prostné a preskok a držať palce sa nao-
zaj oplatilo. Malé ukážky gymnastiky a správneho 
držania tela sme predviedli aj ostatným deťom 
v rámci projektu Zdravý chrbátik. Žiaci druhého 
ročníka si pod vedením fyzioterapeuta zacvičili 
rôzne cviky zamerané na posilnenie chrbtového 
svalstva. V škole  pracuje turistický, gymnastický 
a už vyššie spomínaný basketbalový krúžok. Naše 
deti vynikajú vo viacerých oblastiach a milo nás 
prekvapujú aj v súťažiach, ktoré nemajú so špor-

tom nič spoločné. Tak napríklad v marci, v mesiaci 
kníh sme vyrábali krásne záložky do kníh, chodili 
do mestskej knižnice, zapájali sa a vyhrávali v 
súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Vansovej Lom-
nička. Poviem vám, počúvať báseň, alebo príbeh 
v podaní našich žiakov, to je akoby ste sedeli v di-
vadle a so zatajeným dychom sledovali napínavý 
dej. V tomto roku nás príjemne prekvapili svojím 
projektom štvrtáci. Časť zisku z vianočnej kapust-
nice použili na výrobu búdky na knihy. Bol to dl-
hodobý projekt. Na začiatku nápad a potom dlhé 
dni vymýšľania a príprav, ktoré vyvrcholili sláv-
nostným otvorením a prezentáciou pred ostatný-
mi žiakmi. Búdka na knihy je umiestnená v areáli 
školy a je plná kníh, ktoré si deti môžu požičiavať. 
Je to pre nich niečo nevšedné a lákavé. Niekedy je 
ťažké rozhodnúť, čomu sa vaše dieťa bude veno-
vať. Možno mu treba dať ochutnať zo všetkého a 
potom už len čakať, čo z prváčika vyrastie. Nádej-
ný športovec? Spisovateľ? Alebo aj aj? 

Mgr. Elena Dobišová, 
ZŠ Mierové námestie

MDŽ patrí k tradičným sviatkom a naše obyvateľky si ešte pamätajú na časy, keď sa MDŽ 
oslavovalo v práci, organizovali sa zábavy a posedenia. Sme preto veľmi radi, že túto 
peknú tradíciu môžeme udržiavať aj v našom seniorku. Našim žienkam sme zablahože-
lali spolu so zástupcami mesta. Na úvod sa slova ujala riaditeľka zariadenia, ktorá me-
dzi nami srdečne privítala viceprimátora mesta Handlová Ing. Radoslava Iždinského a 
prednostu MsÚ Ing. Tibora Kolorédyho. Páni sa zhostili svojej úlohy statočne a každej z 
prítomných dám darovali kvet. Potom už prišli na rad ďalší gratulanti. Žiaci zo ZŠ Škol-
ská, ktorí si pod vedením pani učiteľky Havranovej pripravili kytičku básní, piesní a tan-
cov. Prítomným dámam poprial krásne prežitie MDŽ a spolu s Hviezdičkami zaspieval 
zopár známych melódií aj náš dvorný dirigent a harmonikár Anton Michele starší. Záver 
krátkeho sviatočného posedenia patril sladkej bodke v podobe jahodového koláčika.                                                                       
Bc. Ondrušíková Iveta

V základnej škole Mierové námestie to žije

Oslavovali sme MDŽ Máme byť načo hrdí, Handlovčania!
V nedeľu, 3. marca 2019 som si po dlhej dobe zašiel do nášho digitálne-
ho kina Baník. Sála naplnená našimi obyvateľmi do dvoch tretín, ako 
voľakedy v najlepších časoch filmového plátna. Privítal nás Braňo Čukan 
aby vzápätí uviedol dokumentárny filmový projekt Mesto Handlová. Film 
vznikol vďaka zapožičaniu segmentov z filmových týždenníkov a doku-
mentov z archívov z Bratislavy a Prahy. Projekt bol rozdelený do dvoch 
častí. Prvá priniesla historické zábery z našej Bane Handlová. Od roku 
1909, začiatku priemyselnej ťažby uhlia, keď baníci fárali v ešte otvore-
ných huntíkoch až po rok 1986, keď pracovali s najmodernejšou banskou 
technikou. Baňa priniesla mestu prospech. Stavali sa činžiaky, domy, ško-
ly, škôlky, telovýchovné zariadenia a obchodná sieť s prednostným záso-
bovaním. Mal som a určite nielen ja, zimomriavky z nadšenia baníkov, 
z ich odhodlanosti pracovať hádam v najťažších podmienkach. Niektorí 
diváci so slzami v očiach poznávali v dobových materiáloch príbuzných. 
Som hrdý, že moje mesto písalo a píše banícku históriu. Po ukončení prvej 
časti moderoval B. Čukan krátku besedu s Mgr. Oszwaldovou – historič-
kou mesta o stavbe železničných tunelov a trate Handlová – Horná Štu-
bňa v rokoch 1927 až 1931. Pani historička príjemne a veľmi fundovane 
komentovala tentokrát nemý film. Opäť sme obdivovali nadšenie, elán 
robotníkov, aj citlivý prístup odborných projektantov k prírode. Trať ve-
die nádherným prostredím. V hlave mi vírili myšlienky, že si ju prejdem 
s vnukmi a pozorne obzriem. Veľké dielo sa podarilo a diváci boli tou at-
mosférou nadšení. O to viac, keď nám organizátori sľúbili aj 2. časť tohto, 
podľa mňa veľkolepého projektu. Teším sa. Domov som prišiel rozcítený, 
hrdý a spokojný.         Mgr. Jozef Ondriš

Zneužívanie a násilie na starších  
Nový fenomén spoločnosti? 

Téma z titulku je spoločensky veľmi aktuálna a jeho 
riešenie je veľmi akútne. Mesto nadviazalo spoluprácu 
s F´tom pre pomoc starší,m, ktorého výsledkom bolo 
odborný seminár zrealizovaný 28. marca vo veľkej za-
sadacej miestnosti MsÚ Handlová. Na pôde mesta sme 
privítali prezidentku Fóra pre pomoc starším Ľubicu Gá-
lisovú, JUDr. Zuzanu Stavrovskú, komisárku pre osoby so 
zdravotným postihnutím. Skúsenosti a riešenia, ako si 
poradiť s takýmto druhom násilia u nás v meste prezen-
tovala vedúca sociálneho odd. MsÚ Veronika Cagáňová. 
Pozvanie prijala tiež príslušníčka MsP Handlová Lucia 
Chudá, ktorá pravidelne organizuje semináre aj pre túto 
cieľovú skupinu a päťdesiatka seniorov. 

V prípade potreby odborného poradenstva, prosíme, 
kontaktujte Ľubicu Gálisovú,  prezidentku Fóra pre po-
moc starším  forumlubica@gmail.com.  www.forumse-
niorov.sk 046/542 03 49 alebo 0915 950 772. Seniorská 
linka 0800 172 500
K téme sa vrátime v budúcom čísle.                                JP

Krajský finálový turnaj

Telocvičňa základnej školy Mierové námestie bola vo 
štvrtok 13. marca dejiskom krajského finálového tur-
naja základných škôl v basketbale chlapcov. Priebeh 
turnaja jasne ukázal, že naši žiaci budú horúcim favori-
tom a ašpirantom na víťaza a tréner p. Daubner mohol 
dať preto šancu ukázať sa postupne všetkým svojim 
zverencom. Tí sa mu zato odvďačili veľkou bojovnos-
ťou, keď postupne porazili Dolnú Súču a Púchov. Čaká 
nás preto veľké finále a ako povedal tréner chlapcov:“ 
Vo finále to bude ťažšie, pretože tam budú tie známe 
školy ako napríklad Levice, alebo Spišská Nová Ves, 
kde už budú hrať kadeti. Tam už to bude ťažšie, tam už 
to bude skutočný basketbal“. Nuž a nám neostáva nič 
iné, iba poriadne držať chlapom palce!              ZŠ MN



Pripravujeme KLUB MLÁDEŽE
Uspeli sme v projekte, pomôcť môžete aj vy!
Centrum voľného času a DaMP na základe podpory mesta, uspeli v 
zamestnaneckom programe VUB: Zamestnanecké granty - Pomôžte 
svojej komunite 2019. 
Naša žiadosť o príspevok na zriadenie mládežníckeho klubu bola 
schválená vo výške 1 500,00 € z Nadácie VUB na vykonanie minimál-
nych stavebno-technických úprav z titulu zmeny využívania priestoru 
bývalej reštaurácie „Barbora“ na prízemí domu kultúry a jej následnej 
premeny na klub mládeže. Uvedená suma samozrejme nepokryje 
predpokladané náklady na rekonštrukciu a preto radi privítame každú 
ruku dobrovoľníka alebo finančnú pomoc z radov rodičov, mladých ak-
tivistov a širšej verejnosti. Hlavným cieľom projektu „M-klub“ je vytvo-
riť priestor na stretávanie sa mladých ľudí, ktorý pre nich bude nielen 
bezpečný ale bude im poskytovať aj dostatok podnetov na zmysluplný 
život v komunite. Ak vás náš zámer oslovil, máte veľké srdce, zručné 
ruky, alebo máte konečne chuť niečo urobiť pre budúcnosť našich detí, 
ozvite sa kedykoľvek na č.t. 0918 525 035 – verte, že to oceníme... 

Informačné centrum CVČ
CVČ zriadilo 1. marca 2019 Informačné služby pre širokú verejnosť. 
Toto pracovisko sa nachádza vo vstupe do vestibuly domu kultúry po 
pravej strane (oproti vrátnici DK). Prevádzkové hodiny sú v pracovných 
dňoch od 8,00 h do 18,00 h.
Na uvedenom pracovisku získate informácie o činnosti CVČ (o poduja-
tiach, krúžkoch, táboroch), môžete si vyzdvihnúť prihlášky, resp. zaplatiť 
príspevky. Uvedené služby sú finančne zastrešené cez projekty ÚPSVaR 
v Prievidzi. 

Mgr. Mária Soláriková, riaditeľka CVČ

DK Handlová – apríl
3. apríl 2019 o 15.00h 
Námestie baníkov Handlová
74. výročie 
Oslobodenia Handlovej, 
pietna spomienka spojená s polo-
žením vencov k Pamätníku padlých 
v SNP.

21. apríl 2019, zraz o 10.00 h. pred 
bývalou Slovenkou 
Veľkonočný výstup 
na Veľký Grič.
16. ročník Memoriálu Doda Suché-
ho – ZRAZ MOTÝLIKOV
12.00 - 12.45 privítanie účastníkov 
na vrchole, 13.00 spomienka na 
Doda Suchého a ZRAZ MOTÝLIKOV. 
Prines si svojho motýlika a spomí-
naj s nami. Vždy som bol za dodr-
žiavanie tradícií, tak sa pokúste 
dodržať aj túto... 

30. apríl 2019, DK MH o 19.00 h 
MÁJOVÁ VESELICA 
Vstupné je 5 €. Do tanca zahrajú 
Hudba Mistral a Dj SO-CHO.

NOC KOSTOLOV 
OPÄŤ V HANDLOVEJ
 so Simou Martausovou
,, ...vo dne im bola záštitou, NOC prežiarila 
hviezdami...“ ,, 
...zostávali cez NOC v blízkosti Božieho 
domu... “ 

Takto nás oslovovali posledné dva ročníky 
Noci kostolov. Aj tento rok (24.5.2019, 17:30 
– 00:00) sa tešíme na veľkú udalosť v našom 
meste. S mottom ,, ...budete spievať ako za 
NOCI, keď sa svätí sviatok... “ (Iz 30,29) za-
žijeme pôsobivú atmosféru pretkanú pies-
ňami, slovom, debatou na aktuálnu tému, 
či obyčajným tichom, ako stvoreným pre 
modlitbu pri svetle sviečok vo farebne vy-
svietenom prítmí nášho kostola.
Tento rok privítame speváčku Simu Martau-
sovú. Hosťom bude morálny teológ ThLic. 
Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára v 
Badíne. Otázky mu bude klásť redaktorka 
RTVS Miriam Dobrotová a otázku môžete 
prísť položiť aj Vy. Večer ukončíme modlit-
bou pri sviečkach a hudbe. Presný harmo-
nogram Noci kostolov 2019 bude uverej-
nený neskôr v našom kostole sv. Kataríny, 
na FB stránke Farnosť Handlová, ako aj na 
informačných plochách mesta. Všetci ste sr-
dečne pozvaní. Tešíme sa na Vás! 
Za farnosť Handlová Mária Dutková

DIGITÁLNE KINO BANÍK 
Program 1.- 15. apríl 2019
ŠTV 4.4. o 18.00h /ITA/komédia/
98min/ČT/MP12/ 
JEDNOU NOHOU V BASE
PIA 5.4. o 18:00h, SO 6.4. o 20:00h, 
PON 8.4. o 18:00h /USA/akčný, fanta-
sy/131min/ST/MP12/
SHAZAM! (PREMIÉRA) 

PIA 5.4. o 20:15h /ISL/dráma/97min/
ČT/MP12/ 
ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO
SO 6.4. o 16.00h /FRA,FIN,NOR/rodin-
ný, dobrodružný/86min/SD/MP/ 
PUTOVANIE SO SOBÍKOM 
(PREMIÉRA)

SO 6.4. o 18.00h, NE 7.4 o 18.00h /
ČR,SVK/komédia, dráma/95min/ČV/
TERORISTKA (PREMIÉRA)

NE 7.4. o 16.00h /USA/rodinný, fanta-
sy/113min/SD/MP7/
DUMBO

ŠTV 11.4. o 18.00h, SO 13.4.o 20:00h, 
NE 14.4. o 18:00h /USA/akčný, fanta-
sy/120min/ČD/MP15/
HELLBOY (PREMIÉRA) 

PIA 12.4.o 18.00h, PO 15.4.o 18:00h /
USA/romantický/106min/ČT/MP12/
AFTER: BOZK (PREMIÉRA) 

PIA 12.4.o 20.00h, SO 13.4.o 18:00h /
USA/horor/100min/ST/MP15/
CYNTORYN ZVIERATIEK (PREMIÉRA) 

SO 13.4. o 16.00h, NE 14.4. o 16.00h 
/CANADA/rodinný, animovaný/
90min/SD/MP/
PRINC KRASOŇ (PREMIÉRA)

PREMIETAME VŽDY!!! 
AJ PRE JEDINÉHO DIVÁKA.
MOŽNOSŤ VÝBERU FILMU, DÁTUMU 
A ČASU PRE SKUPINY !!! 
Vstupné je 5 eur!
046/ 5 475 439
www.kino.handlova.sk 
Zmena programu vyhradená.

VEĽKÁ NOC V BANSKOM MÚZEU
Baránky, kuriatka, zajačiky, čerstvé vetvičky bahniatok, 
či maľované vajíčka sú neodmysliteľnou súčasťou veľko-
nočných sviatkov. Zdobenie príbytkov týmito symbolmi
jari a Veľkej noci vychádza z dlhoročnej tradície. Veľkonoč-
ný pondelok je sviatok všetkých mužov, ktorí musia vyši-
bať a obliať svoje ženy, aby počas celého roka boli zdravé. 
V moderných dejinách sa pridalo aj používanie voňavky. 
Ako odmena sa dávajú najčastejšie sladké dobroty, alebo 
vlastnoručne vyzdobené kraslice. Veľká noc neobchádza 
ani Slovenské banské múzeum Handlová. Počas týždňa 
od 15. – 18. apríla 2019 vám ponúkame jedinečnú mož-

nosť zdobenia kraslíc rôznymi technikami, alebo pečenie 
Veľkonočných kuriatok, zajačikov či kraslíc. V ponuke je 
aj výroba zvieratiek z vlny a papierové košíčky na vajíčka.
Zároveň si môžete v pokladni kúpiť polodrahokamy a 
šperky z nich vyrobené, magnetky, pohľadnice, alebo iné 
suveníry. 
Ponúkame tiež wander book a wander cards SBM (turis-
tický denník a kartičky). Nahláste sa prosím vopred elek-
tronickou poštou na adresu sbm.handlova@muzeumbs.
sk, alebo telefonicky na číslach 046/5423 973, 
0903 411 011.
Tešíme sa na Vás. Zdar Boh! 
Zamestnanci SBM Handlová

7

Apríl v CVČ
4.4.2019 (štvrtok) od 16:00 hod. 
CVČ Handlová
Veľkonočné tradície
Organizátori: Mesto Handlová, 
CVČ Handlová, DaMP
Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných 
sviatkov pripravujú CVČ a DaMP svoje tra-
dičné  podujatie pre deti a rodičov. Príďte 
spolu s nami stráviť príjemné popoludnie, 
ktorého súčasťou budú tvorivé dielne s 
veľkonočnou tematikou. Spoločne si vy-
zdobíme veľkonočné kraslice a budeme 
vyrábať rôzne dekoratívne prvky súvisia-
ce s tradíciou osláv Veľkej noci.

12.4.2019 (piatok) od 17:00 hod. parko-
visko za DK 
XXXVI. ročník Behu oslobode-
nia mesta Handlová
Organizátori: Mesto Handlová, ŠK Achil-
les, CVČ Handlová
Tradičný beh je organizovaný pri príleži-
tosti oslobodenia mesta. Beží sa na asfal-
tovom povrchu po kilometrovom okruhu 
Potočnej a Partizánskej ulice. Štartovné 
platia iba dospelí vo výške 2 €. Účastní-
ci sa môžu prihlasovať online, alebo na 
mieste.

12.4.2019 (piatok) od 17:30 hod. 
parkovisko za DK
Koleso nás spája
Organizátori: Mesto Handlová,
Mgr. Jozef Juríček, CVČ Handlová
Manifestačná jazda na bicykloch po 
okruhu Potočnej a Partizánskej ulice, 
ktorá prijateľnou formou pripomína ko-
niec druhej svetovej vojny a oslobodenie 
mesta. Podujatie bude otvorené pietnym 
aktom kladenia kytice k pomníku padlých 
na Námestí baníkov a líder cyklistickej 
štafety bude v čele niesť vlajku s holubi-
cou mieru. Ďalším zámerom podujatia 
je spájať obyvateľov Handlovskej doliny 
s cieľom podporiť budovanie cyklotrás a 
podporiť celonárodnú kampaň „Do práce 
na bicykli“. 

13.4.2019 (sobota) od 10:00 hod. 
Námestie baníkov Handlová
Výstava psov bez PP 
„Handlovský oriešok“
Organizátori: Mesto Handlová, 
CVČ Handlová
Tradičná súťaž pre majiteľov štvorno-
hých miláčikov. Hodnotiť sa budú čisto-
krvné psy bez PP (preukazu pôvodu) v 
kategóriách: do 1roka, od 1 do 5rokov a 
nad 5 rokov. Oriešky (kríženci) sa budú 
hodnotiť v dvoch kategóriách: do 3 ro-
kov a nad 3 roky. Pri registrácii, ktorá 
bude od 9,00 h do 10,00 h, je potreb-
né predložiť platný očkovací preukaz. 
Účastníci sa môžu prihlasovať na mies-
te alebo online: https://goo.gl/form-
s/5rIaqR2iiNRnTkPe2. 
Každý majiteľ je zodpovedný za svojho 
psa, ako aj za škody ním spôsobené. Veľ-
mi agresívne správanie psa bude riešiť 
rozhodca vylúčením z výstavy.



8

V Handlovej máme skvelých 
tanečníkov! 

SZUŠ VOLCANO a DAZYA DANCE 
GROUP postúpili z nominácií, ktoré sa 
konali v Nitre na tanečné majstrovstvá 
sveta World Dance Masters 2019, ktoré 
sa uskutočnia v máji v chorvátskom 
Poreči. Mesto Handlová gratuluje, ďa-
kujeme učiteľom, rodičom a deťom za 
skvelú reprezentáciu našej Handlovej. 
Tlieskame a držíme palce.

V marci tohto roka Volcano reprezentovalo školu a mesto Handlová na medzinárodnej súťaži v Maďarsku. 
Cestovali sme v troch plných autobusoch. Našu školu reprezentovalo až desiatimi choreografiami spolu 
95 tanečníkov vo veku od 5 do 15 rokov. Konkurencia? 457 choreografií zo 6 krajín Európy. Nestratili 
sme sa a priniesli sme fantastické výsledky! 10 choreografií a 10 víťazných ocenení! Takéto úspechy sa 
nedejú každý deň a my sa z nich veľmi tešíme. Ďakujeme našim skvelým choreografkám a trénerkám za 
nápadité choreografie a prípravu detí. V mene celej školy ďakujeme rodičom, ktorí s nami vycestovali, 
ako aj tým, ktorí držali palce doma. V neposlednom rade ďakujeme všetkým Vám, našim fanúšikom za 
úžasnú podporu, ktorú si nesmierne vážime. Stihli sme aj dva workshopy. Hosťovali sme Romanku Tótho-
vú, študentku VŠMU, ktorá nás naučila nové veci z jazzového tanca a Luciu Bielik, ktorá je choreografom 
a pedagógom na konzervatóriu v BB. Nové vedomosti určite využijeme aj v praxi.                  SZU Volcano

Oceňovanie športovcov 
po novom! Máme pre vás výzvu!

Mesto Handlová  každoročne oceňuje najúspeš-
nejších športovcov, trénerov, kolektívy a funkcio-
nárov za rok 2018. Tradične sa oceňovanie robilo 
počas extraligového zápasu v marci, tento rok bu-
deme oceňovať v máji a inak. Veľký športový deň  
Handlovej s Marekom Videnským sa bude konať v 
sobotu  18.5.2019. Tento rok máme novú kategó-
riu „Handlovčan vo svete“, t.j. Handlovčan, ktorý 
reprezentuje naše mesto individuálne alebo za iné 
kluby v iných mestách. Ak poznáte, alebo viete o 
niekom, kto si zaslúži uznanie a dosiahol v minu-
lom kalendárnom roku úžasné športové výsledky, 
je to Handlovčan, dajte nám vedieť. Návrh odošli-
te resp. osobne doručte na adresu: 
Centrum voľného času Handlová, Námestie ba-
níkov 3, 972 51 Handlová, prípadne v elektro-
nickej podobe na adresu: pdeliova.cvc@gmail.
com   do  19.4.2019!!!

 

Informácie: Paulína Deliová – 0908 034 510  
(CVČ Handlová) O oceneniach rozhodne Komisia 
športu pri MsZ. Ďakujeme za nominácie a tešíme 
sa na Vás na galaprograme k oceňovaniu. PD a JP

Veľký úspech tanečníkov z VOLCANA na medzinárodnej súťaži v Maďarsku
DO FÉNIX Handlová Námestie baníkov

Naša organizácia vznikla v roku 2016. Zakladateľkami 
boli dve aktivistky p. Oľga Karová a Mgr. Mária Solári-
ková, ktorá vykonáva funkciu predsedu ZO. Od nášho 
vzniku podporuje našu činnosť Mesto Handlová, za čo 
mu úprimne ďakujeme. Zvlášť nás teší spolupráca s 
mestskou knižnicou pri organizácii rôznych podujatí. 
Dnes máme 11 kolektívov a 110 členov. Mesačne pri-
pravujeme v priemere 2 podujatia, ktoré sú zamerané 
na kultúrnu alebo športovo-turistickú činnosť. Prihlá-
siť sa do našej detskej organizácie môžeš kedykoľvek 
počas roka. Poplatok na celý rok je iba 1,- € za ktoré ťa 
čaká nielen veľa výhod, ale hlavne plno zážitkov a dob-
rodružstiev.

MS

Handlovské gramy 2019
 
I. ročník celoslovenskej súťaže
 
Súťaž pre mladých nádejných spevákov a skupiny z 
celého SLOVENSKA sa bude konať v Handlovej počas 
Urbanského jarmoku 24. -  25. 5.2019 od 10.00 – 18.00 
hod. V piatok sa môžete tešiť na súťaž skupín a v sobo-
tu na súťaž jednotlivcov. Garanatom kvality je aj skvelé 
zloženie poroty: Henry Tóth, Marián Greksa, Vladislav 
Leškovský  a Karolína Kantorová.

Prihlášky je potrebné vyplniť a poslať najneskôr do 10. 
mája 2019 do 18.00 hod. na mailovú adresu:ria.fercak@
gmail.com. Viac na www.handlova.sk.

Vážení priatelia motoristických súťaží,  
Veľkonočná rallye čaká na vás

Automotoklub Baník Handlová, Mesto Handlová 
a Centrum voľného času Handlová organizujú dňa 
6.4.2019 1.kolo 33.ročníka celoštátnej dopravno – 
výchovnej automobilovej orientačnej súťaže s ná-
zvom Rodičia, jazdite opatrne! 
Súťaž je usporiadaná v rámci 3.ročníka súťaže Veľko-
nočná rallye. Etapy súťaže nie sú rýchlostné. Kedy? 6. 
apríl 2019. Kde? Prezentácia a vyhodnotenie: čitáreň 
DK-Handlová. Prechádzané obce: Handlová, Ráztočno, 
Jalovec, Chrenovec-Brusno, Veľká Čausa, Prievidza, Se-
bedražie, Koš. Cieľom súťaže je zvýšenie znalostí a prak-
tické overenie pravidiel cestnej premávky, technických 
zručností, ale aj športové vyžitie s preverením orien-
tačných schopností súťažiacich a pridelenie majstrov-
ských bodov do kalendára celoročných súťaží RJO. Sú-
ťaž je určená širokej motoristickej verejnosti, rodinám s 
deťmi, novým a začínajúcim posádkam. 

Časový plán súťaže
08:30 – 09:00  prezentácia v čitárni DK Handlová, 
09:05 rozprava
09:15  detské súťaže
10:00  štart 1. etapy
13:00   jazda zručnosti v cieli 2.etapy na letisku  
 v Morovne
14:00  obed v Slovenskej reštaurácii
15:00  vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie   
 cien v čitárni DK Handlová. 
Kategórie
Orientačná jazda: A – navigátor do 7 rokov, B – navigá-
tor od 8 do 10 rokov, C – navigátor od 11 do 13 rokov, 
D – navigátor od 14 do 16 rokov, E – navigátor bez ve-
kového obmedzenia.
Jazda zručnosti: Muži, Ženy, Juniori, 
Štartovné za orientačnú jazdu pre súťažnú posádku 
(vodič + navigátor) je 15 €. Za každého ďalšieho člena 
posádky sa platí vklad 5€. Štartovné za jazdu zručnos-
ti je 5 €. Jazdy zručnosti sa môžu zúčastniť iba osoby, 
ktoré absolvujú orientačnú jazdu. Štartovné sa platí pri 
prezentácií.                                                    Arpád Koszta



Mestská polícia informuje
Mestská polícia zaznamenala za mesiac február 2019 – 
marec 2019 /od 18.02.2019 do 20.03.2019/ celkom 460 
udalostí. Vlastnou činnosťou bolo zistených 37 priestup-
kov, 36 oznámených občanmi mesta, 10 zistených kame-
rovým systémom.
 V 17 prípadoch bol použitý TPNZOMV /tzv. papuča/, od-
chytených bolo 10 túlavých psov. V uvedenom období 
bolo vykonaných 96 zákrokov a 26 výjazdov k narušeným 
monitorovaným objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, 
HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykona-
ných 17 zákrokov. 
Aktuálne informácie z činnosti mestskej polície nájdete 
na novej facebookovej stránke @MestskapoliciaHandlova.

Naše NAJ z MAS Žiar
Súťaž o najkrajšiu fotografiu
MAS Žiar vyhlasuje fotografickú súťaž z územia MAS (Ci-
geľ, Handlová, Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Jalovec, 
Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, 
Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, 
Tužina, Veľká Čausa) .
Súťažiť budeme do 30.04.2019, do 15.00 hod. Hlasovať o 
naj fotografiu budete môcť od 2. mája, do 30. mája 2019 
na fcb @nasenajzmasziar. Na výhercov naj fotografií vo 
všetkých 4 kategóriách čakajú pekné ceny!
Súťažné kategórie: 
1. Naše „naj“ (príroda a zaujímavosti z územia MAS)
2. Naši ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty
3. Naše tradície z územia MAS (napr. kroje, pamätihodnos-
ti, remeslá, atď. )
4. Naša budúcnosť – moja naj selfie v mojom „Žiar“ území 
(deti a mládež a ich aktivity)
Podmienky súťaže sú zverejnené na stránke www.masziar.
sk. V prípade ďalších otázok kontaktujte: 
Ing. Erika Jonasová, 046/3814415.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
„Čítanie kníh je ako vstúpiť do rozprávkovej kraji-
ny, v ktorej je všetko možné...“

Marec bol bohatý na podujatia pre všetkých 
návštevníkov knižnice a pre všetky vekové
kategórie. Deťom a žiakom sme čítali príbehy z 
ich obľúbených diel, besedovali sme o knihách, 
pripravovali zážitkové čítania, tvorivé dielne atď. 
Ocenili sme „Naj čitateľku 2018“  Martinku Laka-
tošovú, žiačku 6. roč. ZŠ MN. 

V priebehu roka si z našej knižnice vypožičala a 
aj prečítala až 350 kníh. Milovníci krásneho slo-
va si prišli na svoje počas 52. ročníka okresného 
kola „Vansovej Lomnička“, ktoré sme pripravili v 
spolupráci s Úniou žien. Víťazky recitačnej súťa-
že sa svojím prednesom umiestnili aj v krajskom 
kole. Alena Ondrejmišková a Ľudmila Beznosko-
vá postúpili do celoslovenského kola. V spolu-
práci s Komisiou kultúry a cestovného ruchu pri 
MsZ Handlová, sme pripravili podujatie „Cesto-
vateľský večer“. Prvým cestovateľom, ktorý sa 
podelil o svoje zážitky, fotografie a autentické 
skúsenosti z Panamy bol mladý handlovčan 
Michal Hertlík. Naše „naj“ podujatie bola Noc s 
Andersenom, kedy dvadsať najaktívnejších det-
ských čitateľov strávilo literárno-dobrodružnú 
noc v knižnici. Do medzinárodného podujatia 
na podporu čítania sme sa zapojili už po 15-krát. 
V marci, Mesiaci knihy sme v knižnici pripravili 
23 komorných literárnych podujatí. 

Knižnicu navštívilo viac ako 2400 návštevníkov, 
vypožičali sme viac ako 4500 kníh, Pribudlo nám 
65 nových knižných noviniek, ktoré sme získali 

s finančnou podporou Fondu na podporu ume-
nia. Cieľom našich podujatí je predstaviť knihu, 
knižnicu, autorov a spisovateľov našim čitate-
ľom rôznymi spôsobmi a zvýrazniť tak význam 
čítania pre vzdelávanie a každodenný život. 

Literárne podujatia ponúkame hlavne školám, 
žiakom, vyučujúcim a to počas celého roka. Kaž-
dý mesiac naše aktivity aktualizujeme a ponúka-
me novinky. 

Z aprílových podujatí vyberáme:
10. 4. Spisovateľ v knižnici. Lenka Gahérova. 
Beseda. ZŠ MC
15. 4. Mesiac lesov. Les ukrytý v knihe. V spolupr. 
s Nár. lesníckym centrom ZŠ Škol.
16. 4. Mesiac lesov. Les ukrytý v knihe. V spolupr. 
s Nár. lesníckym centrom ZŠ Škol.
15.-18. 4. Sviatky jari. Veľkonočné tradície spoje-
né s tvorivou dielňou.
25. 4. Kreslo pre hosťa. Mesiac lesov. Stretnutie s 
poľovníkom. Beseda.
Zážitkové čítania z kníh pre školy (nové):
Skutočný kamarát (šikana, priateľstvo), 
Lož má krátke nohy (klamstvo sa nevypláca),
Mimi a Líza II (ako čítajú nevidiaci), Človiečik z 
budíka (poznávanie hodín), Decká z mesta sa 
(ne)vedia biť (o priateľstve).

Všetky podujatia je možné doplniť podľa požia-
daviek vyučujúcich na akúkoľvek literárnu
tému a zúčastniť sa ich (po dohode, aj telefonic-
ky, mailom) v MsK na Nám. baníkov.

Kontakt: MsK Námestie baníkov 3, tel. 547 5449, 
0907 991605, kniznica.handlova@gmail.com

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.

INŠPIRUJ SA S FÉNIXOM
Čo? Dvojfázová výmena skúseností medzi dvomi skupinami dobrovoľníkov z 
DO Fénix pri ZŠ MC v Handlovej a Starej Turej. Kto? Mladí dobrovoľníci, ktorí 
absolvovali 8.2.- 10.2. a 15.3.-17.3. 2019 víkendové školenie AKTIV v Trenčian-
skych Tepliciach. Prečo? Tento projekt vznikol zo starého priateľstva medzi 
dobrovoľníkmi zo zúčastnených organizácií a z potreby sieťovania, zlepšenia 
komunikácie a získania kontaktov medzi dobrovoľníkmi. Ako sme zhmotnili 
myšlienku? Pravdupovediac, bol to veľký chaos. Na školení sme boli jediná sku-
pina, ktorá nemala ani tušenie, čo chce robiť. Keď však prišiel nápad, všetci sme 
sa preň zapálili a už ho nepustili! S vedúcimi sme viedli množstvo rozhovorov. 
Nechceli nám zle, keď nám ponúkli ľahšiu cestu. My sme si ale stáli za svojim 
snom, výmenou skúseností. Naša domáca práca sa dá zhrnúť na miliardu „le-
pítok“, vypísané fixky a perá, hodiny komunikovania v spoločnej skupine, pár 
lokálnych sedení, jedno medzimestské pracovné stretnutie, nespočetne veľa 
prevolaných minút a prebdených nocí. Neraz sme pri vybavovaní priestorov, 
dopravy či programu čelili nechápavým pohľadom dospelákov. „Zvládnu to tie 
deti? Nie je to pre nich ťažká úloha?“ Zobrali sme to profesionálne a zosnovali 
nepriestrelne úžasný plán. Nie je to iba naša zásluha. Po celý čas nám pomáhalo 
veľa dobrovoľníkov. Poskytli nám priestory, kancelárske potreby, občerstvenie, 
materiálne zabezpečenie a obrovskú podporu. ĎAKUJEME! Prvá osudná sobo-
ta, Handlová 2.3.2019. O 9. hodine sa prichádzali dobrovoľníci. Bolo ich takmer 
40! Po zoznamovacích „energizeroch“ sa vrhli na vážnejšiu tému, rozporuplné 
konšpiračné otázky. Fast dating sa síce nevenoval hlavej téme, ale rozhodne 
upevnil vzťahy. Pripravili prezentáciu mesta a detskej organizácie. Školila Mária, 
ktorá to aj vďaka Davidovej pomoci zvládla bravúrne. Aktivity striedali pred-
nášky a zlatým klincom programu bola Živá knižnica a Diskusné stoly/slow 
dating. Po dlhej práci a neuveriteľnom návale myšlienok si všetci vyventilovali 
hlavu počas dlhej prechádzky mestom, kedy navštívili okrem iného aj súkrom-
né múzeum mestského umeleckého rezbára pána Procnera. Druhá osudná so-
bota, Stará Turá  9.3.2019. Keď na parkovisku zastal minibus s Handlovčanmi, 
Turancom sa na tvári zjavil úsmev. Aj napriek tomu, že mali menšie navigačné 
problémy, na miesto určenia sa dostali. Čakala ich príjemná atmosféra centra 
voľného času. Program striedali prezentácie, prednášky, úsmevné spomienky. 
Na záver dobrovoľníctvo v Starej Turej v praxi, návšteva Železničného múzea, o 
ktoré sa stará tím dobrovoľníkov.

Mária Maňáková ml.

Workshop pre všetky generácie

Dňa 3. apríla 2019 sa v priestoroch SENIOR CENTRA Handlová, n. o. bude už po
deviatykrát konať workshop, ktorý spája všetky generácie. Žiaci ZŠ, deti z ma-
terských škôl, ale aj seniori združení v klube dôchodcov, zástupcovia banského 
múzea, či Jazmínu n. o., budú mať možnosť prezentovať svoje jarné dekorácie 
a výtvarné techniky, ktorými si skrášľujú svoje príbytky. Budeme radi, keď nás 
naučia nové postupy pri zdobení veľkonočných vajíčok, pletení korbáčov, či 
výrobe jarných kvietkov. Výrobky, ktoré počas jarného workshopu vyrobíme, 
ostanú v našom zariadení. Slúžiť budú ako dekorácia spoločných priestorov se-
niorka. Workshop však nie je iba o výrobkoch. Je hlavne o ľuďoch, ktorí sa k nám 
pravidelne vracajú, aby pozdravili svojich priateľov, bývalých susedov, dávnych 
kolegov z práce, je aj o deťoch, ktoré sa neboja starých ľudí a nemajú problém  
pomáhať im, naučiť ich niečo zo svojho detského sveta. Už teraz sa tešíme na 
Vašu návštevu! 

Bc. Ondrušíková Iveta



V Handlovej začíname s komposto-
vaním v rámci projektu Kompostáreň 
Handlová. Zbierajú sa konáre zo zá-
hrad a v apríli odovzdá mesto obyva-
teľom rodinných domov nádoby na 
bioodpad. 

V termíne od 15. marca do 15. apríla 
2019 môžu Handlovčania konáre s 
dĺžkou do dvoch metrov uložiť na 26 
miestach, ktoré spoločnosť HATER- 
HANDLOVÁ spol. s r.o. označila infor-
mačnými tabuľkami. Konáre sa stanú 
základom pre organické hnojivo – 
kompost. Všetky takto zozbierané ko-
náre budú odvezené na nové mestské 
kompostovisko (v areáli skládky na 
Scheiblingu).  Lokality zberných plôch 
sú v rámci nového projektu vytypo-
vané pilotne. V prípade, že vznikne 
dopyt obyvateľov po iných lokalitách, 
v budúcnosti budú upravené. Mesto 
a zberová spoločnosť plánuje zvoz 
konárov dvakrát do roka. Konáre sa k 
označeným miestam nevkladajú do 
igelitových vriec, čím obyvatelia ne-
tvoria ďalší odpad a zjednodušia prá-
cu zamestnancom pri ich zvoze. 
Na označené zberné miesta koná-
rov sa neukladá: pokosená tráva, 
seno, kvety, lístie, burina, zvyšky ovo-
cia a zeleniny, drevná štiepka, hobliny 
a piliny. Následne v priebehu apríla 

2019 obyvatelia rodinných domov 
obdržia hnedé zberné nádoby na bio-
logicky rozložiteľný odpad BRO 240l. 
O harmonograme rozvozu, prevzatí 
nádob a informáciách čo patrí a ne-
patrí do nádob bude mesto informo-
vať. Obyvatelia si nádoby prevezmú 
preberacím protokolom. 

Zoznam lokalít, zberných plôch, 
kde budú umiestené informačné 
tabuľky a kde môžu obyvatelia ro-
dinných domov voľne uložiť konáre 
zo svojich záhrad. 
Presné mapky si pozrite na 
www.handlova.sk. 
1. „Krššáková štvrť“, lokalita medzi  
 ulicami Savina a Majerníkoví 
2. Lokalita „Hôrka 1“ Ul. Robotnícka 3. 
Lokalita „Hôrka 2“ križovatka ulíc  
 Odbojárov a Hlboká 
4. Lokalita „Hôrka 3“ Ul. Ladislava  
 Novomeského 
5. Lokalita Banská kolónia 1 
 Ul. Fučíkova 
6. Lokalita Banská kolónia 2 
 Ul. Štrajková 
7. Ul. I. Krasku (miesto VKK) 
8. Ul.1.mája - parkovisko 
 športová hala 
9. Ul. Parková (v strede trávnatá 
 plocha – schody ZUŠ) 
10. Ul. Cintorínska - parkovisko 

11. Ul. J. Kráľa - zelená plocha 
 pred mostom 
12. Ul. Kremnická 
 - za spoločnosťou Gewis 
13. Ul. Kunešovská (križovatka s Ul.Sa-
dová) 
14. Ul. Mostná 
 (smerom k záhradkám) 
15. Ul. Potočná 
16. Ul. Partizánska 
 (oproti hasičskej zbrojnici) 
17. Horný koniec 1 Ul. Stará cesta 
18. Horný koniec 2 Ul. Žiarska 
19. Horný koniec 3 Ul. Ciglianska 
20. Mestská časť Nová Lehota 1
 (pod Lipami) 
 Mestská časť Nová Lehota 2 
 (otočka autobusu) 
22. Mestská časť Nová Lehota 3   
(spodná otoč autobusu) 
23. Mestská časť Morovno 1 
 (pri bytovke) 
24. Mestská časť Morovno 2 
25. Mestská časť Morovno 3 
26. Ul. Prievidzská 
 - Dolný koniec – stred 

Projekt Kompostáreň Handlová je 
spolufinancovaný Európskou úniou 
z európskeho kohézneho fondu cez 

Operačný program Kvalita životného 
prostredia. Poskytovateľ: Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej re-
publiky. Celkovú starostlivosť o zvoz, 
triedenie a uskladnenie odpadu v 
meste Handlová vykonáva spoločnosť 
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. Kon-
takt: Potočná 20, 972 51 Handlová, Tel: 
+421 46 5477 004, hater@nextra.sk.  

„SEVER“ 05.04.2019-11.04.2019 
a „JUH“ 12.04.2019-17.04.2019

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 Jarné upratovanie 

nenahrádza zvoz veľkoobjemného 
dopadu, ktorý sa bude zvážať 

13. - 15. mája!

Fotosúťaž počas jarného
upratovania! 

Radi by sme ocenili tých, ktorým záleží 
na svojom okolí, spájajú sa na malých 
brigádach. Pravidlá sú jednoduché a 
získať môžete tričká, dáždniky a eko-
tašky. Robíte malú brigádu a vyzbie-
rali ste veľa odpadu zo svojho okolia? 
Termín uloženia kontajneru vo vašej 
lokalite sa míňa s vašou brigádou? Vo-
lajte 046/5477 004. Pridajte fotografiu 
zo svojej brigády z jarného uprato-

vania na facebook.com @MestoHan-
dlova, pod post „Súťaž Handlová je 
krásny dom, upracme si v ňom 2019“, 
alebo pošlite foto na handlova@han-
dlova.sk a my vyžrebujeme výhercu. 
Fotografie pridávajte/zasielajte do 
17.4.2018 do polnoci.

Čo P A T R Í 
do jesenného upratovania

Odpad z čistenia ulíc a záhonov: stará 
tráva a lístie, drobné konáre, záhonové 
kvety, odpad z čistenia stanovísk nádob 
na komunál: znehodnotené separova-
né 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, 
koberce, drevené dosky, police, kuchyn-
ské linky, radiátory. Sanita: WC misy, 
umývadlá, vane. Drobný stavebný od-
pad: 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 v Po - So do 16.30 h pre nasledujú-
ce zložky odpadu:

Separované zložky komu-
nálneho odpadu: papier, 
plasty, sklo, kovy, VKM 
hlavne v nadrozmernej for-
me. Nebezpečný odpad z 
domácností: žiarivky, odpad obsahujú-
ci ortuť, kyseliny, batérie, batérie z auta, 
obaly z farieb a sprejových farieb. Elekt-
ro odpad: televízor, pračka, chladnička, 
mraznička, počítač, fén na vlasy, tlači-
arne, monitor, vysávač, rádio, telefón, 
kávovar, rýchlov. kanvica.
V prípade potreby získania ďalších in-
formácií a požiadaviek bytových do-
mov volajte na: 046/5477 004.

Harmonogram 
rozmiestňovania

 kontajnerov
„SEVER“ 05.04.2019-11.04.2019
MC(č. 30-32 parkovisko opr. 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)
Mier. námestie (oproti č. 8)
H. Koniec horná časť
Morovno – mestská časť
Prievidzská – dolný koniec

„JUH“ 12.04.2019-17.04.2019
Partizánska (vo dvore 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
Dimitrovová (č. 5-7, 9-11)
1. máj (oproti r. d. č. 4)
Údernícka (pod č.20-21)
Ligetská ( bytovky)
N. Lehota dolná časť
N. Lehota horná časť

Ďakujeme Handlovčania!
JP

Konáre z opílených stromov nevyhadzujte! Odložte ich na vyznačené miesto!

Jarné upratovanie Ulica je krásny dom, upracme si v ňom 2019

Zvoz triedeného odpadu 
HATER – HANDLOVÁ, spol. s r.o.

V mesiaci apríl 2019 bude zvoz trie-
deného odpadu nasledovne: 
Mesto Handlová, Horný koniec, prí-
mestská časť Nová Lehota:
Tetrapakové obaly – 3. apríl 2019
Plasty – 3., 17. a 30. apríl 2019
Papier – 10. a 24. apríl 2019

Dolný koniec, prímestská časť Mo-
rovno:
Plasty – 5.  a 18. apríl 2019
Papier – 12. a 26. apríl 2019
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Odpratali sme viac ako stotisíc 
litrov odpadu pri ceste
Mesto v spolupráci s HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. 
osadilo v roku 2017 „trojnožky“ s plastovými vrecka-
mi popri ceste I/9, ktoré boli niekoľkokrát odcudze-
né. Následne boli preto osadené 4 nádoby na zme-
sový komunálny odpad na miesta častého výskytu 
obyvateľov a návštevníkov. V rámci zachovania čis-
toty sa o odstavné plochy pravidelne stará. Čistenie 
odstavných plôch v smere Žiar nad Hronom a dolný 
koniec vykonávajú ľudia na aktivačných prácach je-
denkrát  za týždeň v spolupráci s mestskou organi-
záciou HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. Záťaž je závislá 
od množstva odpadu. V lokalite pri hlavnej ceste I/9 
v časti Nová Lehota sa čistia odstavné plochy a vy-

sýpajú sa inštalované smetné nádoby. Pripravili sme 
pre vás stručnú štatistiku:
• Za rok 2017 sa v tejto lokalite čistilo okolie 48 
krát, pričom bolo vynesených 494 ks 120 l vriec od-
padu, čo je  spolu 59 280 l
• Za rok 2018 sa v tejto lokalite čistilo okolie 50 
krát, pričom bolo vynesených 708 ks 120 l vriec od-
padu, čo je spolu 84 960 l
• Za rok 2019 sa v tejto lokalite čistilo okolie za-
tiaľ 5 krát (nečistilo sa iba vtedy, keď bolo nasneže-
né), pričom bolo vynesených 90 ks 120 l vriec odpa-
du, čo je spolu 10 800 l.
• Za dva roky a necelé tri mesiace sa z tohto 
kúska mesta vynieslo spolu 1292 vriec, čo je  155 
040 litrov odpadu.

V prípade vytvorenia čiernej skládky môže konať 
MsP. Príslušníci Mestskej polície majú právomoci 
v oblasti znečisťovania verejných priestranstiev a 
postupujú v zmysle platnej legislatívy, t.j. priestup-
ku podľa § 47 ods. 1 písm. d) z.č. 372/1990 Zb.  
priestupkoch sa dopustí ten, kto znečistí verejné 
priestranstvo. Za tento priestupok je možné uložiť 
blokovú pokutu vo výške 33 eur. Ak príslušníci MsP 
odhalia takúto činnosť, môžu vyzvať toho, kto odho-
dí smeti mimo nádobu k tomu, aby ho upratal resp. 
im môže byť udelená vyššie uvedená pokuta. 

Cieľom samosprávy je to, aby záležalo na čistote 
mesta nielen mestu. Ďakujeme, že ukladáte, stláčate 
a triedite odpad. 
V Handlovej nemusí nikto vytvárať čierne sklád-
ky, každý odpad má svoje miesto.                          JP

Veľká noc v našich tradíciách
Mnohí ich voláme - sviatky jari, ale u kresťanom 
prichádzajú sviatky spojené s udalosťami ukrižovania a 
vzkriesenia Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky slávili naši 
predkovia do roku 325 ako sviatky jari, v čase židovského 
sviatku pésah alebo Pascha. 

Od 4. storočia je Veľká noc sviatkom pohyblivým, určuje 
sa podľa dátumu, na ktorý pripadne Veľkonočná nedeľa. 
Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Pripa-
dá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 
21. marci. K sviatkom Veľkej noci sa viazalo veľké množ-
stvo tradičných obyčajov súvisiacich s príchodom jari a 
novej etapy života a roľníckeho roka, ktorých základom 
boli predkresťanské obrady, praktiky a zákazy. K tradíci-
ám patrila voda, oheň, zeleň a samozrejme vajíčka, ako 
nový život. Veľkonočný týždeň, týždeň ticha a pokánia, 
to sú dni od Kvetnej nedele po Bielu sobotu. Veľkonočné 
sviatky vrcholia Veľkonočnou nedeľou a Veľkonočným 
pondelkom. Kvetná nedeľa - V tento deň počas omše 
kňaz modlitbami, kadidlom a svätenou vodou svätil roz-
víjajúce sa vŕbové prúty (baburence, jabrátka, cícky, bah-
niatky, maňky, búziky, barky), ktoré si veriaci prinášali do 
kostola. Posvätené prúty, si odnášali domov, boli pova-
žované za magické ochranné predmety aj u obyvateľov 
v mestečku Handlová. Používali sa na šibanie dobytka pri 
prvom výhone. Tento úkon realizovaný na Kvetnú nedeľu, 
mal podporiť príchod jari. 

V čase, keď sa na Kvetnú nedeľu v kostole čítali pašie, mali 
sa hľadačom odhaliť poklady zakopané v zemi. Veľko-
nočný týždeň bol v Handlovej v hospodárskych rodinách 
spojený so začiatkom jarných poľnohospodárskych prác 
zabezpečujúcich bohatú úrodu. V domácnostiach sa pri-
pravovali a jedli pôstne jedlá z kvasenej kapusty, z čers-
tvých listov šťavela a špenátu a rôzne druhy cestovín, prí-
padne sa pôstna strava v čase od Veľkého piatka do Bielej 
soboty obmedzila iba na pitie mlieka. Vo veľkonočnom 
týždni sa na polia siala zelenina, verilo sa, že tak ako sú 
zaviazané kostolné zvony, budú sa dobre vytvárať nové 
plody. Zelený štvrtok – deň konania poslednej večere 
Krista s apoštolmi. V očakávaní udalostí nasledujúceho 
Veľkého piatka ako dňa ukrižovania Krista sa prestalo 
zvoniť kostolnými zvonmi - zaviazali sa, hovorilo sa, že 
odleteli do Ríma. K týmto obradom sa v obyčajoch ľudí 
pridávali zvyky vychádzajúce z predstavy robenia hluku - 
rapkaním na rapkáčoch, či kľúčmi, pre ochranu dobytka, 
či ochranu polí pred škodcami. Mládenci chodili po obci, 
obchádzali domy a sypali do pitvorov či na prahy izieb 
mravce, symbolizujúce hojnosť a prinášajúce navštíve-
ným rodinám šťastie.

Veľký piatok - deň ukrižovanie Ježiša Krista. V tradičných 
predstavách bol tento deň spojený so zákazom mani-
pulovať so zemou, platil zákaz orať a siať. Podľa starých 
predstáv sa v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok 

na určitých miestach chotára stretávali strigy - tanco-
vali, kúpali sa v potoku či mútili maslo pod mostami, 
čarovali a dokonca sa verilo, že môžu kravám odoberať 
mlieko. Ako ochrana sa stajne a dobytok potierali po-
svätenými vŕbovými prútmi. Veľký piatok bol tradičným 
termínom značkovania dobytka. Verilo sa, že menej cítia 
bolesť a rany sa mu rýchlo zahoja. Preto sa v tento deň 
štepili aj stromy. Biela sobota - deň pamiatky Kristovho 
vzkriesenia, ktoré pripomínali večerné obrady. Je to deň 
venovaný vareniu a pečeniu obradových jedál, ktoré sa 
konzumovali počas nasledujúcich sviatočných dní. 

Najstarším veľkonočným pokrmom sú vajíčka a z nich 
pripravené jedlá. Začiatkom 20. storočia sa pod vply-
vom kresťanstva novým obradovým jedlom stalo peče-
né jahňa. Gazdiné piekli v plechovej forme baránka zo 
zmesi žemlí, vajec a klobásy. Tradičným v tento deň bol 
sladký koláč z kysnutého cesta, nazývaný paska, baba, 
osúch. Piekli sa aj zavinuté kysnuté koláče s makom a 
orechmi. Kresťanský obrad, vykonávaný na Bielu sobotu, 
je spojený s pálením zvyškov oleja z lámp pred kostolom, 
nazývaný pálením Judáša. S prvým večerným zvonením 
zvonov, po ich rozviazaní, sa veriaci umývali v potokoch 
a studničkách, obchádzali príbytky s vodou na ochranu 
pred ohňom. Veľkonočná nedeľa - deň, v ktorom kresťa-
nia slávia zmŕtvychvstanie ukrižovaného Krista. Tento 
deň bolo zaužívané v kostoloch svätenie jedál prináša-
ných do kostola. Svätili sa chlieb, šunka, klobásy, slanina, 
koláče, maslo, tvaroh, syr, varené i surové vajíčka, soľ, 
chren. Pripravené jedlo sa konzumovalo spoločne a rov-
nako slávnostne ako na Štedrý večer. Tak tomu bolo aj v 
handlovských gazdovských rodinách. Stôl v komore bol 
prikrytý bielym obrusom a gazdiná naň pripravila vopred 
všetko tak, aby počas jedenia nemusela vstávať. Prvým 
chodom bolo vajíčko, ktoré gazda, ako hlava rodiny, delil 
medzi všetkých prítomných. Potom sa jedlo mäso, prí-
padne šunka. Najesť sa bolo treba dosýta, aby sa zabez-
pečila sýtosť a dostatok jedla počas celého roka. Zvyšky z 
jedál sa neodhadzovali. Kosti a škrupiny z vajec prinášali 
roľníci na pole. Omrvinky zo stola odkladali na liečenie, 
zamiešali ich medzi osivo alebo ich dávali sliepkam, aby 
dobre niesli. Dievčatá počas Veľkonočnej nedele zvykli 
popoludní pripravovať zdobené varené vajíčka – kras-
lice, určené kúpačom a chlapi plietli z vŕbových prútov 
pre deti korbáče. Veľkonočný pondelok - vyvrcholili ním 
sviatočné dni, a to, keď mládenci polievali dievčatá vo-
dou, teda oblievaním a šibaním korbáčmi s upletených 
vŕbových prútov. Obchôdzky mládencov v sprievode mu-
ziky po domoch, aj v mestečku Handlová, boli odmenené 
pohostením a niekde aj peniazmi. Menší chlapci polievali 
okrem dievčat aj gazdinú. Za odmenu dostali vajíčko a 
koláč. Spoločným zvykom, ukončujúcim obdobie Veľkej 
noci, boli tanečné zábavy pre mladých dospelých - prvé 
po 40 dňovom pôstnom období a konali sa v pondelok 
či v utorok večer. Šiby, ryby, mastné ryby, dávaj vajcia, 
vykrúcaj sa! Ak mi nedáš dve vajíčka, daj mi aspoň 
makovníčka. Ešte k tomu groš, aby bolo dosť.

JO

Dobrý projekt, viac opatrovateliek 
pre Vás Handlovčania!

Mesto Handlová v auguste 2018 podalo 
žiadosť o poskytnutie nenávratného fi-
nančného príspevku v rámci operačného 
programu Ľudské zdroje na Implementač-
nú agentúru Ministerstva práce sociálnych 
vecí a rodiny SR. 
Predmetom bola podpora prechodu z inšti-
tucionálnej starostlivosti na komunitnú sta-
rostlivosť a to zlepšením prístupu k cenovo 
prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným 
službám, vrátane zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb všeobecného záujmu. 
Projekt s názvom „Skvalitnenie a rozšírenie 
opatrovateľskej služby mesta Handlová“ bol 
úspešný a od 01.04.2019 mesto vstupuje do 
Dopytového projektu pod Implementačnou 
agentúrou MPSVaR SR, s výškou podpory   
474 240 € na obdobie 26 mesiacov. Cieľom 
projektu je podpora sociálnych služieb teré-
nnej formy, komunitnej starostlivosti a z toho 
plynúce udržanie klienta čo najdlhšie v pri-
rodzenom prostredí domova. V rámci projek-
tu zvýšime počet opatrovateliek o 7 ľudí, čím 
sa celkový počet zvýši na 32. Zamestnancom 
budeme poskytovať supervíziu a vzdelávanie 
na vybrané odborné témy. Zapojením sa do 
projektu budeme mať možnosť poskytovať 
opatrovateľskú službu občanom operatív-
nejšie, vo väčšom počte, vrátane priľahlých 
mestských oblastí. Očakávame nárast počtu 
fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociál-
na služba až na 144 klientov. Prioritou mes-
ta Handlová je podpora a rozvoj sociálnych 
služieb terénnej formy, t.j. vytváranie podmi-
enok pre rozvoj komunitnej starostlivosti tak, 
aby bola klientovi dostupnejšia a stala sa pre 
neho prirodzenou voľbou a uprednostnením 
pred voľbou starostlivosti inštitucionálnej. 
Mesto Handlová dňa 08.03.2019 zverejnilo 
oznam o prijímaní žiadostí na pracovné mies-
to opatrovateľky s uzávierkou 20.03.2019. 
Žiadosť si podalo celkovo 22 uchádzačov. 
Následne boli pozvaní na osobný pohovor 
dňa 25.03.2019, traja uchádzači v náhradnom 
termíne 27.03.2019. Všetci splnili kvalifikačné 
požiadavky podľa zákona o sociálnych služ-
bách. Veríme, že 7 vybraných opatrovatelieik 
a dvaja náhradníci, do ktorých sme vložili 
dôveru, nám ju vráti vo forme dobrej opate-
ry klientov. „Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 
rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ 
www.esf.gov.sk www.ia.gov.sk
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Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, nič už 
nie je také ako predtým. 

Dňa 8.4.2019 uplynú 
3 roky, čo nás navždy opus-
til manžel, ocino, dedko, 
brat, švagor, priateľ 

Pavel Hatala. 

S láskou spomína manželka 
Helena, syn Pavol s rodinou, 

dcéry Saška a Helenka s rodinami.

Dňa 26.4.2019 by oslávil 
70 rokov 

Pavel Liskovec.
S láskou spomína manželka, 
dcéry s rodinami a vnúčatá. 

Oci, ďakujeme že si bol...

Aj keď nám osud nedoprial dlhšie spolu byť, 
v našich spomienkach budete navždy žiť. 

Dňa 15.4.2019 uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedo 

Miroslav Tolnay 
a zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým, 
že sa dňa 26.2.2019 rozlúčili s našim milovaným 
synom , tatom, bratom a milujúcim priateľom 
Patrikom Tolnayom. 
Spomíname matka, súrodenci, syn a priateľka 
Martina. Ľúbime vás.

Stále je ťažko, smutno nám všetkým, bez teba to 
nie je ako predtým. Všade chýba tvoj hlas, miloval 
si život, my teba a ty nás. Čas plynie ako rieky prúd, 
kto mal ťa rád, nesmie zabudnúť. Ako voda ticho 
plynie, na teba spomienka nikdy nepominie. 

Dňa 6.4.2019 uplynulo 
už 6 rokov od úmrtia 

Vladimíra Podobu. 
S láskou spomíname a 
nezabúdame. Starký, stále 
nám chýbaš. 

S láskou spomína manželka 
Marta, synovia Vladimír a Rudolf s rodinami. 

Touto cestou sa chcem 
poďakovať všetkým pria-
teľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť dňa22.3.2019 
s manželom

Ferdinandom 
Tóthom 
na jeho poslednej ceste. 

Zároveň ďakujem celému vedeniu Senior centra 
za starostlivosť. Poďakovanie patrí aj lekárom a 
sestrám oddelenia ODCH Handlová.

Manželka a deti s rodinami.

Dňa 9.4.2019 uplynie
6 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý otec

Drahomír Schnircz. 
S láskou spomíname a 
nezabúdame.  

Smútiaca rodina.

Dňa 23.4.2019 uplynú 
2 roky, čo nás navždy opus-
til milovaný manžel, otec 
a starký 

Jozef Velmovský. 

Za tichú spomienku ďaku-
jeme tým, ktorí ho poznali- 

manželka, dcéra a syn s rodinami.

Pripomíname si  5.výročie 
úmrtia nášho ocina
 
Igora Čápa. 

O chvíľu by oslávil 55. na-
rodeniny a tak s láskou na 
teba spomína celá rodina.

Dňa 24.4.2019 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, 
dedko, pradedko a svokor 

Tibor Bugár. 

Za spomienku ďakujú man-
želka a synovia s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí 
sa dňa 5.3.2019 prišli rozlúčiť s našim milovaným 
manželom a otcom Mariánom Weissom. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Manželka a deti.

Dňa 4.4.2019 uplynie 
6 rokov, čo nás navždy 
opustila vo veku 67 rokov 
drahá manželka 

Anka Magulová. 

S láskou a úctou spomínajú 
manžel Jozef a deti 
s rodinami. 
Zhasli oči plné lásky našej drahej mamičky, nezha-
sli však nikdy na ňu v srdci naše spomienky.

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

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, susedom a známym, 
ktorí sa dňa 14.3.2019 prišli 
rozlúčiť s našou milovanou 
manželkou, maminou, star-
kou a prababičkou pani

 Ankou Cibulkovou

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
Ďakujeme za starostlivosť MUDr. Anne Lenčovej, 
pracovníčkam ODCH v Handlovej a ODS v Ban-
skej Štiavnici. Smútiaca rodina.

Ocko hoci si odišiel a už nie si medzi nami, navždy 
si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali. 
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote a veľký 
vo svojej láske a dobrote. Aj keď osud ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, v našich srdciach budeš navždy 
žiť.

Dňa 29.3.2019 sme si pripo-
menuli 1.smutné výročie, 
kedy nás navždy opustil vo 
veku nedožitých 71 rokov 
milovaný manžel, ocko, 
starký, brat, krstný otec, 
švagor Milan Oboňa 
z Handlovej. 

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím spolu s 
nami tichú spomienku. S úctou a láskou na Teba 
spomínajú manželka Eva, syn Milan a dcéra 
Miladka s rodinami, vnučky Natálka a Veronika a 
ostatná rodina. 
Stále si s nami a veľmi nám chýbaš.

Dňa 21.3.2019 by sa dožil 60 rokov náš syn a brat 
Igor Pittner.  Zomrel 7.7.2015. S láskou a úctou 

spomínajú matka Viera  a súrodenci Jozef a Eva s rodinami. 

Dňa 4.4.2019 uplynie 25 rokov od úmrtia nášho manžela 
a otca Vojtecha Pittnera. Dňa  2.4.2019 by sa dožil 

100 rokov. S láskou a úctou spomínajú 
manželka Viera a deti Jozef a Eva s rodinami. 

spomíname...

Smútočné oznámenia 
doručte do PI  2.posch. č.314 vždy do 25-teho 
v príslušnom mesiaci, alebo pošlite
 na handlovske.noviny@gmail.com.



Pohovka Nadia

Likvidácia skladových zásob - Zľavy 30%. 

Sedacia súprava Wiki USedacia súprava  „Smart“

SEDOSA

Váľanda Jana Sedacia súprava COMO

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

Taburet Hríbik

nábytok

0917 539 165

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

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

Predám stavebný pozemok 
v Novej Lehote za Krčmou 
pod lipami.
Tel.: 0918 386 287

Výkup parožia
tel.č. 0904 834 937

Foto na preukážky
046/ 5444013

Ponúkame priestory na
Oslavy, svadby, firemné 

podujatia, kary, školenia, 
046/ 5444013

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.

Totálny výpredaj!
Rušenie predajne

Zľavy až do 50%

Milovali sme ju a ona nás, tu 
lásku nezoberie žiadny čas. 

Dňa 9.4.2019 by bola oslávi-
la naša maminka 

Daniela Pittnerová
 76 rokov. 

So zármutkom v srdci spo-
mínajú manžel s deťmi a vnúčatami.

Dňa 28.3.2019 uplynulo 
15 rokov, čo nás opustil 
manžel, otec, dedko, švagor 

Ján Repa. 

Spomína celá rodina.

Dňa 5.4.2019 uplynú 3 roky, 
čo nás opustila naša mama 
a babka 

Lýdia Schniererová. 

Kto ste ju poznali, spomínaj-
te s nami. Smútiaca rodina.

Poďakovanie
Srdečne ďakujem celému personálu Senior 
centrum Handlová za príkladnú starostlivosť 
o pána Pavla Puteru počas jeho pobytu. 
Ďakuje priateľka Mária Citarová.

Dňa 6.4.2019 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, dedko 

Aladár Jančovič. 

S láskou spomína celá
rodina.

V mesiaci február 2019 a marec 
2019 sme sa rozlúčili

 
Ján Strmeň  86 rokov
Július Farkaš  53 rokov
Stanislav Přibyl  63 rokov
Pavel Putera, nedožitých  80 rokov
Milan Bigas  60 rokov
Ferdinand Tóth  81 rokov
Ľudmila Michelová
rod. Beňová  77 rokov
Róbert Fullajtár  56 rokov
Anna Cibulková
rod. Tomjaková  76 rokov
Mária Bukovinská
rod. Valušeková  58 rokov
Marián Weiss  72 rokov
Imrich Papay  86 rokov

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



Festival pohybových skladieb 2019
Mestská športová hala v Trnave pozýva každoročne 
všetky skupiny, ktoré sa venujú tvorbe pohybových 
skladieb na tradičný Festival – súťažnú prehliadku. 
Hlavným organizátorom festivalu je Slovenská gym-
nastická federácia, sekcia gymnastiky pre všetkých. 

16. marca 2019 sa konal už 23. ročník tohto podujatia, 
ktorý privítal takmer 600 účastníkov zo 4 krajín: Litva, 
Česko, Maďarsko a domáce kluby zo Slovenska. Žiaci 
zo ZŠ Školskej reprezentovali Klub športovej gymnas-
tiky Handlová. Vo vekovej kategórii Mládež A (7-10 
rokov) sa predstavili choreografiou Tancuj s nami a 
získali bronzovú medailu. Mladí cvičenci mali možnosť 
vidieť pestrú ponuku pohybových skladieb, ktoré sa 
odlišovali výberom hudby, pohybovými motívmi aj 
spracovaním témy. Víťazmi boli všetci, ktorí sa festivalu 
zúčastnili!
Mgr. J. Gazdíková, Bc. R. Homolová, Mgr. A. Ujčeková

Opustili nás legendy 
handlovského futbalu
V prvých mesiacoch roka 2019 sme sa v našom mes-
te rozlúčili a do futbalového neba odprevadili han-
dlovské osobnosti futbalu. Vyrastali v Handlovej, za-
čínali tu s futbalom, alebo prišli do baníckeho mesta 
za futbalom, najmä však žili aktívny futbalový život. 
Pripravili sme im spoločne spomienku na ich neza-
budnuteľnú futbalovú kariéru a roky, ktoré venovali
zelenému trávniku ako hráči či funkcionári. 

Milan Valent sa narodil v obci Machulinec v okrese 
Zlaté Moravce. Do Handlovej prišiel študovať Stred-
nú priemyselnú školu a po maturite v roku 1960 
začal pracovať na Bani Handlová. Už ako študent v 
roku 1957 začal hrať futbal za dorastenecký klub Ba-
ník Handlová, s ktorým sa mu v roku 1958 podarilo 
vybojovať dorastenecký titul. V rokoch 1960 – 1970 
aktívne hrával za mužov Baníka Handlová. Svojou 
aktívnou hrou sa mužstvu podarilo v roku 1968 vy-
bojovať II. celoštátnu ligu. Futbalu ostal verný aj po 
skončení aktívnej hráčskej činnosti, keď pracoval a 
odovzdával svoje skúsenosti v komisií mládeže fut-

balového oddielu Baníka Handlová. V roku 1979 bol 
zvolený za predsedu FO TJ Baník Handlová. Svoju 
úlohu zodpovedne vykonával ako najdlhšie pracu-
júci funkcionár, rovných 20 rokov. Za svoju hráčsku, 
ako aj funkcionársku kariéru bol ocenený mestom 
Handlová a telovýchovnými organizáciami. Do fut-
balového neba sme Milana Valenta odprevadili v 
januári 2019. 

Štefan Stránsky prišiel do Handlovej v roku 1965 z 
Bánoviec nad Bebravou. Viac ako 10 rokov hral na 
poste krídla v čierno-zelenom drese Baníka Han-
dlová. So svojimi spoluhráčmi v sezóne 1967/1968 
vyhral „E“ skupinu divízie, čím handlovské mužské 
Áčko postúpilo do celoštátnej II. ligy. Okrem tohto 
vynikajúceho úspechu sa mu podarilo prebojovať 
aj so spoluhráčmi do osemfinále československého 
pohára v ročníku 1968/1969, keď sa handlovským 
futbalistom podarilo poraziť aj futbalové mužstvá 
druholigistov z Martina, Banskej Bystrice a prvoli-
gové celky zo Žiliny a českých Teplíc. Po ukončení 
futbalovej hráčskej kariéry ostal pracovať vo výbore 
futbalového oddielu Baníka Handlová. Aj v dôchod-
kovom veku, kým mu to zdravotný stav dovolil, bol 
aktívnym divákom

futbalových zápasov na handlovskom štadióne 
všetkých vekových kategórií. So Štefanom Strán-
skym sme sa rozlúčili v mesiaci február 2019. 

Marián Weiss bol odchovancom handlovského 
futbalu. Od malého chlapca pôsobil v Handlovej 
ako veľký talent. Jeho zápal pre hru a kvality ho 
predurčili stať sa výborným hráčom. Po dovŕšení 
18 rokov hrával za A-mužstvo Baník Handlová, s 
ktorým v roku 1974 hral aj ako účastník Slovenskej 
národnej ligy. V historickej tabuľke SNL sa medzi 44 
hodnotiacimi klubmi handlovský Baník umiestnil za 
6 súťažných sezón na 22. mieste. K tomuto výsledku 
svojou aktívnou hrou prispel aj Marián Weiss. Po ne-
vydarenej sezóne 1975/1976 sa na trénerskú lavičku 
posadil Eduard Holub. Pod jeho vedením sa nielen 
mužstvu Baníka, v ktorom hral aj Marián Weiss darilo 
tri ročníky v II. SNL „východ“ v rokoch 1975 – 1978. 
V sezóne sa pohybovali v prvej polovici tabuľky a k 
tomuto výsledku prispel aj Marián Weiss. Ako od-
chovanec Baníka Handlová odišiel hrať na niekoľko 
sezón do Baníka Most v Čechách. Po skončení aktív-
nej futbalovej kariéry sa vrátil späť do Handlovej.             
Do futbalového neba odišiel v marci 2019.   

JO

Navždy zapísaní v basketbalovej 
histórii!
Príbeh ako z rozprávky sa pre chlapcov z ŠBK 
Handlová začal tromi turnajmi. V českej Opave, 
nemeckej Jene a doma v Handlovej. Po nich sme 
na konte mali 6 výhier a 8 prehier. Najlepší výkon 
sme podali doma. Získali sme na ňom striebro! 
Nestačili sme iba na BK Opava. Poďme však k 
tomu najúžasnejšiemu. Postúpili sme do finále 
CEYBL! 

Skupiny sa odohrali v halách v českých mestách 
Lytomišl a Česká Třebová. ŠBK nastúpil postupne v 
skupine B v Českej Třebovej v sobotu proti Vienna 
D.C. Timberwolves a zápas skončil našou výhrou 
50:37. V  ten istý deň sme porazili aj poľský tím WKK 
Wroclaw 66:54. Sobotu sme odštartovali prekvapu-
júcim víťazstvom nad Science City Jena výsledkom 
47:42. Tri zápasy, tri výhry a na nás čakal zápas, v 
ktorom sa malo rozhodnúť, či si zahráme vo finále, 
alebo o bronz. Prišiel posledný zápas a nás čakal ne-
zdolaný súper z Opavy. Do polčasu sme sa držali na 
dostrel. V tretej štvrtine sa však súper odpútal na 10 
bodov a nakoniec, po výsledku 50:68 nás posunul 

do boja o bronz. Ten sa začal v nedeľu, 17.3. o 10:15 
hod. Handlovskí chlapci si zmerali sily s poľským zá-
stupcom SKM Zastal Zielona Góra. Po dvoch nároč-
ných dňoch sme dali do zápasu všetko. Záverečná 
siréna a výsledok 65:47 pre nás! Získali sme bronz! 
Bronz, ktorý mal pre nás cenu zlata! Prvá medaila z 
európskeho turnaja sa natrvalo zapíše do histórie 
handlovského mládežníckeho basketbalu, ako aj  
do kroniky športu v našom meste.   V turnaji boli 
ocenení aj tzv. „All stars“ turnaja - najlepší hráči. Aj 
medzi nimi sme mali zástupcu, túto česť si vybojoval 
náš Samuel Murcin. Zabudnúť však nesmieme ani 
na ostatných. Peter Chríbik, Marco Ondrejka, Adam 
Porubčan, kapitán družstva Marek Máčai,  Sebastián 
Švarenina, Aleš Németh, Oliver Vaigl, Róbert Kotian, 
Dominik Maruniak, Emil Hrebíček, Miroslav Radovič, 
Christián Minárik, Milan Geleta, Libor Majdlen a Kriš-
tof Kašper. Títo chlapci, na čele s trénerom Jánom 
Beránekom a jeho asistentom Marošom Minárikom 
dokázali takmer nemožné! 

Slovami trénera Beráneka:“ Do ligy sme vstupovali 
ako outsider. S tým, že si to ideme vyskúšať. Zápas za 
zápasom sme sa zlepšovali. Hrali sme proti poľskému 
výberu, proti chlapcom o hlavu vyšším, proti výberu 

tých najlepších! A v čom tkvel recept na úspech? To 
najdôležitejšie čo nám pomohlo, tĺklo v našich hrudi-
ach. My sme bojovali srdcom! Srdcom za Handlovú!. 
Tu nemôžeme hovoriť o tom, že sme do zápasu dali to, 
či ono. My sme skrátka chceli vyhrať viac, ako poľský 
tím. Som na chalanov nesmierne pyšný. Sú to chlapci 
pospájaný z dvoch tried. Takýto obrovský úspech na 
medzinárodnej scéne sa v Handlovej nepodaril ešte 
nikomu.“
Slovami kapitána ŠBK, Mareka Máčaia:“ Myslím si, 
že proti Zelenej Góre sme zahrali výborne.  Hrali sme o 
tretie miesto a pred sebou sme videli len naše chcenie, 
naše víťazstvo. Boli sme šťastní, keď sa nám to podari-
lo. Turnaj sa mi veľmi páčil. Bolo to super!“ 
Konečné poradie CEYBL:
1. Adfors Basket Lytomišl (ČR), 2. BK Opava (ČR), 3. 
ŠBK Handlova (SR), 4. SKM zastal Zielona Góra (PL), 
5. Science City Jena(NEM), 6. BK Inter Bratislava (SR), 
7. Danube future Stars (RAK), 8. WKK Wroclaw (PL), 9. 
Mitteldeutsche Basketbal Academy (NEM), 10. Vien-
na D.C. Timberwolves (RAK)

My v redakcii už dodávame iba jediné. Za všetkých 
handlovčanov, za celé naše mesto ďakujeme! Chlap-
ci, boli ste skvelí!
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U-U9 7 / mladšia prípravka
Začiatkom januára 2019 začala mladšia futbalo-
vá prípravka U9 - U7 MFK Baník Handlová zimnú 
prípravu pod vedením trénerov Jozefa Juríčeka a 
Juraja Vetráka s celkovým počtom 20 detí z Han-
dlovských ZŠ, ako aj z MŠ Morovnianska cesta. 
Tréningy absolvujú v telocvični ZŠ Školská a ZŠ 
Morovnianska cesta 3x do týždňa, za čo ďakujeme 
p. riaditeľke Mgr. Pogádlovej, ako aj p. riaditeľke 
Mgr. Šoltýsovej. Zameriavame sa hlavne na rozvoj 
odrazovej sily, fyzickej a dynamickej prípravy, deti 
však hlavne pracujú s ich dobrou kamarátkou, lop-
tou. Dochádzka je výborná a preto v mene klubu 
MFK Baník Handlová, ako aj v mene trénerov ďaku-
jeme rodičom za ich zodpovednosť. Nezabúdame 
ani na doplnenie kádra deťmi z MŠ Morovnianska 
cesta. Klub sa zapojil do projektu SFZ pod názvom 
DAJME SPOLU GÓL. Každú stredu od 15 hod. sa v 
MŠ Morovnianska cesta stretáva na tréningu for-
mou základu futbalu, prvých dotykov s loptou, 
obratnosti a hlavne radosti z hry celkom 17 detí, 
medzi ktorými je aj 5 dievčat. O budúcnosť futbalu 
v Handlovej sa teda nemusíme báť. Ďakujeme ro-
dičom, pani riaditeľke, ako aj pani učiteľkám z MŠ 
Morovnianska cesta. Tréneri  Juríček, Vetrák a Bača 
si deti naozaj získali. Touto cestou pozývame ďal-
ších záujemcov od 6 rokov, príďte medzi nás. Uvi-
díte, skúsite, neobanujete. Tešíme sa na vás. MFK 
BANÍK HANDLOVÁ.

Mgr. Jozef Juríček, Juraj Vetrák

U11 / staršia prípravka
Po skončení jesennej sezóny sme odohrali 
niekoľko prípravných zápasov a presunuli sme sa 
do priestorov ZŠ Školská. V novom roku sme začali 
s tréningom hneď po prázdninách, pod vedením 
trénerov Ivana Černáka a Milana Bošku. Začali 
sme v telocvični. Zlepšovali sme gymnastické a 
atletické schopnosti. Som rád, že nám tento rok 
zima priala a mohli sme už vo februári trénovať 
vonku na umelej tráve, kde sme sa naplno veno-
vali tréningu s loptou. Chlapci majú odhodlanie 
zlepšovať sa a napredovať, čo nám veľmi uľahčuje 
prácu. V zostávajúcom období do začiatku jarnej 
časti súťaže sa zúčastníme na turnaji a odohráme 

prípravné zápasy. Chlapci tak budú môcť ukázať čo 
sa naučili. V mužstve pôsobí 21 chlapcov a musím 
priznať, že nás tento počet veľmi teší.

Ivan Černák 
U15 / starší žiaci
Mladí Baníci začali svoju zimnú prípravu na jarnú časť 
ligy hneď po zimných prázdninách. Tradične nás ako 
vždy potrápilo počasie. Vďaka veľkej pomoci žiakov 
a vedeniu zo základnej školy Školská sa nám však po-
darilo zabezpečiť podmienky na trénovanie nie len 
žiakom, ale aj všetkým kategóriám nášho futbalové-
ho klubu. S výnimkou dvoch týždňov, počas ktorých 
sme trénovali vnútri, sme absolvovali celú prípravu 
vonku na umelej tráve v areáli ZŠ Školská. Začiatkom 
marca, keď už naplno trénujeme na živej tráve han-
dlovského štadióna sa k príprave postupne začínajú 
pripájať aj prípravné zápasy. Jeden sme odohrali u 
našich južnejších susedov z Oslian. Čakajú nás ďalšie 
plánované zápasy a to proti žiačkam a neskôr žia-
kom z Prievidze, proti Oslanom na domácej pôde a 
proti Chrenovcu, pravdepodobne dvojzápas doma 
a vonku. Príprava vyvrcholí prvým majstrovským zá-
pasom na súperovej pôde v nedeľu 31.3.2019 proti 
Košu. O týždeň neskôr v sobotu 6.4.2019 odohrajú 
naši žiaci prvý domáci zápas proti favoritovi súťaže 
z Nedožier. Dúfame, že naša tvrdá práca počas prí-
pravného obdobia sa odrazí aj na našej hre a že aj 
naďalej budeme tešiť oko diváka.  Kristián Hirka

U19 / dorast
Zimnú prípravu sme začali 15 januára. Trénovali sme 
3x týždenne v areáli ZŠ Školská, využívali sme telo-
cvičňu a ihrisko s umelou trávou. Do prípravy sa za-
pojilo celkom 14 hráčov, bohužiaľ dochádzka nebola 
uspokojivá. V prvej časti prípravy sme sa zamerali 
na rozvoj sily a vytrvalosti. Od 1. marca sme začali 
trénovať na pomocnom ihrisku na štadióne. Tu sme 
postupne prešli na rozvoj rýchlosti, nácvik streľby 
a herných činností. 9. marca sme odohrali prvý prí-
pravný zápas v Lutile. Chýbalo nám dosť hráčov, no 
aj napriek prehre 1:0  sme podali uspokojivý výkon. 
Tento týždeň nás čaká ďalší prípravný zápas a nasle-
dujúcu sobotu 23.3.2019 prvé súťažné stretnutie na 
domácom ihrisku. Verím, že do súťaže vstúpime v 
kompletnom zložení.

MFK Handlová

Zimná príprava futbalistov

Plavci v marci úspešní
Plavecký klub Handlová sa v mesiaci marec zúčastnil dvoch vý-
znamných pretekov – 09. - 10.03.2019 Pohára priateľstva v Rimavs-
kej Sobote a 15. – 17.03.2019 Jarnej ceny v Žiline. 
V Rimavskej Sobote nás úspešne reprezentovali Kristiánko a Lukáš-
ko Kúdelovci, Robko Suja, Ľudko Vojtko a Kiarka Mikušová. Najlep-
šie sa presadil Kristiánko Kúdela, ktorý v konkurencii 309 plavcov 
zo Slovenska, Poľska a Srbska vo svojej kategórii vybojoval 3 st-
rieborné medaile v disciplínach 50m znak, 100m znak a 50m prsia.

Na Jarnej cene Žiliny nás reprezentoval Filipko Juríček. Už len nomi-
novať sa na tento pretek, ktorý je zaradený v celosvetovom kalendári 
FINA a je pretekom, na ktorom si „dospelí“ plavci môžu splniť limit na 
Majstrovstvá sveta v Kórei 2019 a Olympijské hry 2020 v Kórei  je neza-
budnuteľný zážitok – veď plávať v jednom bazéne  s reprezentantmi SR  
sa nepodarí  každý deň. Preteku sa zúčastnilo 689 plavcov zo Slovenska, 
Rakúska, Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska a a Švajčiarska. Filipko pre-
tekal v sobotu v troch disciplínach a hoci tento krát medaile nepriniesol,  
vo všetkých disciplínach si výrazne zlepšil svoje osobné rekordy. 

Naši plavci opäť ukázali, že aj napriek momentálne nie ideálnym tré-
ningovým podmienkam ešte stále dokážeme držať krok s najlepšími 
plavcami, Kristiánkovi blahoželáme k zisku cenných kovov a ostatným 
deckám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu PKHA.

PKHA

Foto : Horný rad zľava: Gál Lukáš, Štefan Dominik, 
Boška Patrik, Jonas Lukáš, Majer Marcos, Hédli Ja-
kub, Chudý Tobias, Sokolovský Kristián, Papcun Pa-
trik. Spodný rad zľava: Guštafík Tomáš, Mikuljak Ja-
kub, Kapsa Marko, Žitnik Šimon, Štrbavý Alex, Štrba 
Marek, Stanko Šimon, Haneš Patrik. 

Úspechy strelcov 
zo ZŠ Morovnianska cesta

V marci sa v telocvični v Domaniži kona-
lo krajské kolo v streľbe zo vzduchovky. 
ZŠ Morovnianska cesta reprezentovalo 
družstvo starších žiakov. V silnej konku-
rencii družstvo starších žiakov (Eva Bačo-
vá, Filip Schwarcz, Lukáš Máček) obsadilo 
2. miesto. Žiaci boli úspešní aj v kategórii 
jednotlivcov. Eva Bačová skončila na 3. 
mieste, Filip Schwarcz na 4.mieste. 
Žiakom a trénerovi /Mgr. Anton Alexy/ ďa-
kujeme za reprezentáciu školy a v ďalších 
súťažiach prajeme veľa streleckých úspe-
chov.

ZŠ MC

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

Geodetické práce - Milan Pukač, 1. mája 95, Handlová
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V Podnikateľskom inkubátore v Handlovej 
dávajú šancu dlhodobo  nezamestnaným
Chcete zvýšiť svoje šance na získanie vhodného zamestnania? Potrebuje-
te pri hľadaní zamestnania podporu? Premýšľate nad zmenou profesie? 
Potrebujete pomoc pri príprave životopisu, alebo pracovného pohovo-
ru? Chcete sa vzdelávať, alebo rekvalifikovať, ale neviete sa rozhodnúť? 
Na všetky tieto otázky počas 4 mesiacov odpovedajú odborní poradcovia 
na pravidelných štvrtkových stretnutiach v Podnikateľskom inkubátore 
v Handlovej. Poradenský program „Podpora individualizovaného pora-
denstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie“ or-
ganizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, v spolupráci s 
Podnikateľským inkubátorom. 15 poradenských aktivít zložených z kombi-
nácie individuálnych, individualizovaných a skupinových aktivít je určený 
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, ktorí sú vedení v evidencii 
uchádzačovo zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti v rámci 
oprávneného územia (SR mimo bratislavského samosprávneho kraja) na-
jmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Obsahom stretnutí je spoločné 
hľadanie silných a slabých stránok pre uplatnenie sa na trhu práce, zisťova-

nie vhodného pracovného uplatnenia, získavanie informácií o trhu práce, 
nácvik pracovného pohovoru, príprava životopisu, stretnutia so zamestná-
vateľmi a samostatná aktivita pri hľadaní zamestnania. 
Po úspešnom absolvovaní poradenského programu uchádzač získa Osved-
čenie o absolvovaní poradenského programu, Plán opatrení na zvýšenie 
možností uplatnenia sa na trhu práce, ktorý obsahuje informácie o silných 
stránkach, nadobudnutých zručnostiach, cielených povolaniach a tiež plán 
do budúcnosti s konkrétnymi aktivitami. Záujemci sa do programu môžu 
prihlásiť u svojej sprostredkovateľky na ÚPSVR. 
Projekt trvá do augusta 2021.                                                                                                      VH

Poďakovanie za mier, alebo jarné upratovanie 
pomníkov na Mestskom cintoríne
Počas roka 2018 samospráva mesta Handlová prostredníctvom oddelenia regio-
nálneho rozvoja pripravila spoločne s Krajským pamiatkovým úradom /pracovisko 
Prievidza/ projekt na reštaurovanie Pomníka 1. svetovej vojny. Ten je umiestnený 
na Mestskom cintoríne a rekonštruoval ho akademický sochár Dušan Hagara. 
Súčasťou projektu bola potrebná úprava zelene a chodníka, ktorú dofinancovalo 
zo svojho rozpočtu mesto. Okolo monumentu boli vykonané odvodňovacie a sa-
načné práce. Pre trvanlivosť reštaurátorských prác a zachovanie celistvosti dvoch 
pomníkov bolo mesto odborníkmi informované o nevyhnutnom odstránení vyras-
tených tují, ktoré pomníky obklopovali. Samospráva mesta Handlová dostala 23. 
novembra 2018 povolenie na výrub v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prí-
rody a krajiny a tie boli vypílené koncom februára 2019. Členovia karpatskonemec-
kého spolku v Handlovej s handlovským umelcom a členom spolku, spoluautorom 
Pomníka obetí handlovského štrajku Jánom Procnerom sa stretli pri jarnom upra-
tovaní pomníkov a okolia po vypílení tují vo štvrtok 21. marca 2019. Karpatskone-
mecký spolok v Handlovej si vzal patronát nad ochranou oboch monumentov aj 
preto, že práve Pomník obetí 1. sv. vojny bol zhotovený z verejnej zbierky obyvateľov 
nemeckej menšiny žijúcej v mestečku Krickerhau (Handlová). Našim seniorom, 
ktorí sú v jeseni svojho života mimoriadne aktívni patrí veľká vďaka už aj preto, že 
nezabúdajú na svojich predkov. Tí nám v roku 1918 vybojovali slobodu.

JO a členovia Karpatskonemeckého spolku v Handlovej


