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Vážené Handlovčanky, Handlovčania

 Verím, že ste v kruhu svojich najbližších veselo, radostne a tou správnou nohou vstúpili do Nového roku 2019. Dovoľte mi, aby 
som sa Vám ešte raz veľmi srdečne poďakovala. Za dôveru. Za Vašu veľkú dôveru, ktorú ste mi prejavili v novembrových komunálnych 
voľbách 2018. Volili ste ZMENU. Vašu dôveru si nesmierne vážim a prijímam ju s veľkou pokorou. 

Ďakujem! 

 Zmeny v našom meste odštartovali nové obdobie Handlovej a ja sa budem snažiť, aby som bola dobrou primátorkou pre 
všetkých  občanov mesta. Svoju prácu a funkciu vnímam hlavne ako službu obyvateľom. Rovnako a bez rozdielu. 

 Som presvedčená o tom, že my všetci v Handlovej si rovnako a bez rozdielu želáme jedno a to isté: aby sa naše mesto pozitív-
ne rozvíjalo a aby prosperovalo. A takýto progres je samozrejme aj môj cieľ číslo jeden. A nielen môj. Je to cieľom mojich kolegov, či už na 
úrade, v školách či v mestských organizáciách. A verím, že i Váš. Všetky podnety, nápady a dobré myšlienky na zlepšenie života v meste 
sú vítané. Pretože lepšia Handlová – to je náš spoločný cieľ. Budem sa snažiť, pokiaľ sa to právne a finančne bude dať zosúladiť, vyhovieť 
Vašim požiadavkám, ktoré by nášmu mestu pomohli a posunuli ho vpred. 

 Rok 2018 bol rokom mnohých zmien, celospoločenských, miestnych i zmien v našich osobných životoch. A ako to už pri zmenách býva, niektoré sú príjemné a 
hladké a iné ťažšie či komplikovanejšie. Verím, že pokiaľ Vaše životy sprevádzali turbulencie či ťažkosti, nech Vám nový rok 2019 prinavráti stabilitu a pohodu. 

 Ukážme silu slušnosti medzi sebou v každodennom živote, na ulici i na sociálnych sieťach, viac sa usmievajme, prejavujme si navzájom viac tolerancie a pocho-
penia. Hnev a agresivita medzi ľuďmi sú totiž hriechom. Buďme úprimní a čestní. Nech nás na ceste v roku 2019 sprevádzajú dobré vzťahy, pozitívna  nálada a spolupráca. 

 Milí Handlovčania, 
dovoľte mi popriať Vám a Vašim rodinám do Nového roku veľa zdravia a lásky. Prajem nám všetkým, aby sme si popri našich uponáhľaných životoch našli vždy dostatok 
času na oddych, šport, kultúru a osobný rozvoj. Prajem nám všetkým, aby sme trávili čo najviac času s ľuďmi nám blízkymi. Nezabudnime na radosť v očiach našich detí či 
starých rodičov, potešme ich každý deň. Pretože to je to, čo je v živote najdôležitejšie.  

       Tak, všetko najlepšie!  Šťastný nový rok 2019!
Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová

Všetko najlepšie a šťastný nový rok 2019

  prajú primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová, 
  novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva a zamestnanci mesta Handlová

Ďakujeme za vašu 
podporu vo voľbách 
a prajeme Vám 
úspešný rok 2019.

Ján Spevár, Jaroslav Daubner, 
Ivana Hromádková, Vladislav Horváth

PF 2019

V Novom roku nech sa Vám darí,
nech máte dôvod k spokojnosti.
Nech je úsmev na Vašej tvári
a dom aby ste mali plný hostí.
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Ustanovujúce a 1. zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva mesta Han-
dlová vo volebnom období  2018-
2022 bolo v pondelok 10.12.2018. 

Rokovanie otvoril primátor mesta 
Rudolf Podoba (SMER-SD), ktorý po-
ďakoval prítomným za dvanásťročnú 
spoluprácu, počas ktorej stál na čele 
mesta.

Po oznámení výsledkov volieb z 
10.11.2018 predsedom mestskej vo-
lebnej komisie a odznení hymny Slo-
venskej republiky zvolení zástupcovia 
mesta zložili zákonom stanovený sľub. 
Po zložení sľubu mestské insígnie pre-
vzala primátorka mesta Silvia Grúbe-
rová a devätnásť poslancov, z ktorých 
je sedem novozvolených a dvanásť 
opakovane zvolených. Ďalšie rokova-
nie už viedla primátorka Silvia Grú-
berová (NEKA). 

Z prvého príhovoru primátorky mesta 
Handlová: „Pred mesiacom si Handlová 
vo voľbách vybrala zmenu a ja obyva-
teľom mesta úprimne ďakujem za man-
dát, ktorý mi zverili. Zmenu si však žia-
da aj spoločnosť, v ktorej na Slovensku 
žijeme. Strach a demagógia sú pojmy, 
ktoré už nechceme v dnešnej dobe po-
ciťovať. A to na žiadnej pôde. Občania 
si zaslúžia krajinu, ktorá napreduje k 
lepšiemu a to v každej oblasti života. 
Krajinu bez korupčných škandálov, bez 
zastrašovania, bez arogancie moci, 
bez presadzovania osobných záujmov 
istých skupín. Aj Handlová si zaslúži 
viac transparentnosti, viac otvorenosti 
a férovosti, a viac ľudskosti. Uvedomu-
jem si, vážené odchádzajúce vedenie a 
odchádzajúci poslanecký zbor, že nie 
všetky Vaše rozhodnutia sa rodili ľahko 
a že nie všetky dopady či výsledky boli 
také, aké ste očakávali. Z tohto miesta 
Vám ďakujem za tie z rozhodnutí, ktoré 
priniesli Handlovej pozitívny efekt“.

Poslanci v ďalšej časti rokovania 
zobrali na vedomie poverenie pri-
mátorky na výkon funkcie zástupcu 
primátorky mesta novozvoleného 
poslanca MsZ Radoslava Iždinského, 
ktorý bude pracovať na plný úväzok. 
Po schválení Volebného poriadku pre 
voľby orgánov samosprávy mesta 

Handlová na roky 2018 - 2022 nasle-
dovala tajná voľba členov mestskej 
rady, kde bolo rešpektované pome-
rové zastúpenie politických strán v 
zmysle zákona o obecnom zriadení. 
Predsedníčka volebnej komisie Alžbe-
ta Orthová overila, že spolu bolo odo-
vzdaných 19 platných hlasovacích líst-
kov. V Handlovej bude mestská rada 
pracovať v šesťčlennom zložení: 
Ivana Hromádková (SDKÚ-DS) spolu 
13 hlasov, Radoslav Iždinský (NEKA), 
ktorému členstvo vyplýva zo zákona 
o obecnom zriadení, Lucia Jonásová 
(NEKA) 12 hlasov, Iveta Jurkovičová 
(NEKA) 13 hlasov, Blažej Litva (SMER-
SD)  19 hlasov a Jozef Stopka (SMER-
SD) 19 hlasov.

Volebná komisia predložila návrh na 
zriadenie stálych komisií Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová na 
roky 2018 – 2022 a tajnú voľbu ich 
predsedov. Predseda volebnej ko-
misie Jozef Juríček konštatoval, že z 
odovzdaných 17 lístkov boli všetky 
platné. V Handlovej bude pracovať se-
dem stálych komisií, ktoré povedú ich 
predsedovia nasledovne: 

-  Komisia ekonomická, správy ma-
jetku mesta a mestských projektov, 
predseda Ján Spevár, (SDKÚ-DS)  13 
hlasov, 
-  Komisia výstavby, územného plá-
novania, životného prostredia a do-
pravy, predseda Arpád Koszta  (Stra-
na zelených) 13 hlasov, 
-  Komisia zdravotná, sociálna a 
ochrany verejného poriadku, pred-
sedníčka Alžbeta Orthová (MOST-
HÍD) 12 hlasov, 
-  Komisia vzdelávania, práce s deťmi 
a mládežou, predsedníčka Danica Ba-
ranovičová  (NEKA) 12 hlasov, 
 Komisia športu, predseda Martin 
Uríček (NEKA) 15 hlasov, 
- Komisia kultúry a cestovného ru-
chu, predseda Tomáš Arvay (NEKA) 
14 hlasov a 
- Komisia pre ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta, predseda Jaroslav Daubner  
(SDKÚ-DS) 13 hlasov. V poslednej me-
novanej komisii, ktorá jediná je zriade-
ná zákonom, poslanecký zbor zvolil za 
jej členov Linu Gregor (NEKA), Dušana 

Klasa (SNS), Arpáda Kosztu (Strana ze-
lených), Alžbetu Orthovú (MOST-HÍD) 
a Eduarda Straku (SMER-SD), za zapi-
sovateľku bola zvolená Jana Grenčíko-
vá. Zloženie tejto komisie rešpektuje 
výsledky volieb a zastúpenie politic-
kých strán.

Návrh na výkon funkcie sobášiacich 
a výkon obradov sa uskutočnilo ve-
rejným hlasovaním. Obrady v meste 
Handlová bude vykonávať primátorka 
mesta a z poverenia mestského zastu-
piteľstva poslanci Ivana Hromádko-
vá, Lucia Jonásová, Jozef Juríček, 
Marcela Šimonová.

Návrh na schválenie platu primátorke 
mesta a zástupcovi primátorky mesta 
predložil hlavný ekonóm mesta Peter 
Mendel. Návrh počítal s 10 % navýše-
ním platu, o ktorého výške rozhoduje 
poslanecký zbor. Podľa názoru Marti-
na Uríčeka by navýšenie platu malo 
byť predmetom rokovania v roku 
2019, s čím súhlasilo 10 poslancov. 
Primátorka bude mať v nastávajú-
com období minimálny plat stanove-

ný zákonom o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest vo výške 2 681 Eur. 
Plat je súčinom priemernej mesačnej 
nominálnej mzdy zamestnanca v ná-
rodnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádza-
júci kalendárny rok a násobku podľa § 
4 ods. 1 zákona, ktorý určuje  platové 
skupiny podľa počtu obyvateľov obce 
alebo mesta na základe štatistického 
zisťovania, ktorý je v Handlovej 2,81. 
Zástupca primátorky bude odmeňo-
vaný vo výške 50% platu primátorky, 
t.j. poslanci mu schválili mesačný plat 
na volebné obdobie 2018-2022 vo 
výške 1341 Eur.

Termín nastávajúceho zasadnutia 
bude oznámený v pozvánkach, nakoľ-
ko plán zasadnutí bude predmetom 
rokovania po sviatkoch. Fotografiu 
primátorky mesta a fotogalériu zvole-
ných poslancov mesta nájdete na we-
bovom sídle mesta v sekcii mestské 
zastupiteľstvo.

JP, foto VH

V skratke
• predmetom pracovných stretnutí 
primátorky mesta v priebehu mesiaca 
december s riaditeľom handlovskej 
nemocnice Ing. Petrom Kovaříkom, 
predsedom predstavenstva spoloč-
nosti AGROPRODUKT SLOVAKIA Ing. 
Danielom Frauenschuhom, predse-
dom Handlovského baníckeho spolku 
Ing. Jánom Ihringom a členmi spolku, 
predsedom Združenia obcí handlov-
skej doliny Ing. Tiborom Čičmancom 
a starostami obcí, riaditeľkou SENIOR 
CENTRA HANDLOVÁ, n.o. PhDr. Emí-
liou Nyitrayovou, riaditeľom spoloč-
nosti KMET Handlová, Jánom Karom, 

bolo pokračovanie spolupráce a na-
štartovanie komunikácie. Pracovné 
stretnutia budú pokračovať vo všet-
kých mestských organizáciách v prie-
behu mesiaca január.
• Primátorka mesta od 10.12.2018, 
kedy na ustanovujúcom zastupiteľ-
stve prevzala vedenie mesta, si za 
svoju hlavnú prioritu zvolila zastabi-
lizovanie financií mesta. Prvoradými 
krokmi sú zvýšenie kvality komuni-
kácie mesta s interným a externým 
prostredím. Plán je nastaviť efektívne 
procesy fungovania všetkých mest-
ských organizácií, zachovať dobre 
fungujúce, zmeniť nefunkčné.  
• V polovici decembra 2018 si mesto 
v zastúpení  odd. výstavby MsÚ uplat-

nilo reklamáciu stavebného objek-
tu na Námestí baníkov – cesta pred 
mestským úradom,  dopravné rieše-
nie a spevnené plochy, kde opätov-
ne došlo k poklesu dlažby, uvoľneniu 
väzby, obrúseniu hrán a nadmerné-
mu opotrebovaniu betónovej dlažby 
30/30 cm. Stavebník bezodkladne 
cestu opravil v záručnej dobe.
• V súvislosti s neúmerne dlhým ča-
sovým posunom mesto upozornilo 
na dlhé riešenie reklamácie mestskej 
fontány s premostením, ktorú zadalo 
koncom leta.
• V piatok 14. decembra sa primátor-
ka mesta Silvia Grúberová a vicepri-
mátor Radoslav Iždinský zúčastnili 5. 
stretnutia pracovnej skupiny pre prí-

pravu „Akčného plánu transformá-
cie hornej Nitry“. Akčný plán rozvoja 
hornej Nitry sa dotýka transformácie 
regiónu po útlme ťažby uhlia. V ja-
nuári vedenie mesta plánuje osobné 
stretnutie s Denisou Žilákovou, ge-
nerálnou riaditeľkou Sekcie centrálny 
koordinačný orgán (Úrad podpredse-
du vlády SR pre investície a informati-
záciu) a taktiež stretnutie s konzultač-
nou spoločnosťou, ktorá Akčný plán 
spracováva. Našim cieľom je vstúpiť  
do transformácie v čo najširšej mož-
nej miere tak, aby sme vedeli v budúc-
nosti zabezpečiť čo najlepší postupný 
prechod v rámci konverzie hornej Nit-
ry.

Na ustanovujúcom zastupiteľstve zvolení zástupcovia 
mesta zložili sľub, schválili členov mestskej rady, 
predsedov stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve, 
sobášiacich a plat primátorky



42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová 
bolo posledným vo volebnom období 2014-2018 a konalo 
sa, podľa schváleného plánu zasadnutí, vo štvrtok 6.de-
cembra 2018. Rokovanie viedol primátor mesta Rudolf 
Podoba a zúčastnilo sa ho sedemnásť poslancov. 

Schválený Doplnok č. 5 k VZN mesta Handlová č. 5/2012 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl  a 
školských zariadení na území mesta Handlová počíta s navr-
hovanou výškou normatívov pre jednotlivé typy škôl a školské 
zariadenia, ktoré vznikli na základe predložených požiadaviek 
zástupcov škôl a školských zariadení.  V súlade s novelizova-
ným Nariadením vlády č. 668/2004 Z. z., zvýšenie platových 
taríf u pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 
1.1. 2019 určuje výšku príspevku aj pre súkromnú Základnú 
umeleckú školu VOLCANO, nakoľko zákon určuje povinnosť 
mesta určiť jeho výšku, ktorá musí byť najmenej 88 % zo sumy 
určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Príjmy z podielovej 
dane vo výške 2 116 527 Eur sa na základe tohto dodatku VZN 
rozdelia pre všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ a stravovacie zariadenia pre 
2987 žiakov, resp. stravníkov.

Rozpočty mestských príspevkových organizácií na roky 
2019, 2020, 2021 (dom kultúry, knižnica, plaváreň) a plá-
ny údržby opráv predložili riaditelia organizácií. Všetky 
poslanecký zobral na vedomie bez výhrad.

Dom kultúry Handlová (DKMH) v oblasti zamestnancov 
nemá navýšenie, t.j. má 11 kmeňových zamestnancov a zria-
dené chránené pracoviská s piatimi zamestnancami. Najväč-
šou zmenou je nárast  tarifných miezd v zmysle platnej le-
gislatívy. Potreba príspevku od zriaďovateľa na činnosť je vo 
výške 309 000 Eur z toho 59 500,- Eur je výška predpokladané-
ho transferu na kultúrne a spoločenské podujatia. Vzhľadom 
na skutočnosť, že DK MH je správcom budov aj v mestských 
častiach Morovno a Nová Lehota, navrhuje, aby sa opravy a 
údržba objektov väčšieho rozsahu riešili v spolupráci s odde-
lením výstavby MsÚ.

Rozpočet Mestskej knižnice Handlová zahŕňa predpokla-
dané výdavky na hlavnú činnosť a príjmy z členského pre rok 
2019 a je zostavený ako konzervatívny. Knižnica je v Handlovej 
95 rokov, má širokú paletu služieb v moderných priestoroch 
a s modernými technológiami. Ročne má 35 tis. návštevníkov 
a disponuje s viac ako 50 tis. knižničných jednotiek na troch 
pracoviskách s piatimi zamestnancami. Najvyššie položky sú 
mzdové náklady a energie. Predpokladané výdavky na činnosť 
knižnice v roku 2019 sú 101 487 Eur, požadovaný príspevok 
od zriaďovateľa je 96 987 Eur, predpokladané vlastné príjmy, 
podľa cenníka služieb knižnice sú 3000 Eur. Knižnica aj v na-
stávajúcom roku predloží  projekt na ministerstvo kultúry na 
nákup knižničného fondu. Novinkou je schválenie bezplatné-
ho členského pre deti do 15 rokov  s trvalým pobytom v Han-
dlovej. Cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice a čitateľskej 
gramotnosti.

Rozpočet Plavárne mesta Handlová vychádza z koncesnej 
zmluvy uzatvorenej medzi mestom Handlová a investorom, 
ďalej z termínu spustenia prevádzky krytého bazéna a von-
kajšieho kúpaliska, určenia výšky a výberu predpokladanej 
ceny vstupného a stanovenia počtu zamestnancov s ohľadom 
na cieľový režim prevádzky, ktorá sa rozrastie o nové služby 
plavárne a kúpaliska. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z prie-
merného počtu dosiahnutej návštevnosti v minulosti, vstup-
ného získaného prieskumom okolitých plavární, kúpalísk a 
zariadení podobného typu. Na základe tejto analýzy odhadu-
je prevádzka základné vstupné vo výške 5,00 Eur na dospelú 
osobu/deň a pre obyvateľov Handlovej uvažuje so zľavneným 
vstupným vo výške 2,50 Eur/deň. Plaváreň mesta Handlová 
bude mať v roku 2019 transfer od zriaďovateľa vo výške 220 
000 Eur pri plánovanom otvorení plavárne od 1.5.2019 a von-
kajšieho kúpaliska od 1.8.2019

Asterion, n.o. – Podnikateľský inkubátor má troch zamest-
nancov a v roku 2019 predpokladá 93% obsadenosť priesto-
rov, čo vytvára priaznivý hospodársky výsledok bez čerpenia 
príspevku z rozpočtu mesta a NADSME. Rozpočet je zostavený 
ako vyrovnaný. Celkové náklady  a výnosy sú vo výške 74 608 
Eur, pričom aj tento rozpočet počíta s nárastom miezd o 10 %. 
Investície do opráv a  údržby plánuje Asterion, n.o. v závislosti 
od naplnenia príjmovej časti rozpočtu.               

V prípade pozitívneho vývoja bude pokra-
čovať v obnove technických zariadení,  napr. 
výmenou druhého kotla na plynové vykuro-
vanie.

Jazmín n.o. predložila vyrovnaný rozpočet 
vo výške 164 823 Eur, počíta však s verejným 
prísľubom premiéra a Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny  SR o dofinancovaní 
zákonného navýšenia miezd, ktoré je v nezis-
kovej organizácii vo výške 18 433 Eur. Všetky 
rozpočtové položky sú podobné ako v roku 
2018. Organizácia sa snaží získať zdroje na 
financovanie služieb krízovej intervencie tak, 
aby nezaťažovala mestský rozpočet.  V pláne 
má len bežné prevádzkové náklady, nie roz-
siahle opravy. V roku 2018 sa podarilo zrekon-
štruovať okná a dvere na zariadení. 

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2019 
pre SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. sa 
vychádzalo z činnosti  prevádzky za uplynu-
lých 8 mesiacov roku 2018, stavu klientov  a 
predpokladaného počtu a štruktúry pracov-
níkov na rok 2019, t.j. 50. Najväčšou položkou 
sú mzdové náklady navýšené v zmysle platnej 
legislatívy. Rozpočet organizácie je vyrovna-
ný a celkovo na strane výnosov a výdajov je 
suma 981 566 Eur. Príjmy za zriadené sociálne 
služby sú zariadeniu vyplácané na základe zá-
kona o sociálnych službách podľa odkázanosti 
klientov z Ministerstva práce sociálnych vecí a 
rodiny SR,  a z poplatkov klientov za služby v 
zmysle schváleného Všeobecného záväzného  
nariadenie č. 2/2018 o úhrade za poskytova-
nie vybraných druhov sociálnych služieb na 
území mesta Handlová.   

Za rozpočet mesta Handlová, škôl a škol-
ských zariadení na roky 2019, 2020, 2021 
zahlasovalo šestnásť z prítomných sedem-
nástich poslancov.

Na celkových bežných príjmoch mesta vo výš-
ke 11 718 198 Eur sa podieľajú daňové príjmy 
vo výške 59,6 %. Z celkových bežných príjmov 
predstavuje výnos dane z príjmov fyzických 
osôb 52,8 %. V rámci kapitálových príjmov 
počíta mesto s príjmom vo výške 241 711 Eur. 
Kapitálové výdavky rozpočtu mesta Handlová 
na rok 2019 predstavujú čiastku 876 021 Eur, 
čo súvisí predovšetkým so začatými investič-
nými akciami a projektmi, predovšetkým s 
projektom Zlepšenie kľúčových kompetencií 
žiakov Základnej školy Školská s objemom vo 
výške 151 021 Eur, rekonštrukciou miestnych 
komunikácií v objeme 550 000 Eur, budovania 

parkovísk (Ul. Mostná) vo výške 50 000 Eur a 
realizáciu stojísk s polopodzemnými kontaj-
nermi na Ul. Okružná vo výške 100 000 Eur. 
Výdavky sú naplánované vo výške 25 000 Eur 
na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre 
detské jasle. Celkový objem výdavkov vo fi-
nančných operáciách je vo výške 1 167 578,00 
Eur na splátky istín refinančného úveru a 
usporiadaných záväzkov vo výške 266 879 Eur, 
istín úverov ŠFRB v objeme 256 617 Eur a istín 
načerpaného úveru na miestne komunikácie 
vo výške 99 996 Eur. V transakciách verejné-
ho dlhu rozpočtuje mesto kontokorentný 
úver vo výške 200 000 Eur. Ďalšou položkou 
v tejto skupine výdavkov vo výške 341 532 
Eur je majetková účasť spojená s nákupom 
akcií spol. FIN.M.O.S, a. s. za rekonštruované 
verejné osvetlenie. Pokračuje sa v úhradách 
finančného prenájmu služobného vozidla 
primátora obstaraného v r. 2016 podľa leasin-
govej zmluvy vo výške 2 454 Eur, ktorý končí 
v 06/2019.  Rozpočet počíta s legislatívnou 
zmenou týkajúcou sa zvýšenia miezd zamest-
nancov vo verejnej správe vo výške cca 380 
000 Eur. Rozpočet je schválený ako vyrovnaný 
na strane príjmov a výdavkov je suma 12 333 
850 Eur. Je predpoklad, že na zabezpečenie 
základných úloh mesta a na plnenie jeho sa-
mosprávnych funkcií v nevyhnutnom rozsahu 
bude potrebné v priebehu roka 2019 realizo-
vať rozpočtové opatrenia, nakoľko rozpočet 
bol zostavený konzervatívne, bez veľkých in-
vestičných plánov. Hlavná kontrolórka mesta 
vo svojom stanovisku uviedla súlad rozpočtu 
so všetkými právnymi predpismi.

V diskusii primátor informoval, že všetky do-
šlé faktúry v rámci projektu Kompostáreň 
Handlová a projektu Zvýšenie hrubej zaško-
lenosti detí v MŠ boli uhradené. Prítomných 
pozval na ustanovujúce zastupiteľstvo, ktoré 
sa bude konať v pondelok 10. decembra 2018. 
V závere vystúpila riaditeľka domu kultúry 
Jarmila Žišková s poďakovaním za doterajšiu 
spoluprácu súčasným predstaviteľom mesta.                
K poďakovaniu sa pridal poslanec Ján Spevár 
a primátor mesta Rudolf Podoba so želaním 
všetkého najlepšieho novozvoleným samo-
správnym orgánom a želaním príjemného 
prežitia vianočných sviatkov. 

Všetky materiály k rokovaniu sú zverejne-
né na webovom sídle mesta www.handlo-
va.sk v časti mestské zastupiteľstvo.

JP, foto VH

Handlová má schválený vyrovnaný rozpočet bez veľkých investícií
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V mesiaci január 2019 bude zvoz 
triedeného odpadu nasledovne: 

Mesto Handlová, Horný koniec, prí-
mestská časť Nová Lehota:

 Tetrapak obaly 9. január   
 Plasty   23. január
 Papier  2.,16.,30. január
 Kovové obaly 22. január
 Sklo  8. január

Dolný koniec, prímestská časť 
Morovno:
 Tetrapak obaly 9. január   
 Plasty   4., 22. január 
 Papier  18. január 
 Kovové odpady  11. január

Cieľom zimnej údržby je, aby sa 
v maximálne krátkom čase, s pri-
hliadnutím na poveternostné pod-
mienky a priority, zaistila bezpečná 
zjazdnosť mestských komunikácií.

Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s 
r.o. do zimnej údržby 2018/19 zaradí 
nové vozidlo a to UNIMOG 400. Vo-
zidlo je vybavené sypacou nadstav-
bou s objemom 4 m3  posypového 
materiálu a nastaviteľnou 2,4 m širo-
kou radlicou. Vozidlo bude zaradené 
na trasy I. priority t.j. cesty pre MHD, 
cesty k zdravotníckym zariadenia a do 
užších zastavaných lokalít mesta a prí-
mestských častí.

Po dohode s renomovanou  staveb-
nou spoločnosťou  budú do zimnej 
údržby začlenené dva stavebné stroje 
vhodné na odhŕňanie a nakladanie 
snehu v užších rodinných zástavbách 
mesta. Konkrétne v lokalite Štefáni-
kovej štvrte a lokalite ulíc Sadová a 
Kunešovská. Mechanizmy budú po-
skytnuté vrátane strojníkov pre dve 
zmeny.

Cieľom rozšírenia strojového  parku 
pre ZÚ je výkon v lokalitách, ktoré pô-
vodne prišli na rad o niečo neskôr, no 
ich dôležitosť si zaslúži promptnejší 
výkon zimnej údržby.

Rozsah činností je rozdelený do troch 
stupňov dôležitosti:
1. stupeň – komunikácie, zaisťujúce 
hromadnú autobusovú prepravu, prí-
jazdy k zdravotníckym zariadeniam, 
školám a dopravno-nebezpečné 
miesta (výjazdy z trasy MHD na MK, 
resp. štátnu cestu I/9)
2. stupeň - ostatné komunikácie, ne-
zaradené do 3. stupňa dôležitosti
3. stupeň - medziblokové komuniká-
cie, menej frekventované chodníky, 
odstavné plochy, parkoviská, účelo-
vé komunikácie. Do tejto kategórie 
sú zaradené chodníky a ich údržba 
je rozdelená tiež do troch kategórií 
podľa dôležitosti a počtu chodcov 
využívajúcich chodník. Zimná údržba 
2018/2019 je vykonávaná aktivačný-

mi pracovníkmi podľa stanoveného 
harmonogramu prioritne na chod-
níkoch, schodoch, mostoch a v okolí 
zastávok. Súčasťou práce aktivačný-
mi pracovníkmi  je nielen odpratanie 
snehu, ale podľa poveternostných 
podmienok použitie vhodného posy-
pového materiálu.

Komunikácia medzi dispečerom a 
vodičmi zabezpečujúcimi ZÚMK je 
zabezpečená prostredníctvom mobil-
ných telefónov. Okrem toho je zabez-
pečené telefonické spojenie občanov 
na dispečera na t.č.: 0918 471 852 – 
NONSTOP.

Občania môžu pripomienky k výkonu 
ZÚMK zasielať aj mailom na: hater@
nextra.sk. Spoločnosť HATER - HAN-
DLOVÁ, s.r.o. sa snaží zmierňovať 
následky zimy, nedajú sa však úplne 
odstrániť. Pri kalamitných stavoch 
nie je možné udržiavať všetky mest-
ské komunikácie  v ideálnom stave, 
preto sa v týchto prípadoch venuje 
zvýšená pozornosť hlavným trasám a 
nebezpečným úsekom a až potom os-
tatným oblastiam mesta a mestským 
častiam.

Od januára triedime 
novú zložku odpadu! 
Rodinným domom pribudli 
oranžové vrecia
Triedime do nich tetrapakové obaly

Mesto Handlová prostredníctvom 
spoločnosti HATER-HANDLOVÁ  spol. 
s r.o. od januára 2019 zavádza samo-
statné triedenie ďalšej zložky odpadu, 
tetrapakových obalov. Zber bude sa-
mostatne vo vreci oranžovej farby, nie 
ako súčasť odpadu v žltých vreciach 
na plasty, ako tomu bolo doteraz.
V  decembri 2018 obdržali obyvatelia 
rodinných domov dve vrecia oranžo-
vej farby (na prvé dva zbery v roku), 
do ktorých tieto obaly patria. Zber 
oranžových vriec bude vykonávaný v 
rovnakom termíne ako žltých vriec s 
vytriedeným plastom.

Veríme, že obyvatelia rodinných do-
mov nájdu miesto na uskladnenie 
tohto druhu „oranžového tetrapako-
vého odpadu“ do času jeho zvozu.

Termíny zvozu oranžových vriec na 
tetrapaky: každý mesiac, v deň prvé-
ho zberu plastov v mesiaci v kalendári 
označené piktogramom - štvorček 
rozdelený na polovicu, z ktorého jed-
na polovica je žltá a druhá oranžová.

Čo patrí do oranžového vreca?
Opláchnuté nápojové kartóny od 
mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, 
ovocných štiav, iné kartónové obaly.
Čo nepatrí do oranžového vreca?
Kartóny na vajíčka, jednovrstvové pa-
pierové obaly.

Termíny zvozu vianočných 
stromčekov
Zber použitých vianočných strom-
čekov sa bude konať od  pondelka 7. 
januára do piatka 18. januára 2019.
Stromčeky, prosíme, uložte vedľa zbe-
rových nádob na odpad!

Kalendáre na zvoz triedeného od-
padu do vašich schránok
V priebehu mesiaca december 2018 
anketári poverení spoločnosťou HA-

TER-HANDLOVÁ spol. s r.o. roznáša-
li do rodinných domov kalendáre 
zberu separovaného odpadu na rok 
2019.
Kalendáre si, prosíme, odložte. Náj-
dete ich aj na stránke www.hatersro.
sk  a www.handlova.sk.

Nefunkčná lampa verejného osvetlenia?
Najjednoduchším spôsobom ako zabezpečiť opravu verejného osvet-
lenia vo vašom okolí je zatelefonovať správcovi. Ak nie je porucha 
komplikovaná, môže byť opravená do 24 hodín.

Jednou z povinnosti  občana voči mes-
tu, ktorú je potrebné si v mesiaci január 
splniť, je  podanie daňového  priznania 
k zmenám na miestnych daniach. 

Občania a podnikateľské subjekty, ktorí za 
predchádzajúci rok zaznamenali zmeny, 
ktoré majú vplyv na výšku dane z nehnu-
teľností, dane za psa a dane za nevýherné 
hracie prístroje, teda vlastníci  na území 
mesta Handlová (katastrálne územie Mo-
rovno, Nová Lehota a Handlová), sú povin-
ní  podať daňové priznanie k dani z ne-
hnuteľností, dani za psa a dani za nevý-
herné hracie prístroje do konca mesiaca 
január 2019.

Zároveň  je povinnosťou podnikateľských 
subjektov oznámiť pre správcu poplatku 
za komunálne odpady všetky zmeny, ktoré 
majú vplyv na výšku a vyrubenie poplatku 
– napr. zmena sídla, zmena priemerného 
počtu zamestnancov, ukončenie podnika-
nia. Skúsenosti z minulých rokov hovoria o 
neplnení si tejto povinnosti zo strany pod-
nikateľov.

Treba uviesť, že v prípade nesplnenia ozna-
movacej povinnosti , či už zo strany fyzickej  
osoby alebo podnikateľa, sa títo dopúšťajú 
správneho deliktu, ktorý je v súlade s Da-
ňovým poriadkom sankcionovaný.

Správca poplatku tiež vyzýva všetky osoby, 
ktoré zmenili svoje miesto trvalého pobytu 
ale neoznámili tieto skutočnosti na evi-
dencii obyvateľstva, aby tak urobili bezod-
kladne z dôvodu správneho doručovania 
rozhodnutí. 

Všetky zmeny budú predmetom spracova-
nia v mesiacoch február a marec a násled-
ne pristúpi správca dane – mesto k vyrubo-
vaciemu konaniu.  
 Osoby, ktoré v predchádzajúcom roku ne-
mali žiadne zmeny, nemajú povinnosť voči 
správcovi miestnych daní, a daň im bude 
vyrubená podľa stavu predchádzajúceho 
roka  koncom marca  2019.

Tatiana Molnárová, Oddelenie miestnych daní, 
majetku mesta a podnikateľskej činnosti

Zimná údržba mestských komunikácií - zapojili sme novú techniku

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.

Daňové povinnosti, ktoré si treba splniť do konca januára



Významné historické 
dátumy a medzníky mesta 

Handlová v roku 2019

1599 – 2019 -  420. výročie útoku 
krymských Tatárov, veľký požiar a zni-
čený kostol
1909 – 2019 – 110 rokov fungovania 
telefonického a telegrafického spoje-
nia v Handlovej
1919 – 2019 – 110. výročie názvu 
mesta Handlová
1949 – 2019 – 70. výročie prevádzky 
handlovskej nemocnice v rozšírených 
priestoroch 
1959 – 2019 – 60. výročie založenia 
Štátnych majetkov v Handlovej
1959 – 2019 – 60. výročie prevádzky 
hotela Baník v Handlovej
27.3.1839 – 2019 – 180 rokov od 
udelenia výsady „opiddum“ a právo 
konať do roka 4 jarmoky
1909 – 110. výročie spustenia prie-
myselnej ťažby uhlia
1.7.1909 – 2019 – 110. rokov založe-
nia Západouhorskej kamennouhoľ-
nej spoločnosti
1.7.1909 – spustenie prevádzky silo-
centrály v Handlovej na výrobu elek-
trickej energie
1919 – zriadenie meštianskej školy 
v Handlovej, vyučovala handlovské 
deti v areáli baní v dvoch „liptáckych 
barakoch“
1939 – 2019 - 120. výročie otvorenia 
ľudovej školy v Handlovej na námestí
1949 –2019 – 110. výročie otvorenia 
Priemyselnej školy baníckej a energe-
tickej v Handlovej
10.8.2019 – 10. výročie banského 
nešťastia, najväčšej priemyselnej tra-
gédie v moderných dejinách SR
17. november 1989 – 30. výročie 
Nežnej revolúcie
December 1929 – začiatok stavby 
železničnej trate Handlová – Horná 
Štubňa

V roku 2019 pôjdeme 2 x voliť
Marec  2019 – voľby prezidenta SR
23. – 26. 5.2019 – voľby poslancov 
do Európskeho parlamentu

JO

Január

Aj tento rok v mesačníku Handlov-
ské noviny prinesieme novú rubriku 
z tradícií, ktoré sa uchovali a udo-
mácnili v rodinách na Slovensku a 
dedia sa generáciami. Tak tomu bolo 
aj v mestečku Krickerhau, dnešnej 
Handlovej, kde zvyky a tradície 
ovplyvňovalo nemecké etnikum ži-
júce v obci. 

Azda najvýznamnejším bolo vinšova-
nie súvisiace s príchodom nového roka. 
V obci sa chodilo koledovať a vinšovať 
hneď po rannej omši. V poverových 
predstavách si správanie ľudí, zvierat 
a počasie v tento deň vysvetľovali ako 
veštby do budúceho roka. Budúcnosť 
mohol ovplyvniť aj prvý návštevník, 
vstupujúci do domu, preto ním nesme-
la byť žena, chorý alebo starý človek. 
Veľká starostlivosť sa venovala čistote 
obydlia, ľudí, zvierat, inventár domu 
musel byť usporiadaný, nič nesmelo 
chýbať ani byť požičané, inak by to 
chýbalo v celom prichádzajúcom roku. 
Zanedbanie osobnej hygieny sa malo 
prejaviť chorobou. Ľudia mali vstávať 
zavčasu, byť v dobrej nálade, svieži, 
mierumilovní. 
Významnú úlohu plnili jedlá konzu-
mované v prvý deň. Dodnes pretrváva 
zvyk nejesť mäso z hydiny alebo zajaca, 
pretože by šťastie a majetok uleteli. K 
základným jedlám patrila bravčovina 
– symbol hojnosti, šošovica – symbol 
bohatstva či kysnuté koláče s makom. 
Tradíciou bolo vinšovníkov obdarovať a 

to drobnými peniazmi a koláčmi. Tradí-
cia koledovať sa dodržiavala aj v mes-
tečku Handlová. Koledníka,  polazníka  
s novoročným vinšom vítali v každom 
dome. Bol to chlapec alebo mládenec: 
mladý, zdravý, čisto oblečený. Podľa 
tradícií mal prísť zdola, proti prúdu po-
toka, aby šťastie neutieklo ako voda. 
Na Slovensku je dlhé roky zvykom, že s 
príchodom nového roka kominári da-
rujú nástenný kalendár. Okrem postavy 
kominára a sochy svätého Floriána ako 
patróna hasičov, je na kalendári aj ze-
lený ďatelinový štvorlístok ako symbol 
šťastia.

Ďalším významným dňom bolo ko-
ledovanie na Troch kráľov, nazývané 
tiež kňazská koleda.  Za vinšovanie, 
spievanie kolied, predvádzanie hier 
a tancov boli koledníci obdarovaní 
koláčmi, prípitkom a peniazmi. Veri-
lo sa v priaznivé pôsobenie vlastností 
(koledovali mladí a zdraví), ale i pred-
metov, s ktorými chodili po obci (oceľ, 
prút, slama, betlehem), či živých zvierat 
(ovca, teliatko) či maskovaných postáv 
(koza, turoň).  Pre chudobnejšie vrstvy 
bolo obdarúvanie koledníkov vhodným 
príležitostným zárobkom. Traja králi, v 
kresťanský sviatok Zjavenia Pána, cho-
dili počas celého dňa po obci, z domu 
do domu a predstavovali príbeh prí-
chodu biblických mudrcov z východu 
do Betlehema, ktorí sa poklonili novo-
narodenému Ježišovi a obetovali mu 
zlato, kadidlo a myrhu. Týmto dňom sa 
nielen podľa liturgického kalendára, ale 
aj v Handlovej končil vianočný cyklus a 
prichádzali dni všedné, pracovné.  

Do polovice 20. storočia sa predmety 
posvätené v tento deň v kostole – voda, 
krieda, sviečka, cesnak – používali na 
magickú ochranu pred démonmi aj na 
liečenie. Gréckokatolícki a pravoslávni 
kňazi svätia vodu priamo v miestnych 
potokoch a riekach. V mnohých rím-
skokatolíckych lokalitách sa dodnes 
zachováva kňazská koleda. Kňaz ob-
chádza domy a žehná príbytky, kropí 
ich svätenou vodou, okiadza kadidlom, 
dvere označí iniciálami mien kráľov 
G(ašpar)+M(elichar)+B(altazár) a prí-
slušným letopočtom. Pôvodne sa na 
vstupné trámy domu uvádzali iniciály 
C+M+B (z latinského Christusmansio-
nembenedicat – Kristus požehnávaj 
tento dom). S kňazom po obci chodili 
rechtor, kostolník, speváci, miništranti 
i nosiči vyzbieraných naturálií. S týmto 
dňom sú späté pranostiky o počasí (Na 
Tri krále - zima stále), či o úrode (Ak je 
na Troch kráľov jasno, zdarí sa pšenica, 
ak je mnoho hviezd, bude mnoho ze-
miakov).

V mesiaci január má v kalendári mien 
svoj sviatok Vincent. Deň sv. Vincenta je 
dňom pripadajúcim na 21. január Vin-
cent sa stal patrónom vinohradníkov a 
viníc. Zobrazuje sa ako pekný mládenec 
s palmou a dvoma vranami. Jeho ďal-
šími znakmi sú bič, reťaz, mlynské ko-
leso – symboly mučenia. V tradičných 
vinárskych oblastiach Slovenska sa na 
Vincenta, patróna viníc, konali ochut-
návky novej úrody vína. (Na Vincenta 
slunéčko dává chléb a vínečko).

JO

Viete, že...... 
prvá nezisková organizácia v mes-
te Handlová bola zaregistrovaná 
16.1.2004, teda v roku 2019 si pripo-
mína pätnáste výročie?
Názov neziskovej organizácie bol Jaz-
mín n.o.  a jej cieľom bolo a neustále 
je, pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v 
krízovej životnej situácii. 
Prví klienti prišli do „domčeka“ na 
Partizánskej ulici 32 už v decembri 
2003 a svojpomocne si ho začali 
opravovať. 
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, 
ktorí nám pomáhajú a prajeme 
úspešné vykročenie do nového roku 
2019. Viera Mrázová, riaditeľka

Štatistické zisťovanie 
počas celého roka 2019
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
oznamuje, že v termíne od 10. decembra 
2018 do 31. decembra 2019 bude realizo-
vať zisťovanie údajov štatistiky rodinných 
účtov, s cieľom získať informácie o štruk-
túre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb 
aj v meste Handlová. Označení pracovníci 
Štatistického úradu budú navštevovať  ná-
hodne vybrané domácnosti v meste Han-
dlová. Pracovníci sú povinní preukázať sa 
osobitným poverením a všetky zistené 
informácie sú chránené pred zneužitím. 
Viac informácií nájdete na 
www.handlova.sk

Prevádzkarne 
na území 
mesta Handlová 
O k t ó b e r 
Otvorená predajňa bytových 
doplnkov v OD Coop Jednota, 
SNP 1

Zrušená vinotéka na 29. au-
gusta 35

N o v e m b e r :
Zrušená predajňa ELTOP, 
Námestie baníkov 16 

Tradície a patróni v mesiacoch kalendárneho roka
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Dotácie na stravu pre 
deti v materskej škole
Nárok na dotáciu na stravu od 
1.1.2019 má dieťa v materskej škole, 
ktoré:
-  navštevuje posledný ročník 
 materskej školy (predškolák)
-  zúčastnilo sa vzdelávacieho 
 procesu v MŠ a súčasne odobralo  
 jedlo.

Dotácia sa poskytuje vo výške     
1,20 € na dieťa za každý stravova-
cí deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 
vzdelávacieho procesu v MŠ. Je ur-
čená na obed a iné jedlo (desiata, 
olovrant). 

Nakoľko schválená výška príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa v škol-
skej jedálni podľa VZN č. 3/2014 v 
znení Doplnku č. 3  je 1,34 €/deň, teda 
je  vyššia ako výška dotácie, zákon-
ný zástupca bude uhrádzať rozdiel 
0,14€/deň a režijné náklady 2,50 €/
mesiac.

Upozornenie:
Ak dieťa nebude prítomné v MŠ  a 
nebolo odhlásené zo stravy, dotáciu 
si školská jedáleň nemôže uplatniť.
Preto žiadame rodičov (zákonných 
zástupcov) o spoluprácu a zodpoved-
ný prístup k prihlasovaniu a odhlaso-
vaniu dieťaťa zo stravy.
V priebehu mesiaca január 2019 vy-
dáme pre rodičov podrobné usmer-
nenie.

Polročné prázdniny: 
Polročné prázdniny budú v piatok      
1. februára 2019. Začiatok vyučovania 
po prázdninách je pondelok 4. februá 
ra 2019.   

Všetkým žiakom, rodičom, pedago-
gickým a nepedagogickým zamest-
nancom našich škôl a školských zaria-
dení prajeme úspešný rok 2019, pev-
né zdravie, veľa tvorivých nápadov, 
radosti, smiechu a osobného šťastia.

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM 
V NOVOM ROKU...

,,Utíchol zhon vianočný, na chvíľu akoby zastal čas, starý rok 
si s novým ruky podal a my začíname zas“.

Slovenské banské múzeum – Expozícia uhoľného baníc-
tva na Slovensku Handlová, srdečne ďakuje všetkým, ktorí 
prekročili bránu nášho múzea v roku 2018: rodinám s deť-
mi, žiakom, študentom a pedagógom základných a stred-
ných škôl z celého Slovenska, zahraničným hosťom, ale aj 
tým, ktorí k nám zablúdili náhodne.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, 
aby naše múzeum mohlo organizovať rôzne podujatia, 
ktorými sme spestrili stálu expozíciu. Osobitne chceme 

vyzdvihnúť celoročnú spoluprácu s Jankom Procnerom, 
Handlovským baníckym spolkom a mestom Handlová, 
ktoré bolo hlavným sponzorom podujatia Deň otvorených 
dverí v múzeu.

Aj v novom roku pre vás pripravujeme rôzne aktivity. Už v 
januári si môžete v našej eko – dielničke vyrobiť novoročný 
pozdrav, plátenú tašku technikou decoupage, či plstiť ov-
čiu vlnu. Pravidelne každý mesiac vás budeme informovať 
o novinkách a o ponuke nášho múzea formou plagátov, 
propagácie na web stránke mesta Handlová alebo člán-
kom v novinách.

ŽELÁME VÁM ZDRAVIE, ŠŤASTIE A POHODU V NOVOM 
ROKU 2019.

ZDAR BOH!                                                                            
zamestnaci SBM Handlová

Deň techniky na SOŠ v Handlovej
Na Strednej odbornej škole v Handlovej sa uskutočnil  v po-
radí už ôsmy ročník Dňa techniky. Základnou myšlienkou 
tejto aktivity bola snaha o priblíženie výrobnej sféry a pra-
xe ku škole. Pre študentov našej školy boli pripravené pred-
nášky a prezentácie firiem a vysokých škôl. Prezentovala 
sa firma SMC, Priemyselná automatizácia, s.r.o - študenti 
mohli vidieť panel so zapojenými pneumatickými kom-
ponentmi, ďalej sa prezentovala katedra mechatroniky 
a elektrotechniky zo Žilinskej univerzity. Žiaci si vyskúšali 
funkčné modely bakalárskych prác a tiež  simuláciu zjazdu 
na lyžiach vo virtuálnej realite. 

Študentskú  formulu nám prišiel predstaviť a predviesť štu-
dent II. ročníka Slovenskej technickej univerzity, ktorý je 
zároveň členom STUBA Green Teamu.

Deň techniky bol spojený aj s  prezentáciou odboru me-
chanik-mechatronik  v spolupráci s firmou BROSE Prievidza, 
spol. s.r.o.. Žiaci základných škôl z prievidzského okresu 
mali možnosť pozrieť si priestory firmy BROSE Prievidza, 
spol. s.r.o., v priestoroch školy si vyskúšať funkčné modely, 
oboznámili sa s možnosťou štúdia technických odborov na 
našej škole a o prepojení teórie s praxou.

Jana Bojová

Vyhláseniu predchádza aktualizá-
cia Stratégie rozvoja územia, ktorá 
bola postúpená na kontrolu Poľno-
hospodárskej platobnej agentúre. 

Po tejto kontrole budú vyhlásené výzvy 
z časti Programu rozvoja vidieka SR 
2014-2020. Úlohou MAS Žiar je v dos-
tatočnom predstihu pripraviť poten-
ciálnych žiadateľov na predkladanie 
projektov. Jednou z priorít MAS Žiar v 
rámci zrealizovania Stratégie rozvoja 
územia je podpora podnikania s pri-
hliadnutím na rozvoj zamestnanosti, 
cestovný ruch a verejnú infraštruktúru. 

Z tohto dôvodu pripravila pre podni-
kateľské subjekty pôsobiace v našom 
území informačný deň venovaný 
možnostiam získania nenávratného 
finančného príspevku. Potenciálni žia-
datelia mali možnosť navštíviť kance-
láriu miestnej akčnej skupiny a dozve-
dieť sa potrebné informácie, ktoré sú 
pre nich užitočné pri realizácii, rozšíre-
ní alebo podpore marketingových ak-
tivít ich podnikateľskej činnosti. Všet-
kým, ktorí prejavili záujem a prišli sa 
podrobnejšie oboznámiť s podmien-
kami získania finančných prostriedkov 
na podporu svojich podnikateľských 
zámerov, poskytol manažment kance-
lárie odborné konzultácie. 

V organizovaní informačných akcií 
bude MAS Žiar pokračovať aj naďalej, 
aby v čo najväčšej miere uľahčil prá-
cu žiadateľom pri príprave žiadostí. 
Všetky dôležité informácie získava ma-
nažment kancelárie na školeniach a 
odborných exkurziách: „Zúčastnili sme 
sa zahraničnej cesty v Českej repub-
like a Rakúsku, ktorá bola venovaná 
prezentácii projektov spolupráce, prí-
kladom dobrej praxe a návšteve miest-
nych akčných skupín. Videli sme reali-
zácie projektov prostredníctvom MAS 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007-
2013. Sú to všetko inšpiratívne príkla-
dy, ktoré nám môžu pomôcť pri rozvoji 
nášho územia,“ uviedla projektová 
manažérka MAS Žiar Erika Jonasová. 
Ak máte nápad na rozšírenie svojho 
podnikania, neváhajte navštíviť kan-
celáriu MAS Žiar, Miestne kultúrne 
stredisko 367, Chrenovec-Brusno, na 
informačnom dni, ktorý sa uskutoční 
dňa 8.1.2019 od 8.00 h do 15.00 h. 

Michaela Šovčíková, administratív-
na pracovníčka MAS Žiar

Miestna akčná skupina Žiar 
vyhlási prvú výzvu

Zamestnajte sa 
v HANDLOVEJ

Mesto Handlová informuje o voľnom 
pracovnom mieste na pozíciu refe-
rent/referentka obradov a slávností 
Mestského úradu v Handlovej. 

Pracovné miesto sa bude obsadzovať 
výberovým pohovorom na hlavný 
pracovný pomer. 

Náplň práce a ďalšie informácie náj-
dete na webovom sídle mesta www.
handlova.sk a na úradnej tabuli mes-
ta. 

Žiadosti  s povinnými prílohami je 
potrebné zasielať do 7. januára 2019, 
nástup od 15.januára 2019.

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 
prijme OPATROVATEĽKY. Možný záro-
bok 630 €. 

Bližšie informácie získate na tel. čísle: 
0905/343 401 alebo na stránke SE-
NIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o, www.
seniorcentrum.handlova.sk. 
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Seniori, 
toto desatoro si prečítajte. 

Chráňte si svoje úspory!

Policajný zbor SR zaznamenáva 
neustále podvody a ďalšiu trestnú 
činnosť páchanú na starších spo-
luobčanoch. Páchatelia využívajú 
najmä dôverčivosť seniorov a uvá-
dzajú ich do omylu. Na ich úkor sa 
obohacujú alebo si prisvojujú ich 
majetok a niektorých takto pripra-
via aj o celoživotné úspory. Senio-
ri, nestaňte sa obeťami podvodní-
kov, neverte emotívnemu príbehu 
podvodníka. Dávajte pozor na 
telefonáty, v ktorých vás niekto 
žiada o peniaze! 

Dôsledne dodržiavajte 
nasledovné rady! 

1. Nekomunikujte s osobou, ktorá sa 
v telefonáte vydáva za vášho príbuz-
ného, lekára či inú osobu z vašich 
blízkych a žiada o vás peniaze na 
rôzne účely!

2. Nikomu nehovorte do telefónu, 
koľko peňazí máte doma alebo 
v banke!

3. Pri podozrivých telefonátoch, 
v ktorých od vás niekto žiada penia-
ze, ihneď ukončite hovor!

4. Ak sa volajúci vydáva za vášho 
príbuzného alebo volá v jeho mene 
obratom si u príbuzných overte 
informácie, ktoré vám uviedol v 
telefonáte!

5. Ihneď volajte svojim príbuzným 
alebo známym, ktorým dôverujete 
a povedzte im, aký ste mali telefonát 
a poraďte sa s nimi!

6. Neriaďte sa pokynmi volajúceho 
podvodníka a neverte príbehu, 
ktorý vám do telefónu rozpráva!

7. Nikdy si nepožičiavajte peniaze 
od susedov pre volajúcich podvod-
níkov!

8. Nikdy nevyberajte pre volajúceho 
podvodníka svoje finančné úspory 
z osobných účtov, z vkladných 
knižiek a lebo bankomatov!

9. Nikdy nevkladajte peniaze na 
cudzie účty v bankách ani neposie-
lajte peniaze cez finančnú službu do 
zahraničia!

10. Nikdy neodovzdávajte peniaze 
cudzej osobe!

Volajte políciu na číslo 158 ihneď, 
ak máte podozrenie, že ste sa stali 
terčom podvodníkov!

Varenie charitatívnej „Handlovskej kapustnice“ sa v so-
botu  15. decembra 2018 konalo po štrnástykrát. Spolu 
sa varilo na Námestí baníkov dvadsaťdva kapustníc a 
vyzbieralo sa úctyhodných 3160,63 €, ktoré budú pro-
stredníctvom starostov handlovskej doliny a Sociál-
neho oddelenia mestského úradu v Handlovej cielene 
prerozdelené pre rodiny v hmotnej núdzi, rodiny so 
súdnymi chránencami, ktorým vyčaria krásne Viano-
ce. Spolu sa potešia v deväťdesiatich štyroch rodinách 
handlovskej doliny. Vianočné balíčky, zakúpené z be-
nefície, budú obohatené o darované veci v rámci zbier-
ky vyhlásenej Sociálnym oddelením Mestského úradu 
v priebehu mesiaca december.

14. ročník benefičného podujatia Handlovská kapustnica, 
ktoré je zároveň i spomienkou na bývalého starostu obce 
Lipník a dlhoročného spoluorganizátora podujatia Ľudo-
víta Vojtku a starostu obce Veľká Čausa Dušana Ďurdinu, 
prilákal na handlovské námestie stovky návštevníkov. 
Každoročne počet kuchárov stúpa, oproti minuloročným 
osemnástim kapustniciam sa tento rok od skorého rána va-
rilo v dvadsiatichdvoch kotloch. Handlovské „handmade“ 
trhy ponúkali vlastnoručne vyrobené výrobky, na pultoch 
ste mohli nájsť punč, vianočné pečivo, inšpirácie na vianoč-
nú výzdobu, ručne vyrobenú kozmetiku. Deti mohli využiť 
ponuku tvorivých dielní pod organizátorskou taktovkou 
Miestnej akčnej skupiny Žiar (MAS). Výbornú atmosféru do-
tvorili vystúpenia folklórnych skupín Bazalička z Ráztočna, 
Necpalanka a reprodukovaná hudba.

Tradíciu varenia kapustníc založili v Handlovej v roku 2003 
handlovskí podnikatelia, už ďalší rok sa konalo pod taktov-
kou Združenia obcí  handlovskej doliny a mesta Handlová. 
Rokmi pribúdajú nováčikovia, ktorým sa páči myšlienka 
charitatívnej kapustnice a pridávajú sa k tým, ktorí investu-
jú svoje peniaze, čas a majú chuť pomôcť.Poďakovanie za 
vynikajúce kapustnice, ktoré boli už o 13.00 h vypredané, 
patrí týmto šikovným kuchárom a ich pomocníkom s dob-
rým srdcom:
 Starostovská kapustnica
  – predseda Združenia obcí handlovskej doliny 
 Tibor Čičmanec, primátorka  mesta Silvia Grúberová,  
 starostovia obcí handlovskej doliny

 People kapustnica a grog – Michal Sekereš
 Rallye kapustnica – Erika Budovičová
 Kapustnica Archeďáci – Doris Jančíková
 Kapustnica Pivárnička u Sojku – Ján Spevár
 Kapustnica Ženy treba ľúbiť – Ladislav Varín
 Kapustnica FerdinandLaserwash – Peter Kollár
 Kapustnica ZŠ Mierové námestie – Iveta Jakubová
 Kapustnica Seniorko 
 – SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
 Národniarska kapustnica -Jarmila Podobová
 Sociálna kapustnica – Veronika Cagáňová
 Svišťavá kapustnica – Dušan Vestenický
 Maďarská kapustnica -Helena Kalmanová
 DaMPácka kapustnica – Zuzana Jakušovská
 Vegánska kapustnica Lepšia Handlová –Lina Gegor
 Vianočná kapustnica – Vinotéka u Majky
 DHZ Morovno – Michal Dobiš
 Banícka kapustnica – Ján Ihring
 Kynologická kapustnica – Rastislav Dobiš
 Yacht klub – Ladislav Važan
 Necpalanka kapustnica – Peter Lachký
 Donivácka kamiónová kapustnica 
 – Dušan Štukovský 

Na tomto ročníku sa takmer dve tisícky porcií kapustnice 
podávali v papierových tanieroch a nejeden Handlovčan 
prišiel s obedárom. I keď počasie bolo v sobotu chladné, 
nikoho neodradilo.

Tretí „Beh Handlovská kapustnica“, ktorý sa stáva tradičnou 
súčasťou handlovskej kapustnice, sa konal o týždeň skôr 
v sobotu 8. decembra za typicky jesenného počasia. Jeho 
hlavným organizátorom bol ŠK ACHILLES a na štart sa po-
stavilo 157 bežcov z celého Slovenska. 

Organizačne sa pod 14. ročník charitatívneho podujatia 
Handlovská kapustnica 2018 podpísali Dom kultúry mesta 
Handlová, Centrum voľného času Handlová, Miestna akčná 
skupina Žiar, Združenie obcí handlovskej doliny.
Organizátori ďakujú všetkým kolektívom, ktoré varili ka-
pustnicu a sponzorom: COOP Jednota a Ligetka HRC-SK.

Výťažok z handlovskej kapustnice vyčarí krásne Vianoce takmer stovke rodín



Mestská polícia informuje      
Mestská polícia zaznamenala za mesiac novem-
ber 2018 – december 2018 (od 19.11.2018 do 
16.12.2018) celkom 421 udalostí. 
Zaevidovaných bolo 76 priestupkov, z ktorých 
bolo 51 zistených vlastnou činnosťou a 24 ozná-
mených občanmi mesta. Kamerovým systémom 
bol zistený 1 priestupok. 

Z celkového počtu bolo 44 dopravných priestupkov. 
V 12 prípadoch bol použitý TPNZOMV tzv. papuča. 
Proti verejnému poriadku bolo riešených 17 
priestupkov. Z toho bolo 6 priestupkov na úseku 
rušenia nočného pokoja a 11 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.

Proti občianskemu spolunažívaniu – 2 priestupky.
Proti majetku 6 priestupkov. V siedmich prípadoch 
bol porušený Zákon 282/2002 o niektorých pod-
mienkach držania psov (nezabránenie voľnému 
pohybu psa; neprihlásenie psa do evidencie; ne-
oznámenie zmeny skutočnosti a údajov, ktoré sa 

zapisujú do evidencie, neodstrá-
nenie výkalov).

Príslušníci mestskej polície odchytili 5 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku (dvoch psov sa 
podarilo vrátiť ich majiteľom a pre jedného psa bol 
nájdený nový domov). 

Príslušníci MsP vykonali za uvedené obdobie 87 zá-
krokov a 16 výjazdov k narušeným monitorovaným 
objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ a ties-
ňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 
10 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 19.11.2018 do 16.12.2018:

20.11.2018 o 17:55 hod. - hliadku MsP na Ul. ČSA 
pristavil občan mesta, ktorý oznámil, že videl, ako si 
sadol opitý muž do svojho vozidla a nabúral do ved-
ľa stojaceho vozidla na Ul. ČSA. Hliadka vec nahlásila 
stálej službe OOPZ, ktorá vec nahlásila na ODI. Tele-
fonicky neskôr nahlásil oznamovateľ, že našiel prav-
depodobne podozrivé vozidlo na Mierovom námes-
tí. Hliadka sa presunula na miesto a zistila, že ide o 
vozidlo, ktorým bola spôsobená dopravná nehoda. 
Vo vozidle bol spiaci muž pod vplyvom alkoholu. 

Po príchode príslušníka ODI na miesto bola osoba 
prebudená, zistená totožnosť a vykonaná dychová 
skúška na prítomnosť alkoholu v dychu s výsled-
kom 0,79 mg/l. Príslušník ODI vodiča neobmedzil na 
osobnej slobode a po spísaní udalosti ho prepustil, 
pričom mu zadržal vodičský preukaz. Na miesto sa 
dostavila manželka podozrivého, ktorá si nabúrané 
vozidlo prevzala. 

28.11.2018 o 01:10 hod. – hliadku MsP opakova-
ne telefonicky kontaktoval muž, ktorý  rozprával 
nezmysly. V obave o jeho zdravie hliadka zisťovala, 
kde sa nachádza. Uviedol, že momentálne je v ro-
dičovskom dome. Hliadka preverila oznámenia a 
zdravotný stav oznamovateľa. Ten na príslušníkov 
MsP čakal, pozval ich do letnej kuchynky, kde bol 
stotožnený. Po komunikácii s dotyčným hliadka zis-
tila, že je dlhodobo liečený na psychické ochorenie. 
V súčasnosti lieky neužíva, pretože ich svojvoľne vy-
sadil a to bola zrejme príčina jeho správania. Hliadka 
privolala na miesto RZP, ktorá vyhodnotila zdravot-
ný stav za vážny a previezla ho do NsP Bojnice.

MSP

DO FÉNIX pri ZŠ MC 
v Portugalsku

Portugalsko, krajina vína, poma-
rančov a krásnych pláži. Práve sem 
Detská organizácia Fénix vyslala 
pracovnú skupinu troch Fénixáčiek 
z Handlovej reprezentovať našu re-
publiku. Do  projektu našej sester-
skej organizácie DYPALL NETWORK. 
Bola som jednou z nich. Počas poby-
tu v krásnom mestečku Portimao na 
brehu Atlantiku som spoznala mno-
ho mladých ľudí z rôznych krajín EÚ. 
Témou rokovaní YUOTH DEMOK-
RACY ACADEMY boli otázky nad-
chádzajúcich volieb do európskeho   
parlamentu. Tvorili sme volebnú 
kampaň zameranú hlavne na pr-
vovoličov. Získali sme mnoho ve-
domostí, naučili sme sa ako osloviť 
mladých ľudí. Zistili sme, že nás spá-
ja problém nízkeho záujmu mladých 
ľudí o politiku. Prečo? Teraz máme 
možnosť vyjadriť svoj názor. 

V Portugalsku bolo nádherne. Sln-
ko svietilo, oceán voňal, priatelia 
sa smiali. Pri tejto spomienke mi 
poskočí srdce. Už sa teším na ďalšie 
stretnutie.         Mária Maňáková, ml.

„ŽIHADIELKO 2019“ 
Mesto sa opätovne prihlásilo do sú-
ťaže obchodného reťazca v termíne 
do 30.11.2018. V roku 2019 bude 
vytvorená špeciálna kategória pre 
28 miest, ktoré už jedno Žihadielko 
vyhrali v
rokoch 2016 - 2018. Aj tieto víťazné 
mestá sa budú môcť opäť do súťaže 
zapojiť!
Sledujte www.handlova.sk a facebo-
okovú stránku @MestoHandlova pre 
viac informácií.

Zo života žiakov a učiteľov 
Základnej umeleckej školy 
Handlová

Naše úspechy
Dňa 29. novembra 2018 sa konal v 
Základnej umeleckej škole L. Stanče-
ka v Prievidzi  X. ročník celoslovenskej 
gitarovej súťaže.  Odbornej porote, 
ktorá hodnotila výsledky súťažiacich, 
predsedal prof. Jozef Zsapka, ktorého 
Handlovčania poznajú ako garanta 
našej celoslovenskej súťaže v komor-
nej hre na gitaru Handlovské gitary. 
Naši žiaci podali pekné výkony a do-
kázali tak, že hudba je neodmysliteľ-
nou súčasťou ich života.

Umiestnenie:
Kategória I. A
Elenka Králiková – Strieborné pásmo 
Radovan Líška – Zlaté pásmo 
Kategória I. C
Kiara Mikušová – Zlaté pásmo 
Vyučujúci: Ján Králik
Kategória II. A
Lea Mazánová – 2. miesto v Zlatom 
pásme
Vyučujúca: Mária Sedláková
Oceneným žiakom a ich  pedagógom 
patrí naša veľká gratulácia.

Základná umelecká škola pozýva:
Pozývame širokú verejnosť a priaz-
nivcov zborového spevu na veľký No-

voročný koncert žiakov speváckeho 
oddelenia, ktorý sa bude konať dňa 
16. januára 2019 o 17:00 hod. vo 
veľkej sále Domu kultúry v Handlovej. 
Spoluúčinkujú  žiaci literárno-drama-
tického odboru.

Novoročný koncert si pripravili aj žia-
ci  oddelenia klávesových nástrojov v 
spolupráci so žiakmi literárno-drama-
tického odboru. Koncert sa uskutoční 
dňa 22. januára 2019 o 17:00 hod. v 
koncertnej sále Základnej umeleckej 
školy v Handlovej.

Tešíme sa na Vás 
Katarína Bundová, riaditeľka ZUŠ

INFORMÁCIE 
Z KNIŽNICE

Objavte chodenie do knižnice
„Som za vypožičiavanie. Keď človek kni-
hu vlastní povie si: Prečítam to inokedy“ 
(Theodor Gottlieb von Hippe nemec-
ký spisovateľ a humorista) 

Máte svoju knihu stále po ruke a 
otvárate ju pri každej príležitosti? 
Alebo naopak zapadajú vaše knihy 
prachom? Môže byť naozaj náročné 
nájsť si čas na čítanie kníh, ale táto ak-
tivita prináša toľko výhod a dôvodov, 
prečo sa čítať naozaj oplatí: čítanie je 
jedným z najlepších spôsobov, ako si 
rozšíriť slovnú zásobu, zlepšuje pozor-
nosť a koncentráciu, rozvíja myslenie, 
znižuje stres, dodáva sebadôveru, čí-
tanie trénuje fantáziu, posilňuje kre-
ativitu, dokáže človeka povzbudiť a 
motivovať. Čítanie je relax.

Napriek týmto pozitívam je čítanie 
kníh a získavanie čitateľov stále ná-

ročnejšia úloha. Kniha ako médium sa 
dostáva do pozadia záujmu hlavne u 
detí. 

V snahe zvýšiť záujem detí o knihy a 
návštevu knižnice, motivovať deti k 
čítaniu, a zároveň uľahčiť spoluprácu 
ZŠ a knižnice v oblasti čitateľskej a in-
formačnej gramotnosti, sme pristúpili 
k úprave cenníka služieb pre rok 2019: 
Deti do 15 rokov budú mať vstup do 
knižnice zdarma. Členský poplatok 
pre ostatných čitateľov na celý kalen-
dárny rok je v porovnaní s cenou no-
vej knihy naozaj symbolický: dospelý 
čitateľ - 3 €, dôchodca a študent 
- 2,50 €. Sankčné poplatky pri nedo-
držaní Knižničného a výpožičného 
poriadku ostávajú nezmenené

Všetkým čitateľom a návštevníkom 
knižnice prajeme krásny nový rok. 
Čítajte s nami aj v roku 2019! 

Sme tu pre vás, sme knižnica pre 
všetkých! 

Pripravujeme v januári:

Milan Rúfus. 
Medajlón k 10. výročie úmrtia

Osmijankove rozprávky. 
Literárne hodiny. Pre 1. st. ZŠ.

Čierne zlato. 
Povesti z handlovskej doliny.
 Čítanie s porozumením. 

Čo sme prečítali. 
Literárne hodiny o prečítaných kni-
hách spojené s požičaním nových 
kníh. Pre 1. st. ZŠ

Zážitkové čítania pre 1. st. ZŠ, podľa 
požiadaviek vyučujúcich
Výpredaj vyradených kníh z fondu 
knižnice

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.



Poďakovanie 
Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať Neonatono-
logickej klinike v Martine za ich profesionálny prístup a starostlivosť 
o naše dievčatká, rodine, známym za podporu. Mestu Handlová – 
vedúcej sociálneho oddelenia p. Veronike Cagáňovej za pomoc. 
 

 Ďakujeme. 
Eliška, Paulínka, Simonka Kečkešové. 

Poďakovanie
Touto cestou chcem poďako-
vať štátnej polícii a hasičské-
mu zboru, ktorí pri nahlásení 
požiaru cez štátnu políciu 
dňa 8.12.2018 prišli rýchlo 
na miesto požiaru na ulici J.
Vallu v Baníckej kolónii. 

Za profesionálny a rýchly 
zásah týmto zložkám patrí 
veľká vďaka.

Ako sme kúzlili...
Čáry-máry fuk, Arabela otočí prste-
ňom a zázraky sa dejú. A tých sa v 
našej škole v decembri dialo ha-
badej. Aj vaše šikovné deti vedia 
kúzliť. 

Z ovocia, čečiny, stužiek, šišiek, 
povrázkov vytvárali také nádherné 
výrobky, až nám bolo ľúto, že nemô-
žeme kúpiť všetko.  A tak sa na Luciu 
zaplnila hlavná budova školy  stolíkmi 
preplnenými vianočným tovarom naj-
rôznejšieho druhu. Čo vám tam len 
bolo tovaru! Nemohli sme sa vynadí-
vať. Nepredávalo sa však len za pul-
tom, ale aj priamo v dave. Podnikavé 
deti sa v porovnaní s minuloročnými 
trhmi osmelili a vyrazili ponúkať svoje 
výrobky priamo medzi ľudí. Ku koncu 

predaja dokonca vymýšľali rôzne zľa-
vy a akcie, aby predali čo najviac tova-
ru. U kupujúcich mal najväčší úspech 
domáci chlieb, perníčky, vianočné pe-
čivo a ikebany. Vianočné trhy sme si 
spríjemnili vôňou vianočného punču 
a vianočnými piesňami. 

Po tejto trhovej paráde sme sa spolu 
s rodičmi a hosťami stretli v telocvični 
a predviedli sme svoje kúzla v tanco-
vaní, spievaní, veršíkoch a krátkych 
predstaveniach. A tak, ako sme my, 
pani učiteľky, boli hrdé na svojich 
žiakov, dúfame, že aj vaše srdiečko 
poskočilo pri pohľade na svoje dieťa, 
vnuka, vnučku. Aj my sme vlastne 
kúzelníci. Mesiac nacvičovania, spie-
vania, trénovania, vyrábania výrob-
kov, lepenia, zdokonaľovania a za jed-
no popoludnie bolo po paráde. Ale 
neľutujeme. Za rozžiarené a spokojné 

očká detí a hrdosť v tvári ich rodičov 
sa tá námaha oplatila. 

Špeciálnou časťou tohto predvianoč-
ného čarovania bola naša účasť na 
Vianočnej kapustnici, kde deti po-
núkali „Stromčeky šťastia“ vyrobené 
vlastnoručne na krúžku šikovných 
rúk. Zisk z predaja bude venovaný 
na zvláštny projekt, ktorý už onedlho 
spríjemní voľný čas deťom aj dospe-
lým v meste. 

A prečo sú Vianoce tými najkúzelnej-
šími sviatkami? Rozprávame o nich, 
očakávame ich, tešíme sa a presne 
také boli naše týždne na konci staré-
ho roka. Dočkali sme sa. Darčeky roz-
balené, koláčiky zjedené a sme zase o 
rok starší. Prajeme vám všetkým šťast-
ný nový rok!

Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Volcano získalo 
ocenennie Dobrý nápad

Získanie ocenenia Dobrý nápad 
2018 je veľkou poctou pre celé 
VOLCANO. 

Ocenenie sme si zaslúžili za projekt 
z našej vlastnej réžie pod názvom Z 
rozprávky do rozprávky, ktorý v de-
cembri mohli Handlovčania vzhliad-
nuť už po štvrtýkrát. Každý rok s 
deťmi nacvičujeme nové rozprávky 
a spracujeme ich do tanečno ume-
leckého formátu. Okrem tohto výni-
močného ocenenia je pre nás veľkou 
poctou, že už po šiestich dňoch pre-
daja lístkov bol DK vypredaný. Sme 
nesmierne radi, že v takom krásnom 
predvianočnom čase, si ľudia nájdu 
čas na rodinu a namiesto pobeho-
vania po obchodoch ich dokážeme 
vtiahnuť do sveta fantázie. 

Tento ročník bol opäť rozprávkovo 
bohatý. V 4. ročníku diváci videli roz-
právky ako: Trolkovia, Kung Fu Panda, 
rodina Adamsovcov, Happy Feet, V 
hlave, Zloba, Pinocchio, Balerína a 
Coco.

V decembri je vo Volcane veľmi živo, 
okrem predstavenia a vianočnej pár-
ty, sme stihli zorganizovať pre našich 
najmenších vystúpenie pánovi Mi-
kulášovi. Všetci drobci sa na to veľ-
mi tešili a svedomito pripravovali. 5. 
decembra zaplnil DK húf malých ta-
nečníkov. 94 Volcaňákov vo veku 3-8 
rokov odprezentovali svoje choreo-
grafie Mikulášovi a ten ich za pekný 
výkon obdaroval sladkým balíčkom.

VOLCANO Vám všetkým želá pre-
krásne sviatky, naplnené láskou a 
smiechom a aby Vám nový rok 2019 
priniesol zdravie, šťastie, radosť a po-
hodu.

Majte pekné prázdniny!



Vianočné koledovanie v Dome 
stretávania karpatských Nemcov
V sobotu 15. decembra 2018, v predvianočnom 
čase, sa pri príjemnej hudbe nemeckých piesní 
stretli členovia Karpatskonemeckého spolku v Han-
dlovej. Nechýbala vianočná výzdoba, voňala káva, 
vianočný škoricovo-vanilkový čaj a medový krémeš. 
Úvodné slová patrili tým, ktorí sa na prichádzajúce 
vianočné dni tešia najviac, deťom. Tie, spoločne s 
učiteľkou Evou Petrášovou zo ZŠ Školská, pripravili 
vianočné pásmo z krásnych slovenských vianočných 
kolied, vianočných vinšov a doplnili niekoľkými no-
voročnými prianiami. Za svoje vystúpenie si každý 
účinkujúci koledník či anjel odniesol malý darček.  
Program pokračoval príhovorom Hildegardy Radov-
skej, predsedníčky KNS v Handlovej. Spomínali sa 
vianočné obdobia ako ich prežívali členovia spolku 
s rodinami počas svojich detských rokov a porov-
návali ich s tými dnešnými. Tie, za ich mladosti, vraj 
neboli také uponáhľané ako sú dnes. A to sa v ob-
chodoch nekupovalo, ale piekli sa vianočné dobroty 
a koláče doma. A samozrejme aj štedrá večera bola 
skromnejšia a stoly sa neprehýbali takými dobro-
tami ako je to dnes. Vtedy doma spoločne zdobili 
stromček jabĺčkami a orechmi, sedeli pri zapálených 
sviečkach, spoločne spievali koledy, vinšovali si v 
rodinách a ako deti sa stretávali  vonku a spoločne 
stavali snehuliakov či sa sánkovali. 

Vianočné posedenie v dome stretávania  bolo aj o 
speve piesní v podaní speváckej skupiny Grünwald. 
Spievali sa vianočné koledy a ľudové piesne v ne-
meckom aj slovenskom jazyku, rozprávali vtipné 
príbehy, odmeňovalo sa  a nechýbala tombola s ma-
ličkými,  ale o to s väčšou láskou darovanými darček-
mi, ktoré vyrobili aktívne členky spolku. 

Karpatskonemecký spolok v Handlovej ďaku-
je vedeniu mesta Handlová za aktívnu pomoc              
a finančné dary poskytnuté v roku 2018 na čin-
nosť a prevádzku spolku.  

Hildegarda Radovská a JO
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Artanno spievalo koledy 2018
Päťdesiatka handlovských divákov  si okrem nádherne zaspievaných kolied uži-
la dvojnásobné zimomriavky. Jedenásť členov miešaného komorného spevác-
keho zboru Artanno pri handlovskej Základnej umeleckej skole pod vedením 
Anežky Balušinskej vystúpilo na handlovskom námestí v rámci tohto mladého 
ambiciózneho projektu. Vianočne vyzdobeným námestím sa rozoznelo v jeho 
podaní sedem kolied:  Poďme bratia do Betléma,  Búvaj dieťa krásne , Ó Ty via-
nočný,  Čujte čujte pastieri, Nesiem vám noviny, Narodil še nám a nechýbala 
hádam najznámejšia a najkrajšia koleda,  ktorá sa spieva vo všetkých svetových 
jazykoch, Tichá noc. Podľa vedúcej súboru, predsa len je v slovenčine najkrajšia. 

Anežka Balušinská pozdravila z pódia všetky spevácke súbory na Slovensku za-
pojené do projektu a potvrdila, že sa v Handlovej stretneme v budúcom roku 
tiež: „ Už druhý rok spievame koledy a verím, že z roka na rok nás bude stále viac a 
viac. Artanno bude túto akciu aj do budúcnosti podporovať“, uviedla po vystúpení 
speváckeho súboru.

Riaditeľka handlovského domu kultúry Jarmila Žišková vyjadrila potešenie, 
že Handlová opäť v projekte nechýbala. Myšlienka spojiť v jeden deň spevom 
kolied všetky mestá a obce na Slovensku sa konala po druhýkrát a Handlová 
nechýbala medzi viac ako deväťdesiatimi mestami a obcami. 

Ale Artanno spievalo na Námestí baníkov dvakrát. Základná umelecká škola a 
spoločnosť DIGI Slovakia opäť zorganizovali Živý betlehem spojený s charita-
tívnym punčom, ktorý sa konal 17. decembra 2018.                                                JP

Všetky finančné služby 
na jednom mieste
Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti:

•  Životného poistenia  VŠETKÝCH POISŤOVNÍ 
• Poistenia áut, domy, byty, domácnosti zo ŠIROKEJ PONUKY
• Zodpovednosti pri výkone povolania
• Cestovného poistenia
• Úverov s NAJNIŽŠOU SPLÁTKOU
• Sporenia s NAJVYŠŠÍM VÝNOSOM
• II. A III. Pilier dôchodkového sporenia

Mgr. ŽELMÍRA ROSENBERGEROVÁ 
I. poschodie hotela Baník Nám.baníkov 20/103, Handlová  
kontakt:0905 269 954, rosenbergerova@universal.sk 
Ing. INGRID ŠVECOVÁ
II. poschodie Podnikateľského inkubátora Handlová, Nám. baníkov 5
kontakt: 0907 322 954,  svecova@universal.sk



Dňa 7.12.2018 uplynul rok 
od úmrtia nášho drahého 
otca 

Jána Hoosa. 

Česť jeho pamiatke. 
Smútiaca rodina.

Odišla si tichučko ako odchá-
dza deň a v našich srdciach 
ostáva spomienka len. 

Dňa 6.1.2019 by sa dožila 
80 rokov naša milovaná 
mamička a starká 

Vilma Somogyiová. 
S láskou spomínajú dcéry, 

syn, vnúčatá, pravnúčatá, brat a sestra.

V to ráno do sĺz a smútku 
zahalený, bol tvoj odchod 
nečakaný. 

Dňa 6.12.2018 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý otec, 
švagor a zať 

Karol Ďurčovič. 
S láskou spomína manželka, syn s rodinou, dcéra 
s priateľom.

Dňa 30.1.2019 uplynie 1 rok, 
čo nás navždy opustil man-
žel, otec, starký a prastarký 

František Piroška. 

S láskou spomíname
 a nezabúdame.

Dňa 18. januára uplynie rok, 
čo nás navždy opustil milo-
vaný manžel, otec a starý 
otec 

Jozef Korecz.

Kto ste ho poznal venujte 
mu tichú spomienku. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 12.12.2018 prišli rozlúčiť 
s našou milovanou maminkou 

Emíliou Širáňovou.
 

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 
Smútiaca rodina.

Rok za rokom ubieha, čas 
vraj rany hojí. Spomienka 
na teba však stále rovnako 
bolí. 

5.1.2019 si pripomenieme 
10. výročie úmrtia 

Emílie Fraňovej. 

S úctou spomínajú dcéry Jarka a Slávka s rodina-
mi a sestra Júlia Kurincová s rodinou.

Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať, 
pokojný, večný spánok môžeme ti priať.

Dňa 24. 12. uplynuli 3 roky, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, starký, 
otec a syn 

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

Osud ti nedovolil s nami dlh-
šie byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť. 

Dňa 4.1.2019 uplynulo 
13 rokov, čo nás opustil náš 
drahý manžel, otec, 
starý otec 
Dušan Jakubec. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Mária a dcéry 
Mária a Eva s rodinami.

Dňa 9.1. 2019 si pripome-
nieme nedožité 80. narode-
niny a dňa 10.5. 2019
28. výročie úmrtia 

Jozefa Zderku. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nemôže 
zabudnúť. 

Dňa 3.1.2019 uplynú 
4 roky, čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, 
svokor a starý otec

Ladislav Májový. 

S láskou spomína celá 
rodina.

Už prešli štyri roky a chýbaš 
nám stále viac a viac.

Janka Trvalcová

Dňa 21.12.2018 uplynulo 6 rokov, čo nás 
opustila naša mamička, starká a prastarká 

Anna Dobišová 
a dňa 28.1.2019 uplynie 10 rokov, 

čo nás opustil náš otec, starý a prastarý otec 
Ján Dobiš. 

Spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 14.1.2019 uplynú 
2 roky odvtedy, čo nás 
opustil manžel, otec, starý 
otec

Jozef Čerňava. 

S úctou a láskou spomína 
celá rodina.

Stále je nám ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas. Mala si rada život, my Teba a Ty nás. Skrom-
ná a láskavá si bola vo svojom živote a veľká vo svojej láske a dobrote. Čas plynie 
ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim tokom 
plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie. 

Dňa 9.1.2019 uplynul smutný rok, kedy nás navždy opustila naša drahá manžel-
ka, mama, babka, prababka  Katarína Makytová.
 

S láskou na Teba spomínajú manžel Rudolf, dcéra Katarína s rodinou, syn Rudolf s rodinou, dcéra 
Slávka s rodinou a vnúčatá.

spomíname...

Opustili nás 
V mesiaci november a december 2018 

sme sa rozlúčili 

Milan Valent  76 rokov
Irena Valentová  80 rokov
Ingeborg Fleischerová 74 rokov
Viliam Krajčo  74 rokov
Božena Kmeťová  82 rokov
Mária Ďuríková  69 rokov
Emília Širaňová  95 rokov
Ján Hložek  63 rokov
Marta Kontinová  83 rokov
Dušan Vujčík  71 rokov
Mária Kolorédyová   80 rokov
rod. Dunová
Ján Ulický  86 rokov
Margita Martinková 77 rokov
Anton Jurík  52 rokov



Spomíname na Viliama Krajča, baníka a člena 
Handlovského baníckeho spolku

Po absolvovaní baníckeho 
učilišťa nastúpil Viliam Kraj-
čo v roku 1961 ako baník, 
rubač stenových porubov do 
Bane Handlová. Bolo to v ob-
dobí zvýšenej spoločenskej 
požiadavky na uhlie, keď roč-
ná ťažba z handlovskej bane 
vysoko prekračovala hrani-
cu milión ton. Od začiatku 
svojej práce sa stretával s 
mechanizáciou a postupne 
si osvojoval nové, moderné 
metódy dobývania. 

Zodpovednosť, odborná zdatnosť a banícky fortieľ ho v roku 1970 postavili do 
čela stenárskeho kolektívu. Dlhých 24 rokov organizoval prácu svojho kolektívu 
v pozícii prvého predáka. Banícka osádka pod jeho vedením pracovala v južných 
revíroch, kde sa uplatňovalo dobývanie stenovaním s nadstropom, kde ako prvý 
predák potvrdil svoje vynikajúce organizačné schopnosti. Kolektív pod jeho vede-
ním bol nielen pri zavádzaní a uplatňovaní novej mechanizácie v Bani Handlová, 
ale dosahoval s ňou aj vynikajúce pracovné výsledky. V roku 1978 sa prvýkrát za-
písal do listiny rekordov, keď jeho priemerná denná ťažba dosiahla 810,6 t. V roku 
1982 už s vyššou mechanizáciou dosiahol 1152,9 t/deň a v roku 1987  už 1270 t/
deň, čím dosiahol aj najlepší koncernový výkon. Za mimoriadne pracovné výsled-
ky bolo Viliamovi Krajčovi v roku 1988 udelené morálne ocenenie Rad práce. Do 
zaslúženého odpočinku odišiel v roku 1994. Baníckemu stavu zostal verný až do 
posledných dní ako aktívny člen Handlovského baníckeho spolku. V roku 2013 pri 
príležitosti Regionálnych osláv Dňa baníkov si prevzal Plaketu za rozvoj baníctva 
na hornej Nitre, čím boli  ocenené jeho mimoriadne záslužné pracovné a morálne 
činy v banskej prevádzke.

Rodinu, svojich blízkych a kamarátov, baníkov opustil vo veku 74 rokov, 
12. decembra 2018. 

Zdar Boh!

Pohovka Nadia
Doprava pri nákupe nad 100,-€ ZDARMA

Sedacia súprava Wiki USedacia súprava  „Smart“

SEDOSA

Váľanda Jana

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

109 €

Taburet Hríbik

25 €

23 €

66 €

278 €

13 €

779 €
899 €

nábytok

0917 539 165

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

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

29 €

Stolárstvo RONO Výroba a montáž nábytku na mieru. Vstavané 
skrine, postele,  komody atď. Tel.: 0917 684 047.

Predám dvojizbový byt na ulici 29. augusta. Prerobený. 
Cena 35 000 eur, dohodu. 0905 854 847.  

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Staňte sa členom Filmového klubu REBEL

Zakúpte si preukaz člena filmového klubu 
na rok 2019 za 5 € a môžete ho využívať 
od 1.12.2018 do 31.12.2019.
Bežná cena vstupenky na film z filmového 
klubu je 4 €, ak si kúpite preukaz, získate 
zľavu.

Seniori, ZŤP a držitelia Janského plakety zís-
kajú mimoriadne vstupné na filmy v FK RE-
BEL v kine Baník Handlová 2 €. Ostatní diváci 
3 €. Preukaz platí na celom Slovensku v sieti 
filmových klubov. Zľavy na vstupnom si ur-
čuje každý klub samostatne.

PREMIETAME VŽDY!!! AJ PREJEDINÉHO DIVÁKA. MOŽNOSŤ VÝBERU FILMU, DÁ-
TUMU A ČASU PRE SKUPINY !!!046/ 5 475 439. www.kino.handlova.sk. Zmena 
programu vyhradená.
 
KINO BANÍK
Nový rok odštartujeme očakávaným hororom ESCAPE ROOM. Príďte si pozrieť 
oslavu rockovej legendy BOHEMIAN RHAPSODY a český film ROZHOVORY S 
TGM.
Malých divákov čakajú premiéry rozprávok ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉ-
HO NÁPOJA, SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: KRAJINA ZRKADIEL a RALPH BURA INTER-
NET.
 
Mediálnym partnerom ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie s Vami 
v kine.

 Roman Martinca, vedúci kina BANÍK



Hlavný organizátor Ján Beránek:

 „Som rád, že sa nám aj tento rok 
podarilo pripraviť pre deti ďalší stree-
tbalový turnaj. Deti tento šport baví, 
čoho dôkazom bola skvelá účasť aj 
detí, ktoré nehrávajú basketbal. Veľ-
ké poďakovanie patrí aj našim part-
nerom, ktorí nám pripravili pre deti 
pekné ceny a prispeli tak ku kvalite 
samotného turnaja.“

Výsledky kategória mladších 
žiakov: 
Zápas o 3.miesto :
Chmeľové Pivo 5:7 Ringers

Zápas o 1.miesto :
Nike tím 4:0 Ballers

Víťazný tím : 
Nike tím (Geleta, Madaj, Ďurina,
 Radovič, Chríbik)

Výsledky kategória starších 
žiakov: 
Zápas o 3.miesto :
Ringers 6:5 Mandarinky

Zápas o 1.miesto :
All Stars 4:1 Nakladané uhorky

Víťazný tím :
All stars (Bella, Španielka, 
Novosádek, Fontány)

Skvelý MIKULÁŠSKY STREETBALL pre deti v Handlovej

Ako po iné roky, tak aj tento, pripravili v 
ZŠ Mierové námestie v Handlovej skvelý 
mikulášsky STREETBALL pre deti. Turnaj 
opäť nesklamal a táto stále viac a viac po-
pulárnejšia hra prilákala spolu 96 účast-
níkov. Hralo sa v dvoch kategóriách. Pre 
deti boli pripravené skvelé ceny. Mikuláš 
si pre každého účastníka niečo schoval 
a tí najlepší k tomu pridali aj úspech na 
tomto turnaji.

Športová sezóna Horolezeckého klubu 
Prometeus Handlová
Koncom kalendárneho roka každý športový klub bilancuje svoju činnosť. Po-
dobne je to aj u nás v HK Prometeus Handlová. Výsledky nášho slovenského 
reprezentanta juniora Petra Kurica sú určite Handlovčanom dobre známe. Peter 
si v závere sezóny pripísal ďalšie dva úspechy. 

Stal sa majstrom Slovenska v lezení na obtiažnosť mužov a vyhral preteky Eu-
rópskeho pohára mužov (drytoolingu) v Žiline. Tieto Európske preteky boli pre 
náš klub mimoriadne úspešné, keďže traja naši reprezentanti skončili v prvej 
desiatke mužov. Peter Kuric zvíťazil, Marek Radovský obsadil 5. miesto a Mar-
tin Minárik 9. miesto. Martin Minárik dosiahol vynikajúci výsledok aj začiatkom 
roka  na Majstrovstvách sveta v ľadovom lezení juniorov. V kategórii do 20 rokov 
obsadil vynikajúce 5. miesto. 

V horolezeckom krúžku pri centre voľného času nám vyrastajú najmenší špor-
toví lezci. Spomeniem iba Lucku, Ivetku, Adamka, Gabiku, Lauriku, Peťka, Kiku, 
Jakuba, Šimona, Matúša, Samka, Andrea, Rada, Kika a aj ďalší. Medzi nimi by 
som chcel zvlášť vyzdvihnúť Kristínu Denčiakovú a Petra Tončka. Obidvaja nás 
reprezentovali tento rok v kategórii detí do desať rokov a to veľmi úspešne.    
Naberali aj prvé skúsenosti zo zahraničných pretekov  v Taliansku a Rakúsku. 
Na domácej pôde sa Peter Tončko stal celkovým víťazom Slovenského pohára 
v lezení detí do 10 rokov, majstrom Slovenska v boulderingu a vicemajstrom 
v lezení na obtiažnosť. Kristína Denčiaková sa stala celkovou víťazkou Sloven-
ského pohára (vyhrala všetkých päť pretekov) a majsterkou Slovenska v lezení 
na obtiažnosť a v boulderingu. Tieto úspechy našich malých športových lezcov 
nás nielen veľmi tešia, ale sú aj veľkým prísľubom budúcnosti lezeckého športu 
v našom meste.

Dúfame, že aj nasledujúci rok bude pre náš klub športovo úspešný a naši malí aj 
veľkí lezci dosiahnu dobré výsledky.            

Milan Koša
Na snímke: Kristína Denčiaková a Peter Tončko
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Pozývame na zápas Extraligy v basketbale 
mužov do mestskej športovej haly 

  9. januára 2019   MBK Handlová  BC Prievidza
12. januára 2019  MBK Handlová BK Spišská Nová Ves
19. januára 2019 MBK Handlová PP TV Raj Žilina
26. januára 2019  MBK Handlová Iskra Svit

Zápasy začínajú od 18.00 h

Vianočný pohár v gymnastike
Už tradične sa deti z Klubu športovej gymnastiky pred Vianocami stretnú 
na svojich obľúbených pretekoch, kde súťažia o Vianočný pohár. Tento rok 
sa pretekov zúčastnil rekordný počet dievčat. Atmosféru dotvárali rodičia, 
ktorí prišli pozrieť svoje ratolesti pri ich prvých gymnastických krôčkoch, ale 
bolo sa na čo pozerať aj u starších cvičeniek.   Telocvičňa doslova „praskala 
vo švíkoch“. 
Deti súťažili v šiestich kategóriách, kde si víťazky odniesli putovný pohár.  
Deti, ktoré sa venujú Gymnastike pre všetkých si zmerali svoje sily v gym-
nastickom štvorboji. G4 „A“ vyhrala putovný pohár Katarína Dolnická. G4 „B“ 
si po vyrovnaných výkonoch na všetkých náradiach vybojovala pohár Diana 
Prosbová a v najstaršej kategórii G4 „C“ prvenstvo patrilo Karin Greguškovej.
Predstavili sa nám aj  začínajúce nádeje, z ktorých sa najlepšie darilo Zoe 
Zare Ďurinovej. V najmladších žiačkach si pohár vybojovala Nina Mlynarčí-
ková. Mladšie žiačky sa predstavili svojimi voľnými zostavami a prvenstvo 
patrilo Vanesse Pavlíkovej. Pohár v kategórii staršie žiačky si domov odnies-
la Hana Kotlárová a naša juniorka Viktória Matiašková uzavrela preteky pek-
nou zostavou v akrobacii a víťazstvom v jej kategórii.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať anonymnému darcovi, ktorý 
prispel darčekmi do tomboly.
Všetkým našim úžasným rodičom ďakujeme za vytvorenie atmosféry počas 
Vianočných pretekov. Prajeme Vám šťastné a pohodové sviatky.

Kolektív trénerov KŠG Handlová

Beh Handlovská kapustnica 2018
V sobotu 8. decembra sa za typicky jesenného počasia uskutočnil 3. ročník behu Handlovská 
kapustnica 2018. Jeho hlavným organizátorom je ŠK ACHILLES Handlová. Na štart sa postavilo 
157 bežcov z celého Slovenska. Každý si odniesol hodnotnú účastnícku medailu. Na hlavnej 8 
km trati si prvenstvo vybojovali, ako býva už pomaly zvykom, Michal Kováč z Lovčice- Trubí-
na a Silvia Valová z Pravenca, reprezentujúca  AKZVP Lučatín. Na kratšej 4 km hoby trati vyhrali 
Handlovčania Štefan Kubálek a Monika Nováková. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli so za-
bezpečím a organizáciou: mestu Handlová, Domu kultúry Handlová, Hater Handlová, mestskej 
polícii, chlapom z Automotoklubu Handlová, CVČ Handlová, spoločnostiam BCF, Agips, Bono GS, 
Sunwines, AONE nutrition, reštaurácii People, hasičom z Handlovej a všetkým našim kamarátom.

Ľubomír Blaho, ŠK ACHILLES Handlová

šport

15.12.2018 sme ukončili tohtoroč-
nú, pre náš klub úspešnú plaveckú 
sezónu. V Žiari nad Hronom sa ko-
nal 18. ročník Vianočných plavec-
kých pretekov, na ktorom PKHA re-
prezentovalo 16 plavcov. Za účasti 
14 slovenských klubov sme vybo-
jovali 15 medailí. Filipko Juríček a 
Kristiánko Kúdela zhodne 1x zlato, 
2x striebro a 1 x bronz, Robko Suja 
1x zlato a 2x striebro a Mathiasko 
Šemetas 4x striebro. 
Poďakovanie patrí aj našim ďalším 
plavcom – Kiarke Mikušovej, Mare-

kovi Štetákovi, Andrejkovi Oboňovi, 
Lukáškovi Kúdelovi, Eliske Klátikovej, 
Eliške Betkovej, Peťkovi Lenhartovi, 
Ľudkovi Vojtkovi, Ninke Kúdelovej, Ši-
monkovi Palásthymu, Martinkovi  Me-
liškovi a Dávidkovi Prokeinovi za ich 
vzornú reprezentáciu PKHA.

V utorok 18.12.2018 sa plavci PKHA 
spolu so svojimi rodičmi stretli na via-
nočnom večierku, na ktorom PKHA 
vyhodnotil a ocenil svojich najúspeš-
nejších plavcov. V roku 2018 sme ab-
solvovali 18 celoslovenských prete-

kov, na ktorých klub reprezentovalo 
spolu 24 plavcov. Vybojovali sme pre 
klub a naše mesto 196 medailí – 68 
zlatých, 75 strieborných a 53 bronzo-
vých. 
Najúspešnejšími plavcami Plaveckého 
klubu Handlová sa za rok 2018 stal Fi-
lipko Juríček, ktorý získal 49 medailí, 
na 2. mieste skončil Robko Suja s 
počtom 22 medailí a tretie miesto ob-
sadil Mathiasko Šemetas so svojimi  
17 medailami. 
Ďalšie poradie: Kristiánko Kúdela, 
Kiarka Mikušová, Peťko Lenhart, Lu-

káško Kúdela, Ľudko Vojtko, Eliška 
Betková a Marek Šteták. PKHA ďakuje 
všetkým deťom za úspešnú reprezen-
táciu klubu a taktiež ďakuje aj rodi-
čom – fanúšikom PKHA, ktorí s našimi 
deckami precestovali celé Slovensko 
a bez ich podpory by nebolo možné 
toto všetko zvládnuť.

PKHA praje deťom krásne prežitie via-
nočných sviatkov a želá im, aby rok 
2019 bol aspoň tak úspešný, ako bol rok 
2018.         

PKHA

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

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

Pekný pohľad cez naše okná
Vám po celý rok 2019 

praje

JD - Plast, s.r.o.

Vyšla publikácia o trampingu 
v Handlovej

Trampi dostali na Vianoce darček

Handlová je už vyše polstoročia spätá s trampingom. Boli časy, keď
skoro každá ulica mala svoju trampskú osadu. Či sa to vtedajšej
garnitúre páčilo alebo nie, trampi dotvárali kolorit nášho mesta.
Veď 73 existujúcich osád isto zanechalo po sebe stopu v podobe
množstva podujatí, festivalov, športových akcií...

„Zmapovať toto obdobie sa rozhodol Pavel Ďurkovič - Poldofo,
kamarát z T.O. Orol. Po dvojročnom pátraní v množstve kroník, 
cancákov, spravodajov mi odovzdal v máji roku 2018 tento
surový materiál a v auguste, na oslavách 100. rokov trampingu v
Československu na fleku Meteor, sme predstavili pracovnú verziu 
knihy Tramping v Handlovej. Na slávnostnom zapálení ohňa sme 
sľúbili, že kniha do VIanoc vyjde. A boli sme radi, keď sme ju v piatok 
21. decembra priviezli z Martina do Handlovej. Nuž, trampi svoje slovo 
dodržia.“
      Aťo

Ak máte záujem o túto publikáciu, ozvite sa na t.č. 0908 248 848.
Krst knihy Tramping v Handlovej bude 18. januára o 18.00h 
v Podnikateľskom inkubátore.

Pekný a veselý rok 2019 vám praje
Asterion, n.o.




