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Milá mama
mám ťa strrrrašne rád

a k tvojmu sviatku Ti prajem 
všetko najlepšie...

Handlová na facebooku @MestoHandlova

Mestská polícia na facebooku@MestskapoliciaHandlova Foto JP



Výstava psov je základné kynolo-
gické podujatie, kde sa stretávajú 
majitelia čistokrvných psov s pre-
ukazom pôvodu, aby predviedli 
svojho psa pred rozhodcom (vý-
nimočne pred porotou) a obecen-
stvom a získali odborný posudok o 
kvalitách a nedostatkoch posudzo-
vaného jedinca od kvalifikovaného 
rozhodcu. Toľko hovorí odborná 
literatúra.

Na našej Výstave psov sa stretávajú 
majitelia čistokrvných psov bez pre-
ukazu pôvodu a majitelia orieškov. 
Predvádzajú psíka pred rozhodcom aj 
pred obecenstvom a každý prihlásený 
pes má len kvality, žiadne nedostatky. 
Tento rok sme aprílovú sobotu prežili 
v spoločnosti najlepších štvornohých 
priateľov a mali sme možnosť vidieť 
mnoho psích krásavcov a krásavíc. 
Tento rok ich bolo 72 a okrem „domá-
cich“ psíkov prišli aj psíci z blízkeho 
okolia ako Prievidza, Žiar nad Hro-
nom, Zvolen, ale aj zo susednej Českej 
Republiky. Predvádzanie a hodnote-

nie psa na výstave nie je také jedno-
duché, ako sa môže zdať. Zapotia sa 
pri tom nielen psíky, ale aj ich páni. 
Porotkyňa Benedikta Gabalová si vší-

mala atribúty, ako sú príslušnosť k 
plemenu, charakter psa, stavba tela a 
spolupráca psíka s pánom. Víťazi si od-
niesli krásne trofeje a vecné ceny v po-

dobe maškŕt pre psov. Pri registrácií 
dostal každý majiteľ pre svojho psíka 
krásnu kokardu. Tento rok sme opäť 
mysleli aj na tých psíkov, ktorí nema-
jú šťastie mať svojho pána a skončili 
v Karanténnej stanici Handlová. Po-
čas výstavy Detský a mládežnícky 
parlament mesta Handlová organi-
zoval zbierku, kde ľudia mohli nosiť 
dezinfekčné prostriedky na čistenie 
kotercov, pipety a vecné dary. Poda-
rilo sa im vyzbierať aj 122€, za ktoré 
budú kúpené protiparazitné spreje a 
obojky proti kliešťom a tak nemalou 
mierou pomohli psíkom. Všetkým čo 
prispeli patrí veľké psie ĎAKUJEM. 
Počas výstavy sa konala aj preventív-
na akcia Mestskej polície. Mestskí po-
licajti chodili pomedzi ľudí, rozdávali 
informačné letáky a ľudom podávali 
základne informácie a pripomínali 
im aj niektoré povinnosti. Na mieste 
bolo zabezpečené čipovanie psov 
MVDr. Tomášom Hegedusom, ktoré-

mu patrí taktiež veľké ďakujeme. 
Zuzana Jakušovská

Hráči z ŠBK Handlová sa  po roku 
opäť predstavili v Prahe na Easter 
Euro Basket. Dva predošlé turnaje 
Handlovčania  ovládli, či tomu bolo 
rovnako aj tento rok, sa dočítate v 
nasledujúcich riadkoch. 

Turnaj začal vo štvrtok 18. 4. 2019, 
chlapci odohrali ich prvý zápas proti 
tímu zo Španielska, C.D. MagecTias, a 
to víťazne, 42:16. Nasledujúci deň ich 
čakal dvojzápas s maďarskými druž-
stvami. Dva zápasy, dve extrémne vy-
rovnané partie.  Chlapci nastúpili proti 
ASE Pacs, tento zápas rozhodli po-
sledné sekundy a Handlovčania brali 
výhru 79:76. Na druhý zápas o 19:30 
hod. nastúpili proti doposiaľ najťažšie-
mu súperovi, ZsirosAcademy. Ďalší vy-
rovnaný zápas s dramatickým koncom 
a  výsledkom 57:60  znamenal tretiu 
výhru. Na obhajobu zlata a utvorenie 
„zlatého hetriku“ bolo potrebné ešte  
jedno víťazstvo.  V sobotu dopoludnia 
čakal na  chlapcov  tím domáceho zá-
stupcu Sokol Kbely, a posledný zápas 
odohrali proti tímu z Nemecka, BG 
89 Hurricanes. Do predposledného 
zápasu skočili naši hráči s energiou, 
odhodlaním s motiváciou vyhrať. Zá-

pas odohrali všetci hráči, ktorí násled-
ne porazili Sokol Kbely a po výsledku 
46:11 nastali už malé oslavy zisku 
zlatej medaily. Absolútnu dominanciu 
potvrdili v poslednom zápase proti 
BG 89 Hurricanes, opory tímu sedeli 
a priestor dostali mladší hráči. Neskla-
mali, lebo po výhre 51:29 získali hrá-
či ŠBK Handlová zlaté medaily. Zlatý 
hetrik sa stal skutočnosťou. Do tretice 
sa nepoučil ani tréner, ktorý sa stavil s 
hráčmi a opäť prehral. Príjazd „zlatých 
chlapcov“ bol  v nedeľu o 21.00 hod. 
pred Dom kultúry v Handlovej, kde ich 
čakali rodičia a fanúšikovia. Počas tur-

naja nás sprevádzal aj asistent trénera, 
Maroš Minárik a aj dvorný fotograf, 
Milan Geleta. Fotogalériu nájdete pod 
výsledkami. Ďakujeme všetkým Hand-
lovčanom za podporu!

Mgr. Ján Beránek, tréner ŠBK Handlo-
vá: „Som veľmi rád, že sme sa  po tretí-
krát mohli zúčastniť tohto obrovského 
medzinárodného turnaja. Sú to opäť 
ďalšie veľké skúsenosti pre každého 
jedného chlapca, ktorý zažil tento tur-
naj. Boli pred nami atraktívni súperi z 
rôznych krajín hrajúci odlišný štýl bas-
ketbalu. Chlapci sa s tým museli trošku 

popasovať. Asi za najväčšie zápasy 
tohto turnaja by som označil súboje 
proti maďarským družstvám, ktoré boli 
dramatické až do poslednej sekundy. 
Chcem sa touto cestou veľmi pekne po-
ďakovať všetkým partnerom ŠBK Han-
dlová, vďaka ktorým môžeme cestovať 
na veľké turnaje, v neposlednom rade aj 
mestu Handlová. Som rád za podporu 
mladých talentov,  je to základ, pretože  
na Slovensku máme v športe pyramídu 
obrátenú úplne naopak a v basketbale, 
čo sa týka podpory,  to platí dvojná-
sobne. Keď  to  zhrniem, tak táto partia 
hrala basketbal v podstate 4 roky a ak si 
zoberieme len posledný rok, tak patrí k 
TOP tímom danej kategórie na Sloven-
sku. Posledné husle sme nehrali ani na 
našej premiére v Centrálnej európskej 
basketbalovej lige, ktorú sme zakonči-
li tretím miestom a chlapci predviedli  
úžasné výkony. Rovnako sa môžeme 
konfrontovať aj s európskymi tímami z 
akejkoľvek krajiny. Je len na nás, na ľu-
ďoch  a v podstate na všetkých športo-
vých nadšencov, ako budú  naďalej naši 
hráči pokračovať.“

Autor: Ivan Morvay, krátené, 
Foto: Milan Geleta

Handlovský oriešok – Výstava psov bez preukazu pôvodu

ŠBK Handlová obhájil prvenstvo  a získal zlatý hetrik



Kedy a či sa bude stavať nákupné 
centrum v Handlovej, v lokalite Mo-
rovnianska cesta nie je rozhodnuté. 
Vedenie mesta sa so zástupcami 
investora (IMMOBILIEN MANAGE-
MENT s.r.o.) stretlo na pracovnom 
stretnutí v priebehu marca 2019. V 
súčasnosti nie je jasný tak termín, 
ako ani podmienky výstavby. 

Investor vzniesol na mesto Handlová 
požiadavku na spevnenia svahu a vy-
budovania prístupovej komunikácie 
z hlavnej cesty. Zástupca spoločnos-
ti NSO INVEST s.r.o. potvrdil, že dňa 
26.03.2019 bol Okresnému úradu v 
Prievidzi, odbor starostlivosti o život-
né prostredie predložený zámer ozna-
čený ako Obchodné centrum Han-
dlová (OC H) k navrhovanej činnosti 
na vykonanie zisťovacieho konania 
podľa zákona NR SR c. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné pro-
stredie. Dĺžku zisťovacieho konania 
nie je možné predpokladať. Investor  
nepožiadal stavebný úrad v Handlo-
vej o vydanie územného rozhodnutia, 
ani stavebného povolenia, tzn. nie je 
možné predpokladať začiatok výstav-
by. Podanie zámeru na posudzovanie 
je verejne dostupný dokument a náj-
dete ho na www.enviroportal.sk. Z 
dokumentu boli čerpané informácie 
správy z TASR z 3.4.2019. Handlová 3. 
apríla (TASR) - V Handlovej pribudne 
nové obchodné centrum. Na uliciach 
Morovnianska cesta a Okružná ho 
plánuje postaviť súkromný investor. 
Obchodné centrum bude mať obdĺž-

nikový pôdorys a bude sa rozpre-
stierať na ploche vyše 8000 metrov 
štvorcových (m2). Určené bude na 
prevádzku 12 až 18 nájomných ob-
chodných prevádzok, vyplýva ďalej zo 
zámeru, ktorú predložila spoločnosť 
NSO INVEST, spol. s.r.o. so sídlom v 
Žiline na posúdenie orgánom. Firma 
počíta i s vybudovaním 264 parkova-
cích miest. Podnikateľským zámerom 
investora je funkčné zhodnotenie 
riešeného územia, v zmysle platného 
územného plánu mesta Handlová, 
formou výstavby obchodného centra, 

ktoré bude poskytovať obyvateľom 
blízkeho a širšieho okolia predaj tova-
rov a služieb, zdôvodnila svoj zámer 
spoločnosť. S výstavbou centra chce 
investor začať v máji tohto roka, do-
končiť ho v septembri 2020, o mesiac 
neskôr by malo centrum začať i svoju 
prevádzku. Predpokladané náklady 
na realizáciu centra v zámere neuvie-
dol, podľa pôvodných odhadov radni-
ce mala jeho investícia predstavovať 
asi osem miliónov eur. Odpredaj po-
zemkov na Morovnianskom sídlisku 
za účelom vybudovania obchodnej 

zóny o rozlohe asi 25.000 štvorcových 
metrov odsúhlasili handlovskí mestskí 
poslanci na svojom rokovaní koncom 
apríla 2016. Ich kupcom bola spoloč-
nosť Immobilien management, s.r.o., 
so sídlom v Žiline. 

Prípravu výstavby komplikovala exis-
tencia zosuvného pásma, ktorým je 
v podstate celé mesto. Firma tak mu-
sela zabezpečiť viaceré geologické 
prieskumy územia. Investor sa okrem 
vybudovania nákupného centra za-
viazal riešiť i problematiku dopravnej 
situácie v časti, kde má centrum stáť. 

JP

Slovo primátorky
To, že je jar, je konečne poriadne cítiť už 
aj vo vzduchu a mnohí z Vás majú za 
sebou jarné výlety do voňavej a zelenej 
prírody, prvé opekačky a prvé dlhšie 
prechádzky. Zimnú šeď sme nechali 
za sebou a verím, že krása teplých dní 
nám prinesie viac úsmevu a možností 
tráviť čas aj vonku.

Aj mne sa viackrát podarilo od stola 
vyjsť do rôznych kútov nášho mesta, 
aby som si zmapovala nielen tie pekné 
no i tie problematické miesta v našej 
Handlovej.  Dostávam od Vás mnohé 
podnety, žiadosti a prosby. Musím sa 
priznať, že v hlave nosím ešte mnoho 
z nich ako „nevybavené“... A tlačia ma, 
pretože viem, že tlačia vás. Niektorí z 
vás sú nahnevaní, iní rokmi frustrova-
ní, ďalší nás upozornia na problémy, 
ale aj povzbudia a poprajú mnoho 
síl. A sú aj takí, ktorí majú otázky. Je 
to celkom legitímna vec a odpoveď 
na každú otázku existuje. V dobrých 
vzťahoch je však samozrejmosťou zvo-
liť slušný spôsob komunikácie. Vždy si 

však poviem: „Nesúď nikoho, pokiaľ si 
nechodil v jeho topánkach...“ Energia 
aj pochopenie je to, čo potrebujeme 
všetci a o to viac jej treba práve vtedy, 
keď je zle. Verte, že nielen ja ale aj moji 
kolegovia by veľakrát chceli pomôcť, či 
zasiahnuť ale nie vždy to bohužiaľ ide 
ľahko. Niekedy je jednoduché vyriešiť 
žiadosť občana, inokedy jej riešenie 
narazi na obmedzené možnosti samo-
správy, vlastnícke vzťahy či legislatívu 
a niekedy je bohužiaľ nie je možné 
prosbe vyhovieť. 

Vždy sa však snažíme a budeme sna-
žiť hľadať možnosti ako veci posunúť i 
zlepšiť. A vôľu zlepšovať sa očakávam 
aj od všetkých zamestnancov mesta. 
Aby ste mali predstavu, s akými pod-
netmi sa „boríme“, spomeniem viaceré 
Vaše požiadavky: opravy ciest v Mo-
rovne i na Novej Lehote, ako aj v rôz-
nych častiach mesta; vybudovanie za-
stávky na Dolnom konci; potreba čis-
tejšieho mesta a krajších funkčnejších 
verejných priestorov. Trápia nás nepri-
spôsobiví obyvatelia; výruby lesov v 
okolí; narušené medziľudské vzťahy v 
bytovkách; hlasný hluk či hudba v Ban-

skej kolónií; čierne skládky odpadov v 
meste a za mestom; psíčkári, ktorým 
je ľahostajné keď ich pes vykonáva 
potrebu; zanedbaná tržnica; ošarpaný 
Handpark atď. Chcete viac športovísk v 
meste, viac zážitkových podujatí a viac 
podpory športu, spolkov, či voľnočaso-
vých aktivít. Chceli by sme všetci viac 
a ja som rada, že viacerí sa aj snažíte 
nezištne pomôcť. 

Vždy ma potešia tieto momenty, pre-
tože v našom svete sú stále vzácne. 
Cením si aktivitu aj našich poslancov a 
poslankýň, činnosť niektorých komisií, 

aj jednotlivcov dobrovoľníkov, pretože 
vidím, že motiváciou je sen premenený 
na realitu, malý krok vpred, pozitív-
ny výsledok. A tu Vás chcem poprosiť, 
milí občania, obracajte sa aj na náš 
poslanecký zbor. Naše poslankyne aj 
poslanci vedia, kam sa obrátiť ďalej. 
Sú to Vaši, naši zástupcovia. A mnohí 
majú skutočnú vôľu pozitívne rozvíjať 
naše mesto.

V tomto mesiaci nás čaká viacero za-
ujímavých akcií ako Urbanský jarmok, 
Hudobné Gramy, StreetCup, Oceňova-
nie športovcov, Morovnianska podko-
va a ja som presvedčená, že vás potešia 
tak, ako napríklad v apríli verejné pod-
ujatie na tému Transformácie Hornej 
Nitry či Otvorenie Motorkárskej sezó-
ny... Záverom Vám chcem oznámiť, 
milí Handlovčania, že ďalšie vydanie 
novín o Handlovej bude už v inom šate 
a v inom koncepte. 

Veríme, že sa Vám bude páčiť. Prajem 
Vám krásny máj, plný pekných poduja-
tí a pozitívnej energie. 

Silvia Grúberová,
 primátorka mesta

Zatiaľ nie je jasný termín ani podmienky výstavby OC v Handlovej

Ilustračné foto z geologického prieskumu územia z 11/2017. Zdroj: Archív MsÚ



Pozvánka na májové rokovanie 
poslancov

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ, 
Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ 

zvoláva 4. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Handlová pre volebné obdobie 

2018 - 2022, 
ktoré sa bude konať vo štvrtok 

30.mája 2019 o 14.00 hodine, 
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ 

Handlová. 

Program rokovania nájdete
na www.handlova.sk a na vývesnej 
tabuli. Rokovanie môžete sledovať 

on-line na YouTube kanáli 
RTV Prievidza.

Využívate informačné 
technológie? 

Môžu sa vás pýtať štatisti

Mesto Handlová informuje, že Šta-
tistický úrad Slovenskej republiky v 
súlade s projektom Európskej únie 
realizuje v roku 2019 zisťovanie o vy-
užívaní informačných a komunikač-
ných technológii v domácnostiach a 
u jednotlivcov, ktorý sa uskutočňuje 
od 17. apríla do 31. mája 2019. V 
tomto období vybrané domácnosti 
v Handlovej môže navštíviť pracov-
ník štatistického úradu poverený 
funkciou opytovateľa, ktorý je po-
vinný preukázať sa v domácnostiach 
osobitným poverením.

Poďakovanie
Upratovali ste mesto 

a zapojili sa do súťaže!
Milí Handlovčania, milí súťažiaci. 
Ďakujeme za zapojenie sa do súťa-
že s jarným upratovaním pod ná-
zvom Ulica je krásny dom upracme 
si v ňom 2019! Vyhrali ste všetci, 
ktorí ste poslali foto. Krásne tričko 
nášho mesta a malé upomienkové 
predmety Vám s radosťou odo-
vzdáme! Prosíme, ozvite sa nám na 
tel. čísle 0908 342 616. Tým, ktorí nám 
neposlali fotografiu, ale podporili 
našu súťaž komentárom, s radosťou 
odovzdáme ďakovný list mesta.

TRŽNICA AKO 
DLHODOBÝ PROBLÉM
Mestská tržnica v centre mesta je dl-
hodobo tŕňom v oku obyvateľov Han-
dlovej. Chápem ich kritiku. Je už stará a 
jej vzhľad nepridáva nášmu mestu na 
kráse. Tiež býva zdrojom neporiadku a 
od istej doby sa tam objavil nepríjemný 
neduh - potkany. Verím, že v najbližších 
rokoch sa nám podarí  tržnicu zrekon-
štruovať tak, aby bola ozdobou nášho 
mesta. Aktuálne nám to však finanč-
ná situácia mesta nedovoľuje. Bytový 
podnik ju preto dal pred hlavnou sezó-
nou aspoň trochu do poriadku. Pona-
tierali predajné stánky a pod. Vykonali 
sme deratizáciu proti vyskytujúcim 
sa hlodavcom. Na záver však musím 
povedať aj kritické slová k tým, ktorí 
tržnicu využívajú. Aj dnes ostal po pre-
dajcoch na tržnici neporiadok - zvyšky 
zeleniny, či iný odpad. Nemôžeme sa 
potom čudovať, že sa tam koncentrujú 
rôzne zvieratká. Chcem preto presadiť, 
aby samotní predajcovia, ktorí tržnicu 
využívajú, boli priamo zodpovední za 
stav, v akom tržnicu nechajú po skon-
čení predaja. 
Nebudeme po nich každý deň uprato-
vať! 
Silvia Grúberová, primátorka mesta

Samospráva v rámci podá-
vania projektov nezaháľa

Mesto Handlová v začínajúcom jar-
nom období nezaháľa a snaží sa 
využiť dostupné dotačné schémy a 
vyhlásené výzvy z fondov EÚ. V tom-
to momente máme v hodnotiacom 
procese sedem projektov, ktoré sú z 
rôznych oblastí života v meste: 
- Výmena umelého trávnika a oprava  
 mantinelového systému na multi 
 funkčnom ihrisku ŽS Školská 
 (poskytovateľ Úrad vlády 
 Slovenskej republiky)
- Výmena sedačiek v Kine Baník 
 Handlová 
 (poskytovateľ Audiovizuálny fond)
-  BIKE PARK Handlová 
 (Nadácia COOP Jednota)
-  Po stopách handlovských 
 pamiatok (Nadácia COOP Jednota)
-  Turisticko-náučný banský chodník 
-  JZ trasa (Nadácia COOP Jednota)
-  Revitalizácia vnútrobloku 
 Morovnianska cesta (poskytovateľ  
 Ministerstvo pôdohospodárstva
 a rozvoja vidieka)
-  Rekonštrukcia budov MŠ v Handlo-
vej, SO-102 MŠ Cintorínska 474/11 
(poskytovateľ Environmentálny fond)

Všetky menované projekty budú v 
prípade úspešnosti prospešné najmä 
pre Handlovčanov a zvýšia atraktivitu 
mesta či už v oblasti školstva, športu, 
kultúry, alebo cestovného ruchu.

MP

Máme nové matrikárky

Matrikárky majú svoje významné 
postavenie v živote nás všetkých. Ich 
práca stojí na každom písmenku, na 
každom slove, ktorým sa prihovárajú 
mamičkám, deťom, mladomanželom, 
rodinám, ktoré sa navždy lúčia s blíz-
kymi, či vzácnym návštevám v meste.

Písmenká z klávesnice tečúce do 
množstva rôznych databáz trpezlivo a 
úhľadne zapisujú aj do kníh ležiacich 
dlhé roky v trezoroch a archívoch. 
Aby sme vedeli nájsť svoje korene.      
V Handlovej úspešne zvládli náročné 
školenie dve nové matrikárky. Tie 3. 
apríla zložili slávnostný sľub do rúk 
primátorky mesta Silvie Grúberovej. 

Stali sa nimi Madlena Poliaková a Jana 
Geráthová. Veľa úspechov im popriali 
prednosta MsÚ Tibor Kolorédy, vedú-

ca odd. evidencie a vnútornej správy 
MsÚ Mária Králová a matrikárka Rená-
ta Strážovská.

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, nakoľkodo volieb je re-
gistrovaných 31 subjektov. Plagát si 
môžu nalepiť kandidujúce subjekty 
výlučne na pole označené číslom, 
ktoré si vyžrebovali.Zápis do zozna-
mu voličov Občan iného členského 
štátu Európskej únie, ktorý má povo-
lený trvalý pobyt na území Slovens-
kej republiky a chce sa zúčastniť na 
voľbách do Európskeho parlamentu v 
Slovenskej republike, bude dopísaný 
do zoznamu voličov v obci jeho trva-
lého pobytu na základe predloženia 
žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť o zapí-
sanie do zoznamu voličov sa predkla-
dá 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 ne-
bude môcť voliť v mieste svojho trva-
lého pobytu vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname voličov je zapísaný, 
môže požiadať v meste svojho trva-
lého pobytu o vydanie hlasovacieho 
preukazu. Hlasovací preukaz oprá-
vňuje na zápis do zoznamu voličov 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 
Volič môže požiadať o vydanie hlaso-
vacieho 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@han-
dlova.sk, 
tel.: 046 519 25 33.  
Viac na www.handlova.sk

Prevádzky v roku 2019

J a n u á r :
Novootvorené: nie sú evidované
Presťahované: textil Abos z Nám. ba-
níkov 18 na Nám. baníkov 2
Zrušené: masérske služby Námestie 
baníkov 20

F e b r u á r :
Novootvorené: nie sú evidované
Presťahované: textilná galantéria z 
Ul. 29. augusta na Nám. baníkov 16
Zrušené: nie sú evidované

M a r e c :
Novootvorené: predaj jabĺk a paste-
rizovaných ovocných štiav predajný 
stánok na Ul. ČSA,
poisťovacia činnosť – Kooperatíva 
Námestie baníkov 4
Zrušené: second hand SNP č. 1, auto-
lakovňa Prievidzská 85
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Neparkujte na tých pokazených, budú nové! 
Začína sa s opravami chodníkov na Ul. Morovnianska cesta, bloky F1-F4. 

Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová informuje, že sa začalo s 
opravami chodníkov na Ul. Morovnianska cesta, bytové domy č. 10 -64 v termíne 
od 23. apríla 2019 s plánovaným ukončením 23. mája 2019. Práce by mali začať 
od 23.4.2019 a budú pozostávať z osadzovania dočasného dopravného značenia, 
frézovaní asfaltových vrstiev chodníka, lokálne opravy podkladov, resp. obrubní-
kov, vyčistenie, aplikácie spojovacieho postreku a následnej pokládky asfaltových 
vrstiev. Počas celej doby opráv bude na komunikáciách osadené prenosné do-
pravné značenie, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať. Urýchlite tak opravu 
chodníkov. Mesto Handlová vopred ďakuje za spoluprácu obyvateľom dotknutej 
lokality a žiada majiteľov motorových vozidiel aby neparkovali svoje osobné autá 
pozdĺžne pred vchodmi bytových domov od č. 10 až po 64. (rady F1-F4) Mapku 
plánovaných opravovaných chodníkov nájdete na www.handlova.sk v aktuálnych 
oznamoch. 

Mesiac bez internetu robí divy! 
Školy a rodičia zapojte sa!
Prvá strana z brožúry
Zdá sa Vám, že deti trávia priveľa času na internete? Že 
svoje mobily už takmer nepúšťajú z rúk? Prečítajte si viac 
o projekte Bezinternetu.sk. Školy sa môžu zapojiť jedno-
duchým zaslaním prihlášky, spolupráca s rodičmi je ne-
nahraditeľná.

Do projektu sú aktuálne zapojené školy z viacerých regi-
ónov Slovenska, na ktorých žiaci na mesiac obmedzili po-
užívanie internetu. Prvé výsledky jasne ukázali, že menej 
internetu prispelo k pozitívnej zmene správania žiakov, 
k emocionálnej pohode v rodinách, k zlepšeniu prospe-
chu a k zvýšenej komunikácii medzi žiakmi, rodičmi a 
pedagógmi.  Všetky potrebné informácie ako sa zapojiť 
do celoslovenského projektu Bezinternetu.sk, nájdete na 
stránke projektu: bezinternetu.sk. Zapojiť sa môžete jed-
noduchým zaslaním registračného emailu na: mesiac@
bezinternetu.sk

Projekt OZ eSlovensko mesiac Bezinternetu.sk pre žiakov 
je realizovaný pod záštitou podpredsedu vlády SR a s fi-
nančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu  SR. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte 
kontaktovať: 
eSlovensko, www.bezinternetu.sk, 0948 201015

Vykonáva sa deratizácia 
kanalizačnej sústavy! 
Dávajte si pozor!

Mesto Handlová oznamuje, že od 26. 
apríla 2019 do 31. mája 2019 sa začne 
s deratizáciou  kanalizačnej sústavy v 
mestách a obciach Prievidza, Bojnice, 
Nováky, Handlová, Kanianka, Prave-
nec, Lehota pod Vtáčnikom, Opatov-
ce nad Nitrou, Kocurany v čase od 
8:00h do 17:00h. Deratizáciu bude 
vykonávať firma TODEX REAL v spo-
lupráci s firmou STVPS a.s. – PD. 
UPOZORNENIE:Nebezpečenstvo 
otravy psov a mačiek. Nechytať a 
nedotýkať sa náhodne nájdených 
nástrah alebo uhynutých škodcov. V 
prípade takéhoto nálezu ihneď kon-
taktujte zodpovednú spoločnosť na 
telefónnom čísle +421 917 258 964, 
prevadzka1@todex.sk. V prípade po-
treby konzultujte s toxikologickým 
informačným centrom: Univerzitná 
nemocnica Bratislava, Pracovisko 
Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, 
Klinika pracovného lekárstva a toxi-
kológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, 
tel. č. 02 547 74 166.

Zamestnajte sa v Handlovej
Výberové konanie na náčelníka Mestskej polície Handlová
Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zmysle § 
5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
miesta náčelník Mestskej polície Handlová na hlavný pracovný pomer s 
predpokladaným nástupom 1.6.2019. 

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi 
(úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne Mest-
ského úradu v Handlovej, alebo doručenou poštou na adresu: Mestský úrad,  
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, v zalepenej obálke označenej  heslom: 
„Výberové konanie – náčelník MsP –
neotvárať“ do 7.05.2019. Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné 
požiadavky, iné kritéria a požiadavky na výkon funkcie, zoznam dokumentov 
potrebných k žiadosti, stručnú náplň práce a ďalšie informácie nájdete na 
www.handlova.sk a úradnej tabuli mesta.

Apríl priniesol Volcanu ďalšie skúsenosti a úspechy

V mesiaci apríl sa Volcano zúčastnilo dvoch veľkých tanečných súťaží. Jedna z 
nich bola aj kvalifikačné kolo na Majstrovstvá Slovenska v Leviciach. Celkom 
sa táto kvalifikácia koná okrem Levíc aj v Košiciach, Ružomberku a v Bratislave. 
VOLCANO reprezentovali deti aj dospelí vo veku od 5 do 62 rokov. 

Zmerali sme si sily nielen v kategórii B, ale aj v kategórii A, čo je kategória profe-
sionálov. Počas dvoch dní sa prezentovalo celkom 432 tanečných choreografií, 
čo svedčí o veľkej konkurencii a sile kvalifikácie. Sme preto veľmi hrdí na našich 
tanečníkov a choreografov, ktorí vybojovali a priniesli do Handlovej: 6 x 1. mies-
to, 4 x 2. miesto, 1 x 3. miesto, 1 x 6. miesto. Ďalší týždeň nás čakala najväčšia ta-
nečná súťaž ZUŠ na Slovensku a to v Bojniciach. Bol to už 14. ročník a my sa tejto 
akcie zúčastňujeme pravidelne od kedy sa Volcano stalo školou. Táto súťaž patrí 
medzi súťaže s najväčším obsadením tanečných škôl. Každým rokom sú tanečné 
kategórie viac a viac obsadené skvelými choreografiami s vysokou náročnos-
ťou. O vysokej obsadenosti svedčí aj fakt, že nie všetky triedy na súťaž môžeme 
zobrať, nakoľko v pravidlách akcie je obmedzený počet tanečných choreografií 
pre každú Základnú umeleckú školu. SZUŠ VOLCANO reprezentovalo celkom 
102 detí a bojovali opäť najlepšie ako vedeli, o čom svedčia vynikajúce výsled-
ky. 1. miesto si spomedzi 10 ďalších tanečných choreografií vybojovali Juniori s 
choreografiou Maleficent. 2. miesto Baby volcano + Baby Stars s choreografiou 
Laboratórium, ktorá si zmerala sily so 7 súpermi. 3. miesto Volcaňáčik s choreo-

grafiou Happy Feet v kategórií mini Stars a Minivolcaňáčik síce pohár a umiest-
nenie nezískali, ale odniesli si 2 x Bronzové pásmo. Všetkým našim tanečníkom 
a ich učiteľom z celého srdca gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov a nových 
skúseností. Rodičom ďakujeme za bezkonkurenčnú podporu! 

Volcano



Víťazkou okresného kola v naj-
mladšej vekovej kategórii žiakov 
2. a 3. ročníka sa stala Natália 
Kormúthová. 

Povesťou Čarovné byliny upútala po-
zornosť poroty nielen v okresnom 
kole súťaže, ale aj v Trenčianskom 
kraji. Prvým miestom si zabezpečila 
postup do celonárodného kola súťa-
že, ktoré sa konalo 29. marca 2019 v 
rodisku Šalianskeho Maťka, v maleb-
nom mestečku Šaľa. V konkurencii 
skúsených recitátorov okresného kola 
obstála aj Adela Gazdíková. V najstar-
šej vekovej kategórii žiakov 6. a 7. roč-
níka obsadila úspešné 3. miesto. Dl-
horočnú tradíciu má aj recitačná súťaž 

Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo, 
prednes poézie, prinieslo v kategórii 
žiakov 2. – 4. ročníka úspešné druhé 
umiestnenie Natálii Kormúthovej. V 
prednese prózy vekovej kategórie 
žiakov 5. – 6. ročníka získala 2. miesto 
aj Adela Gazdíková. V roku 2019 sa ko-
nal už 52. ročník súťaže v umeleckom 
prednese prózy a poézie dievčat, Van-
sovej Lomnička. Hlavným organizáto-
rom bola Mestská knižnica Handlová 
a Okresná rada Únie žien Slovenska. 
V kategórii žiačok 1. stupňa porota 
ocenila 2. miestom v prednese poézie 
Natáliu Kormúthovú. V staršej vekovej 
kategórii získali v prednese poézie a 
prózy úspešné 2. miesto Nikola Nie-
burová a Lea Kolesárová. Matica slo-

venská v spolupráci s Mestskou kniž-
nicou Handlová organizuje každoroč-
ne aj literárnu súťaž mladých autorov 
pod názvom Prebudená pieseň. Po-
rota ocenila práce našich žiakov sied-
meho ročníka Nikoly Nieburovej a An-
dreja Ujčeka. V čitateľskej súťaži MsK 
v Handlovej získal titul kráľa čitateľov 
Jozef Varga, žiak 6. ročníka. Obľúbe-
nou predmetovou súťažou jednotliv-
cov, ktorá podporuje u žiakov kladný 
vzťah k histórii Slovenska, je dejepisná 
olympiáda. Záujem o poznávanie ná-
rodných dejín sa každoročne odráža v 
úspechoch našich žiakov. V okresnom 
kole tejto súťaže v kategórii F žiakov 
6. ročníka bola 1. miestom ocenená 
Sarah Ochodničanová.  Kategóriu D 

reprezentovala Lenka Kotianová, žiač-
ka 8. ročníka, s úspešným 3. umiest-
nením. Svoje komunikačné jazykové 
zručnosti preukázala v okresnom kole 
olympiády zo slovenského jazyka a 
literatúry Sarah Jankulová, ktorá v 
predmetovej súťaži jednotlivcov zís-
kala 3. miesto. Naše poďakovanie a 
pochvala patrí všetkým žiakom, ktorí 
sa zodpovedne venujú vzdelávaniu, a 
to aj nad rámec svojich vyučovacích 
povinností.

Veľkú vďaku a ocenenie vyjadrujeme 
aj všetkým pedagógom, ktorí deti na 
súťaže pripravovali. 

Mgr. Andrea Ujčeková

Učiteľstvo, chlebík náš každodenný

V marci sa na chodbách našej školy objavili 
nové tváričky. Zvedavé, s otáznikmi v očiach, 
s chuťou dozvedieť sa o našej škole čo najviac 
a nadýchať sa jej atmosféry. Ani tentoraz sme 
nezabudli otvoriť dvere našej školy dokorán, 
aby sme mohli privítať malých predškolákov 
vo veľkej škole.

Budúci prváčikovia mali jedinečnú príležitosť 
prezrieť si priestory školy, navštíviť otvorené ho-
diny v prváckych triedach, vyskúšať si svoje zruč-
nosti a šikovnosť pri plnení rôznych úloh, overiť 
počítačové znalosti v učebni informatiky, či za-
športovať si na gymnastickom tréningu, alebo v 
relaxačnom centre. Tréma z budúcich prváčikov 
opadla veľmi rýchlo, v učebniach našli aj svojich 
starších kamarátov, ktorí im pripravili hry a súťa-
že. Marec bol naozaj náročný. Mám pocit, že len 
pred chvíľou som upratala vianočnú výzdobu, 
odovzdala polročné známky, pochválila tých, 
ktorí si zaslúžili,  dohovorila tým, ktorí si zaslúžili 
tiež. A hurá ďalej. Prečítali sme tisícky kníh (veď 

marec – mesiac knihy), vyrobili stovky pekných 
výrobkov v banskom múzeu, vyhrali dve prvé 
miesta v recitačnej súťaži (ďakujeme, Amálka a 
Barborka) a oslávili sviatok. Ten učiteľský. Priniesli 
sme domov pár kytíc, čokoládovými darčekmi 
obalili nervy a na chvíľu sa zamysleli. Čas nesku-
točne letí. Ten učiteľský určite. Každý týždeň visí 
v zborovni na nástenke nové podujatie pre deti, 
každé ráno chystáme materiály na našej kopírke, 
každú prestávku riešime s deťmi kto čo komu po-
vedal či urobil a každé poobedie upratujeme vý-
kresy, hodnotíme projekty, dorábame nástenky a 
upratujeme triedy. Po poobediach trénujeme na-
šich gymnastov a gymnastky, ktorí sa prebojovali 
do celoslovenského kola, nacvičujeme texty do 
recitačných súťaží, vysvetľujeme zameškané uči-
vo, žijeme basketbalom, chystáme školu na Deň 
otvorených dverí a tešíme sa na nových prváči-
kov. Učiteľské povolanie nie je o pracovnej dobe 
od-do, ale o prístupe, nadšení a motivácii. Deti 
vedia neuveriteľne vyčerpať, ale zároveň dobiť 
energiou. Preto sa vždy do práce teším a premýš-
ľam, čím ich prekvapím. 

Preto kolegyne vymýšľajú, ako spestriť čítanie 
návštevou knižnice, kedy vyraziť na vychádzku 
do prírody, ako vyčariť na pondelkovej zamra-
čenej tváričke úsmev, alebo ako sa postarať o to, 
aby sa do malej hlávky zmestilo toľko nového 
učiva. Nerobíme to kvôli kytici, alebo čokoláde ku 
Dňu učiteľov. Je desať hodín večer a ja píšem ten-
to článok. Dám ruku do ohňa za to, že moja kole-
gyňa práve hľadá pracovné listy na matematiku 
a iná zase hru na precvičenie pravopisu. To by 
predsa za žiadnu čokoládu nestálo. Čo poviete?
Mgr. Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Šaliansky Maťko je súťaž v prednese slovenských povestí
Zápis detí do škôl

Tri handlovské školy budú mať od 
budúceho školského roka pravdepo-
dobne otvorených 7 prváckych tried. 
Po zápise prvákov, ktorý sa konal 3. 
apríla navštívilo naše tri handlovské 
školy spolu 147 nádejných prváčikov. 
Veríme, že v septembri všetci zasad-
nú do školských lavíc. Naše školy 
majú vytvorené príjemné podmienky 
a pani učiteľky sa na všetkých tešia. 
Zápis prváčikov sa konal vo veľmi 
pekne vyzdobených triedach a k 
prvému krôčiku do školských lavíc, 
ktorým zápis dozaista je, si všetky 
deti odniesli pripravené darčeky.

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú,
a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.
Súťaž v prednese povestí nazvali podľa mňa
Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

Materské centrum LIENKA
  
Materské centrum 
Lienka sídli na Námes-
tí Baníkov 2, v bývalej 
budove Makyty, na 
1.poschodí. Skladá sa 
z 2 krásnych priestorov 
pre deti. Herňa, kde sa 
môžu detičky pohrať 
a naopak maminy od-
dýchnuť a pochutnať si 
na káve, prípadne čaji. 
Druhý priestor je určený 
pre krúžky s lektormi. 
Momentálne otvorené 
krúžky: Fit loptičky (pre 
detičky vo veku 1-3 
roky. Krúžok je zamera-
ný najmä na pohybovú 
aktivitu detičiek spoje-
nú s detskými pesnička-
mi) Vnímavé hranie (1-3 roky). Krúžok sa skladá z prvkov 
montessori pedagogiky, muzikoterapie a vzťahovej výcho-
vy. Detičky hravou formou rozvíjajú svoju jemnú a hrubú 
motoriku, rovnako ako aj logické myslenie. Vnímavé hranie 
pre “velkáčov” (3-6 rokov) Pracujeme v príjemnej atmo-
sfére, v malej skupinke, kde si deti hravou formou osvojujú 
nové vedomosti. Výborná prepdpríprava na školu. Aktivity 
na hodinách Vnímavého hrania sú zamerané na rozvoj 
jemnej a hrubej motoriky, rozvíjame zmyslové vnímanie, 
matematické myslenie, pracujeme s rôznymi senzitívnymi 
obdobiami a hráme tiež divadlo. ) 
Prihlásiť sa na  kurzy môžete buď osobne v Materskom 
centre Lienka, alebo prostredníctvom FB stránky  Materské 
centrum Lienka Handlová. Tešíme sa na vašu návštevu. 



Chráňme našu Zem!
Dňa 26.3.2019 sa konal Deň otvo-
rených dverí v Základnej škole Mo-
rovnianska cesta.
Každoročne sa otvárajú brány našej 
školy širokej verejnosti, aby mohli 
ľudia vidieť, ako našich žiakov pripra-
vujeme do života aj pomocou aktivít 
a projektov. Tento rok sme si zvolili 
tematiku ochrany Zeme. Nie je nám 
ľahostajné, v akom prostredí žijeme 
a budeme žiť. Nešlo len o jednodňo-
vú akciu, kedy sme poukázali na 
problém našej planéty, ale podujatiu 
predchádzali rôzne aktivity počas 
vyučovania. Žiaci III.B triedy sledovali 
v teréne, ako sa správame v obcho-
doch a tak hromadne prispievame 
k znečisťovaniu planéty plastovými 
obalmi. Spotrebiteľské správanie si 
v potravinách zapisovali a neskôr, 
na hodinách matematiky vypočítali 
ohromujúce čísla, ktoré určite stoja 
za zamyslenie. Počas 15 minút napo-
čítali 1156 plastových obalov, ktoré 
si ľudia vložili do košíka. Po analýze 
svojich zistení tak prišli k číslu 16184.
Toľkoto obalov priemerne denne 
končí v našich domácnostiach. Ur-
čite však nie všetky v separovanom 

odpade. Starší žiaci sa venovali zloži-
tejším témam počas hodín biológie, 
ako sú skleníkový efekt, ozónová 
diera, smog a kyslé dažde. Na hodi-
nách fyziky vymýšľali, ako chrániť 
životné prostredie. Prišli s návrhom 
magnetického auta, ktorého make-
tu si vytvorili. Deň otvorených dverí 
sprevádzali aj tvorivé dielne, kde 
mali žiaci možnosť vytvoriť si malú 

recyklovanú drobnosť na pamiatku. 
S aktivitami ochrany životného pro-
stredia nekončíme, práve naopak! 
Tešíme sa na krásne počasie a aj my 
sa zapojíme do výzvy, ktorá je spo-
medzi ostatných, kolujúcich interne-
tom hodnotná a prospešná. Budeme 
upratovať naše - vaše mesto. Pridajte 
sa k nám!

Mgr. Miroslava Šovčíková

DO FÉNIX Handlová 
Etapová hra „Cesta okolo sveta“. Vyhlasovateľ: Slovenská rada Fénixu. Cieľ. skupina: 
deti a mladí ľudia vo veku 5 - 18 rokov. Obdobie trvania hry: od 5. 3. 2019 do 7. 6. 2019. 

Ľudské a zvlášť detské práva by mali byť našou každodennou súčasťou. Najlepšou cestou, 
ako si tieto vedomosti, zručnosti a postoje osvojiť už v detstve je hra a vytváranie zážitkov. 
Cieľom je viesť deti a mladých ľudí k tolerancii, rešpektu voči iným ľuďom, vybaviť ich schop-
nosťami a zručnosťami, ako sú kritické myslenie, aktívna angažovanosť a spolupráca tak, 
aby ľudské práva neboli pre nich len brožúrka s deklaráciou, ale aby videli ľudské a detské 
práva v bežných situáciách doma, v škole, v meste, obci a v krajine, kde žijú. Hrať sme sa 
začali v marci a v apríli sme prešli druhou etapou: „Návšteva krajiny zázračno“ a v máji nás 
čaká tretia. Budeme otvárať opäť krajinu Zázračno a cestovať za informáciami. 

Sprievodcom nám bude náš starý známy Motýľ Pravomil, ktorý priletel v tento narodenino-
vý deň opäť do DO FÉNIX. Baľte kufre a vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu!

DO Fenix pri ZŠ MC

Máj v CVČ
4.5.2019 (sobota) od 10:00 hod., na letisku v mestskej časti Mo-
rovno,  Morovnianska podkova. Organizátori: Mesto Handlová, CVČ, 
DK, MOS Morovno, furmani Handlovskej doliny. Súťaž je určená pre 
chladnokrvné kone a ich krížencov. Súťaží sa v 3 disciplínach: fur-
manský slalom v pároch, práca s drevom - začelenie dreva, ťažký 
ťah – silák (páry). 
18.5.2019 (sobota) od 18:00 hod., v DK Handlová
Oceňovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, funk-
cionárov  a Ceny fair-play za rok 2018 mesta Handlová. Organizá-
tor: Mesto Handlová, CVČ, DK Komisia športu pri MsZ na základe 
nominácií TJ, klubov, jednotlivcov a občanov v zmysle schválených 
kritérií ocení tých najlepších. Akt oceňovania bude súčasťou
veľkého galavečera.
11.5.2019 (piatok) od 15:00 hod. na Námestí baníkov v Handlovej 
Míľa pre mamu
Organizátori: Mesto HANDLOVÁ, MC Lienka, MsP, AMK Baník Han-
dlová, CVČ a DaMP Handlová, MsKK, dobrovoľní hasiči. Tradičné 
podujatie organizované na znak úcty a vďaky všetkým mamám je 
tentoraz spojené s dopravnou výchovou. Súťaž Dopraváčik organi-
zujú členovia mestskej polície a automotoklubu v Handlovej. CVČ 
prostredníctvom členov DaMPu zastrešuje zábavné aktivity určené 
deťom kde budú prebiehať súťaže z dopravnej výchovy.
25.5. – 26.5. 2019 (sobota - nedeľa) odchod účastníkov od 8:00 
hod. od DK
45. ročník Pochodu po stopách Handlovskej dobrovoľnej roty. Or-
ganizátori: Mesto Handlová, CVČ Handlová, TJ Plameň. Tradičný 
turistický pochod po trase Handlová – Kremnička – Králiky (Banská 
Bystrica) a späť je zároveň pietnou spomienkou na tých, ktorý za 
našu slobodu dobrovoľne položili svoje životy. Prezentácia účast-
níkov začína o 7:30 h. Tí po ukončení prezentácie o 8:00 h položia 
kyticu k pamätníku padlých v Handlovej. Účastníci pochodu odchá-
dzajú autobusom od DK a cestou do B. Bystrice si takýmto pietnym 
aktom uctia aj obete v Kremničke.
27.5. – 2.6. 2019. Move week - Týždeň v pohybe
Organizátori: Mesto Handlová, CVČ Handlová. Celoeurópske podu-
jatie poukazujúce na výhody spojené s aktívnym životným štýlom, 
pravidelným športovaním a pohybovou aktivitou, propagujúce vý-
hody spojené s pravidelným športovaním a pohybovou aktivitou. 
Športujú všetky vekové kategórie v telocvičniach, na športoviskách 
aj voľných priestranstvách v Handlovej. Zapojiť sa môže naozaj kaž-
dý...
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DO Fénix a projekt YDA

Viete že v máji tohto roku budú voľ-
by do Európskeho parlamentu? Touto 
otázkou (a množstvom iných) sa za-
oberali mládežníci z DO FÉNIX pri ZŠ 
MC Handlová na mládežníckej výmene 
v španielskom meste Granada. Youth 
Democracy Academy je celoeurópsky 
projekt, na ktorom participuje celkovo 
12 krajín. Cieľom projektu je priblížiť 
mladým ľuďom a prvovoličom európske 
voľby. Fénixáci už boli dvakrát v Portu-
galsku a 28.3. zavítali až do Španielska! 
A veru piati dobrovoľníci Mária, Lenka, 
Aďo, Baška a Adam si to tam poriadne 
užili. Hovorilo sa o tom, prečo voľby do 
Európskeho parlamentu nie sú atraktív-
ne, o tom čo pre nás robí EÚ, aké sú v 
jednotlivých štátoch najväčšie problé-
my. A pomedzi všetky tie aktivity, dis-
kusie, prednášky, úlohy a prezentácie 
sme si samozrejme našli priateľov, zo-
známili sa, vylepšili si angličtinu a prešli 
aj mesto. Granada je starobylé mesto s 
bohatou históriou, no paradoxne sa jej 
hovorí aj mesto „študentov“. V Granade 
nám školitelia pripravili mestské hry, ale 
aj prechádzky. Samozrejme – pracovne, 
počas testovania kampane. Poznatky 
z tvorby kampaní sa chystáme využiť 
aj tu, doma. A máte sa na čo tešiť! Nuž 
a teraz? Ostal nám iba hrejivý pocit na 
hrudi a najdrahšie vedomosti. Ako ho-
vorí náš slogan, EÚ SI TY! Tak čo? Chys-
táte sa voliť? 

Mária Maňáková, ml.
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Veľký úspech tanečníkov z VOLCANA na medzinárodnej súťaži v Maďarsku

DK Handlová – máj 2019
Deň víťazstva nad fašizmom. 
Celomestské podujatie venované 
ukončeniu II. svetovej vojny v Európe 
Tento významný historický medzník si 
pripomenieme v utorok, 7. mája  2019 
o 15.00 na Námestí baníkov v Handlo-
vej. Červená armáda 2. mája 1945 do-
byla Berlín, no nepodarilo sa jej ani po 
samovražde Adolfa Hitlera dohodnúť 
kapituláciu už prakticky porazeného 
Nemecka. Táto bola podpísaná až 7. 
mája 1945 o 02.41 h. v Remeši s pred-
staviteľom Nemecka a ôsmimi spoje-
neckými generálmi z Veľkej Británie, 
USA, ZSSR a Francúzska, pričom sa 8. 
mája 1945 do 23.01 h. mali ukončiť 
všetky boje. Sovietske vedenie presa-
dilo, aby dokument podpísali najvyšší 
nemeckí velitelia. Posledný akt pod-
pisu bezpodmienečnej kapitulácie 
všetkých nemeckých, kdekoľvek sa 
nachádzajúcich pozemných, námor-
ných a vzdušných ozbrojených síl sa 
zopakoval v noci z 8. na 9. mája 1945 
v sídle sovietskeho štábu v Berlíne - 
Karlhorste. Jej podpisom táto vstúpila 
do platnosti 8. mája o 23.00 h v noci 
stredoeurópskeho času. V ZSSR vtedy 

bolo už po polnoci, teda 
9. mája. Vojna v Európe 
sa definitívne skončila. 

MOS Morovno a DK 
Handlová pozývajú na 
Deň matiek a 30. výro-
čie vzniku umeleckého 
súboru Víkend v Morov-
ne sobota, 11 .máj 2019 
o 15.00 v DK Morovno. V 
programe sa predstavia 
deti z Morovna a Ľudová 
hudba Bazalička Ráztoč-
no.

DK Handlová pozýva 
na koncert spojený s 
krstom CD PROGRES a 
MÁRA DK Handlová pia-
tok, 17. máj 2019 o 18.00 
h. vstupné: 9 €

Urbanský jarmok 2019 a I. ročník 
celoslovenskej súťaže HANDLOV-
SKÉ GRAMY 2019  24. – 25. mája 
2019 Handlová. 
Súťaž vyhlásená pre mladých nádej-
ných spevákov a skupiny z celého 

SLOVENSKA. Predpokladaný čas 24. až 
25. 5 od 10.00 do 18.00 hod. V piatok 
skupiny, v sobotu speváci. Prezentácia 
od 8.00 hod. do 10. 00 hod. Počas jar-
moku budú atrakcie a stánky na Ná-
mestí baníkov a Partizánskej ulici. 

Legendárna travesti skupina opäť v 
Handlovej. DK Handlová pozýva na 
úplne novú show obľúbenej travesti 
skupiny SCREAMERS - SMÍM PRO-
SIT? DK Handlová sobota, 1. jún 2019 
o 18.00 vstupné: 8 €

Tipy na máj 2019 v našom 
kine KINO BANÍK

Každý víkend premietame rozpráv-
ky pre deti a z filmových premiér pre 
mládež a dospelých budú zastúpene 
asi všetky žánre. Pozrite si našu strán-
ku www.kino.handlova.sk. Máme vy-
tvorený profil aj na facebooku samo-
statne pre kino aj Filmový klub Rebel. 
Vstupenky do kina si môžete zakúpiť 
aj online priamo do mobilu. Premieta-
me vždy, aj pre jedného diváka. 

Ďalej ponúkame možnosť výberu fil-
mu, dátumu a času pre skupiny. Ob-
jednávajte: 046/ 5 475 439.

POKÉMON: DETEKTÍV PIKACHU
Obľúbená elektrizujúca príšerka Pika-
chu pátra spolu s Timom, dvadsaťje-
den ročným chlapcom, po jeho zmiz-
nutom otcovi, úspešnom detektívovi.
BRIGHTBURN
Nový horor pod producentskou zášti-
tou Jamesa Gunna, režiséra Strážcov 
galaxie. Čo sa stane, keď dieťa z iného 
sveta pristane na Zemi, ale namiesto 
toho, aby sa stalo hrdinom, pretvorí 
svoje superschopnosti v zlovestné 
činy?
DADDY COOL
Slávny hit Boney M dal názov blázni-
vej komédii o štyridsiatnikovi, ktorý si 
doma založí materskú školu a vedie ju 
veľmi svojsky.

GODZILLA II. : Kráľ monštier
Krypto-zoologická agentúra čelí sku-
pine gigantických príšer vrátane ob-
rovskej Godzilly.

FILMOVÝ KLUB REBEL
Každý utorok o 18:00h premietame fil-
my pre náročného diváka. Zakúpením 
preukazu FK na rok 2019 v hodnote 
5,-€ získavate zľavy na vybrané filmo-
vé festivaly a vstupenky do všetkých 
filmových klubov v SR a ČR. So zľavou 
si môžete zakúpiť aj produkty Sloven-
ského filmového ústavu v Bratislave v 
predajni Klapka.sk. Seniori, ZŤP a drži-
telia Jánskeho plakety majú s preuka-
zom FK vstupné vo FK REBEL len 2,-€ .

CHVÍLKY
Anežka je mladá žena, ktorá si praje, 
aby vzťah s jej rodinou aj partnermi 
bol dobrý a pokojný, a to aj za tú cenu, 
že ona sama ustúpi a bude sa vyhý-
bať prípadným nedorozumeniam či 
sporom. Neuvedomuje si ale, že tento 
pomyselný pokoj je len pokojom pred 
búrkou, ktorá musí skôr či neskôr prísť. 
VŠETCI TO VEDIA Najslávnejší filmový 
pár súčasnosti Penélope Cruz a Javier 
Bardem excelujú v hlavných úlohách 
dávnych milencov, medzi ktorými to 
nikdy neprestalo iskriť. Psychologický 
thriller dvojnásobného držiteľa Osca-
ra Asghara Farhadiho bol otváracím 
filmom festivalu v Cannes.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
V máji otvárame letnú čitáreň. Sú-
časťou Mestskej knižnice je aj se-
zónne pracovisko - letná čitáreň 
(bočný vchod do knižnice). 

Tak ako minulý rok, aj tento rok opäť si 
naši čitatelia budú môcť oddýchnuť v 
tieni zelene v centre mesta, posedieť 
si, prečítať knihu, noviny a časopisy, 
alebo sa pripojiť k internetu. Ak ste pri 
čítaní zvyknutí piť kávičku, na terase 
letnej čitárne si ju určite vychutnáte. 
Letná čitáreň je otvorená od 1. mája 
do 30. septembra v čase otváracích 
hodín. Knižnica sa teší na svojich čita-
teľov a návštevníkov! 

Mestská knižnica Handlová sa pravi-
delne, v tomto roku už deviatykrát, 
zapojila do celoslovenského projektu 
„LES UKRYTÝ V KNIHE“. Projekt pripra-
vuje Národné lesnícke centrum Zvo-
len v spolupráci s knižnicami. Cieľom 

projektu je zvýšiť čitateľskú gramot-
nosť detí a učiť ich pozitívne vnímať 
prírodu a milovať lesy. Spojenie lesa 
a kníh porozprávala pútavou formou 
a doplnila zaujímavými aktivitami žia-
kom ZŠ Školská naša hosťka, lesná pe-
dagogička inžinierka Petra Jankejová.

Počas dvoch dní sa deti dozvedeli o 
význame lesa a lesníctva pre spoloč-
nosť, o ochrane životného prostredia, 
ale aj o knihách s lesnou tematikou, aj 
o ceste, ktorú je potrebné prejsť, aby 
sa z malého semenáčika a lesných 
sadeníc stala kniha, ktorá nám odhalí 
svoje tajomstvá.

Z pripravovaných podujatí 
vyberáme:

23. 5. Gymnazisti v knižnici. Šikana. 
Kyberšikana.
4.-8.5. Deň matiek. Tvorivé diele.
30. 5. Čítajme si. Čitateľský maratón. 
Celoslovenské podujatie.

31. 5. Cestovateľský večer
 - Madagaskar
Zážitkové čítania. Čítanie s porozu-
mením, čitateľská gramotnosť

Čo sme prečítali. Literárne hodiny, 
spojené s požičaním kníh. 1.st.ZŠ



Mestská polícia informuje

Mestská polícia zaznamenala za 
mesiac marec 2019 – apríl 2019 /od 
21.03.2019 do 14.04.2019/ celkom 
406 udalostí. Zaevidovaných bolo 114 
priestupkov, z ktorých bolo 64 ziste-
ných vlastnou činnosťou a 38 ozná-
mených občanmi mesta. 

Kamerovým systémom bolo ziste-
ných 12 priestupkov. V 16 prípadoch 
bol použitý TPNZOMV /tzv. papuča/. 
Príslušníci mestskej polície odchytili 
7 túlavých psov. Za uvedené obdo-
bie bolo vykonaných 89 zákrokov a 
22 výjazdov k narušeným monitoro-
vaným objektom. Na žiadosť OOPZ 
Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 

bolo príslušníkmi MsP vykonaných 12 
zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za 
obdobie od 21.03.2019 do 
14.04.2019:
26.03.219 o 17:00 hod. - na útvar 
MsP sa dostavil občan mesta, ktorý 
uviedol, že ho na Nám. baníkov pri-
bližne pred pol hodinou pristavila 
neznáma osoba, ktorá bola ešte asi s 
dvomi osobami a poprosila ho, či by 
mu nemohol rozmeniť finančnú ho-
tovosť 100 € na drobné. Keď mu pe-
niaze rozmenil, neznáma osoba mu 
dala 100 eurovú bankovku, ktorá bola 
poskladaná. Po chvíli prišiel oznamo-
vateľ na to, že 100 eurová bankovka je 
asi falšovaná, logo bolo len na jednej 

strane a z druhej strany bola biela. Na-
koľko bolo podozrenie, že sa jedná o 
trestný čin, bolo oznamovateľovi od-
poručené, aby sa obrátil na OOPZ. Po 
prezretí kamerových záznamov bola 
zistená štvorica mladistvých osôb 
v kolónii. O veci bola informovaná 
hliadka OOPZ. Hliadka MsP poskytla 
súčinnosť pri predvádzaní osôb na 
OOPZ, ktorá sa vecou zaoberá.

27.03.2019 o 21:15 hod. - hliadku 
tel. kontaktoval občan mesta, že dnes 
večer mu prišla domov podnapitá 
11 ročná dcéra a uviedla, že bola s 
kamarátkami piť na 3 spádoch. Otec 
vykonal s dcérou pohovor a dozvedel 
sa, že alkohol dcére pravdepodobne 
zakúpila cudzia žena v čase o 15:30 

hod. pred predajňou Coop Jednota 
na Ul. SNP. Prezretím kamerových 
záznamov bola zistená osoba, ktorá 
maloletým zakúpila alkohol. Priestu-
pok bol ukončený v zmysle zákona. 
MsP sa skontaktovala so zákonnými 
zástupcami všetkých maloletých diev-
čat, ktorí boli o udalosti informovaní a 
poučení o ďalšom postupe riešenia.

28.03.2019 o 12:00 hod. - tel. ozná-
mené z vrátnice Domu kultúry, že im 
neznáma žena odcudzila asi 10 ks 
Hornonitrianskych novín, ktoré pre-
dávajú za 0,50 €. Na MKS bola zistená
osoba, ktorá sa ku krádeži priznala. 
Priestupok proti majetku bol ukon-
čený odovzdaním na Okresný úrad 
Prievidza.

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.

SENIOR CENTRUM
HANDLOVÁ, n .o. 
i n f o r m u j e...
Sme radi, že záujem o poskytovanie 
sociálnych služieb v našom zariadení 
neustále rastie. V súčasnosti vedieme 
evidenciu čakateľov, čiže občanov, 
ktorí majú podanú žiadosť o umiest-
nenie do SENIOR CENTRA HANDLO-
VÁ, n.o. a predložili všetky potrebné 
prílohy. Žiadosť si môže podať každý 
občan, ktorý dovŕšil dôchodkový 
vek, je odkázaný na pomoc v za-
riadení na základe rozhodnutia a 
posudku o odkázanosti na sociálnu 
službu. Po prijatí občana do zariade-
nia platí mesačne úhradu za pomoc 
pri odkázanosti, ubytovanie, stravu, 
upratovanie, pranie a žehlenie. Výška 
úhrady je vždy individuálna. Maxi-
málna úhrada sa pohybuje do výšky 
450,00 €, pretože je v nej zahrnutá aj 
diabetická strava s druhou večerou 
a občan má najvyšší stupeň odkáza-
nosti na pomoc. Minimálna úhrada 
nepresahuje 390,00 €. 

Úhrada sa môže znížiť, ak naši obyva-
telia trávia víkendy s rodinou, alebo 
sú hospitalizovaní. Prijatie do nášho 
zariadenia nie je podmienené žiad-
nym vstupným ani sponzorským po-
platkom. Bližšie informácie, ako po-
stupovať v prípade záujmu o umiest-
nenie do nášho zariadenia, koľko 
budete platiť a za čo, nájdete aj na 
našej novej webovej stránke. www.
seniorcentrum.handlova.sk, alebo sa 
môžete osobne, resp. telefonicky ob-
rátiť na sociálnu pracovníčku (Mgr. 
Daniela Báleková, č. t.: 046/5450458, 
mobil: 0917 127 450 ).

Mgr. Daniela Báleková, 

Úspechy našej handlovskej ZUŠ ky

Na Slovensku máme Deň učiteľov, ktorý oslavujeme 28. 
marca ako spomienku na narodenie Jana Amosa Komen-
ského. Sviatok je oslavou všetkých pedagogických pra-
covníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje 
znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. 

Práve v tento deň sa v Základnej umeleckej škole L. Stanče-
ka konal 4. ročník súťaže v hre na bicie nástroje s názvom 
Boráková Prievidza. Našu školu reprezentoval Róbert Slot-
ta, žiak 4. ročníka. Umiestnenie: B kategória – hra na malý 
bubon a hra na biciu súpravu: Strieborné pásmo B kategó-
ria - hra na melodický nástroj: Strieborné pásmo Vyučujúci: 
Ľubomír Pavelka, PhD. 

V priestoroch Domu kultúry v Prievidzi sa zišli deti z det-
ských domovov z celého Slovenska, aby ukázali svoj talent. 
Prehliadka sa konala už po 24.krát pod názvom Najmilší 
koncert roka. Našu školu reprezentovala žiačka speváckej 
triedy - Zuzana Šeligová, ktorá zaspievala pieseň V dobrom 
aj zlom. Za svoj výkon bola ocenená Zlatým pásmom. Vy-
učujúca: Kristína Mišovič, DiS. Art. Centrum voľného času 
a ZO SZOPK A. Kmeťa Handlová každoročne vyhlasujú vý-
tvarnú súťaž s názvom Príroda očami detí. 

V tomto roku zo súťažných prác našich žiakov najlepšie 
hodnotenie získala Ema Priehodová, Kategória ZUŠ – 1. 
miesto Vyučujúci: Vladimír Kittel. Žiakom a ich učiteľom sr-
dečne gratulujeme. Zo života ZUŠ: Veľká sála Domu kultúry 
v Handlovej sa dňa 5. apríla 2019 zaplnila predškolákmi z 
MŠ, žiakmi 1.až 4. ročníka handlovských základných škôl 
a žiakmi Špeciálnej základnej školy v Handlovej. Literár-
no-dramatické oddelenie spolu so spevákmi si pre malých 
divákov pripravili predstavenie pod názvom: TERAZ NIE!  
Rozprávka vznikla v spolupráci žiakov Literárno-dramatic-
kého odboru a žiakov speváckeho oddelenia. Šikovní malí 
speváci naštudovali detské pesničky o zvieratách a hmy-

ze. Rozprávka je o neposlušnej princeznej Juliane, ktorá 
svojim krikom uvrhne kliatbu na všetkých obyvateľov v jej 
zámku. Do predstavenia boli zapojení aj žiaci-diváci, pre 
ktorých predstavenie malo výchovno-vzdelávací charakter 
a dozvedeli sa, že je dôležité učiť sa, čítať, počítať, poznávať 
farby a tiež aj poslúchať. 

Poďakovanie patrí pani učiteľkám, ktoré stáli pri zrode a 
realizácii projektu. Kataríne Dupkalovej DiS. Art za LDO a 
Anežke Balušinskej DiS. Art, ktorá viedla spevácku sekciu. 
Pre veľký úspech bude mať predstavenie aj reprízu pre ro-
dičov a širokú verejnosť, dňa 8.5.2019 o 17. hod. v Dome 
kultúry v Handlovej. Všetkých srdečne pozývame.

Katarína Bundová, riad. ZUŠ

(MsP Handlová sa podarilo zabez-
pečiť odstránenie ďalšieho dlhodo-
bo stojaceho vozidla z našich ciest. 
Aj vďaka tejto, neraz zdĺhavej práci 
budú naše cesty opäť o čosi prehľad-
nejšie.)

Nájdi rozdiel



Triedeniu bioodpadu už nič 
nebráni!
Aktivační pracovníci zložili cel-
kom 2000 ks nádob, ktoré sa od 
10.4.2019 rozvážali v našom meste. 
Nádoby boli v rámci projektu „Kompo-

stáreň Handlová“ zakúpené po verej-
nom obstarávaní za cenu 60 000 €. Od 
10. apríla 2019 si Handlovčania moh-
li prevziať nádoby na separovanie 
bioodpadu. Rozvážala ich spoločnosť 
HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o. v dvoch 
etapách podľa jednotlivých lokalít v 
meste. Handlovčania bývajúci v rodin-
ných domoch si 240 l nádoby  prevzali 
preberacím protokolom v určenom 
termíne v popoludňajších hodinách.
Rozvoz bol plánovaný v dvoch eta-
pách od 10.4 do 18.4.2019  a od 23. 4 
2019 vždy v čase od 16.00 h do 19.00 
h. V nádobách bol umiestený kalendár 
zvozu, informácie čo patrí a nepatrí do 
bioodpadu.

Nádoby sú majetkom mesta. V 
prípade, že ste si nemohli prevziať 
nádobu, sledujte nás na www.han-
dlova.sk a počúvajte mestský rozhlas. 
O odovzdaní nádob pre tých, ktorí si 
ich neprevzali budeme informovať! 
Vytvoríme miesto, kde si ich budete 
môcť prevziať v určených časoch! Nuž 
a prečo triediť bioodpad? Výrazne sa 

znižuje množstvo odpadu uloženého 
na skládku, čím môžeme predpokla-
dať, že sa nebude enormne navyšovať 
poplatok za nakladenie s odpadmi v 
meste.

Bioodpady sú váhovo najväčšou 
zložkou komunálneho odpadu. Pri 
skládkovaní má bioodpad nedosta-
tok kyslíka na rozklad, čím vznikajú 
plyny. Tie zapáchajú a poškodzujú 
nielen zdravie ľudí, ale aj ozónovú 
vrstvu zeme. Prvý zvoz separovaného 
biologického odpadu z nádob je plá-
novaný na 13.mája 2019. Čo patrí do 
hnedej nádoby: pokosená tráva, seno, 
kvety, drevná štiepka, piliny, malé 
kusy konárov, lístie, odpad z ovocia 
a zeleniny, burina.(Nie v igelitových 
vreckách) Čo nepatrí do hnedej nádo-
by: odpad živočíšneho pôvodu a kosti 
(mäso, mliečne výrobky, ryby), tekuté 
zvyšky jedál, koláče, pečivo, šupky z 
citrusových plodov, chemikálie, lieky, 
farby, oleje, batérie, plasty, konzervy, 
kartóny, textil, sklo, jedlé tuky, oleje, 
noviny a letáky, plienky, stavebný od-
pad, uhynuté zvieratá, exkrementy. 
UPOZORNENIE!!! Odpad mimo nádob 
sa nebude odoberať, BIO odpad zo 
záhrad môžu občania mesta odo-
vzdávať na vlastné náklady (po preu-
kázaní OP) aj v areáli zberného dvora 
Na Scheiblingu (Skládka odpadov 
Handlová). Prinesený bioodpad sa 
odváži pri odobratí v zbernom dvore. 
Vyrábame kompost – organické hno-
jivo. Pri kompostovaní premeníme 
kontrolovanými a riadenými postup-
mi bioodpad na hodnotné organic-
ké hnojivo – kompost, ktorý vrátime 
späť do pôdy. Zásady pre správne 

nakladanie s nádobou na bioodpad: 
Veko nádoby nechávajme zatvorené, 
zabráni sa tak prístupu hmyzu. Okraj 
nádoby udržujme v čistote. Najmä 
v lete je vhodné čistiť okraj nádoby 
octom, čím zabránime vzniku zápa-
chu a nádoba je tiež nezaujímavá pre 
hmyz. Suchšie bioodpady prevrstvuj-
me s vlhkejšími. Bioodpady v žiadnom 
prípade nestláčajme, ale snažme sa 
ich uchovávať nakyprené. Ak sa nám 
zdá, že odpad začína zapáchať, mô-
žeme ho zasypať vápnom, prípadne 
zeminou a premiešať s lístím. Zložené 
hnedé zberné nádoby na biologicky 
rozložiteľný odpad BRO 240 majú na-
sledovnú špecifikáciu:  Objem (l) 240, 
rozmery: šírka (mm) 582, výška (mm) 
1 075, hĺbka (mm) 728, výška v mies-
te hrebeňovej lišty (mm) 997, hmot-
nosť: prázdna hmotnosť (kg) 14, max. 
plniace hmotnosť (kg) 96, prípustná 
celková hmotnosť (kg) 110, materiál 
- HDPE. Celkovo mesto v rámci pro-
jektu obstaralo 2000 ks nádob na 
BRO. Projekt Kompostáreň Handlová 
je spolufinancovaný Európskou úniou 
z európskeho kohézneho fondu cez 
Operačný program Kvalita životného 
prostredia. Poskytovateľ: Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej re-
publiky. Viac a projekte Kompostáreň 
Handlová si pozrite na www.handlo-
va.sk.

ZVOZ BIO ODPADU Z RODINNÝCH 
DOMOV!!!
Po prvý krát podľa zberového kalen-
dára pre „bionádoby! Mesto Handlo-

vá: 13.05.2019, 27.05.2019
Horný koniec, Nová Lehota, Morovno, 
Dolný koniec, Remata: 20.05.2019. 
Prosíme obyvateľov rodinných do-
mov, aby v prvý deň zvozu, teda v 
pondelok ráno do 6.00 hodiny  (podľa 
zberového kalendára) mali vyložené 
hnedé nádoby na BIO odpad! V prí-
pade, že nádoba nebude vyvezená v 
pondelok, dozbieranie sa uskutoční 
nasledujúci pracovný deň (utorok). 
V prípade akýchkoľvek otázok vo-
lajte 046/5477004. HATER-HAN-
DLOVÁ, spol. s r.o., Potočná 20, 972 
51  Handlová, 046/5477 004

Odmeňme tých, ktorí majú 
dobré srdce. Sú medzi nami.

Asociácia poskytovateľov sociálnych 
služieb v SR vyhlasuje anketu Národnej 
ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE, pomo-
cou ktorej chceme vyhľadať a oceniť tých 
najlepších pracovníkov v sociálnych služ-
bách, ktorí si ocenenie zaslúžia. Tí, ktorí 
pomáhajú každý deň, lebo pomáhanie 
je ich prácou. Ťažkou, málo platenou, ale 
krásnou. Je ich stále menej. Časť odišla do 
cudziny a časť do iných profesií. Tá pod-
statná časť ale zostala v sociálnych služ-
bách a napriek nízkym mzdám a neľahkým 
podmienkam odovzdávajú svojim zveren-
com - prijímateľom sociálnych služieb aj 
kus svojho srdca.

Preto je čas povedať im konečne: 
ĎAKUJEME! Navrhnite „DOBRÉ SRDCE“. 
Vyplňte prihlášku na webovej stránke 
www.dobre-srdce.sk a pošlite do 1. mája 
2019 do polnoci. Troch nominovaných a 
najmä víťazov v každej kategórii vyhlási-
me 27. mája 2019 v Starej tržnici v Brati-
slave na slávnostnom galavečeri o 19:30 h. 
Ďakujeme. www.dobre-srdce.sk.

Pre všetky občianske združenia

Registrujte sa, aby ste neprišli o možnosť získať granty! 
Do 30.6.2019 (ideálne v máji) je POVINNOSŤ regis-
trovať štatutára občianskeho združenia na Ministerstvo 
vnútra SR. Občianske združenia, odborové organizácie a 
organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31. decembra 
2018 majú povinnosť oznámiť MV SR  do 30. júna 2019 
aktuálne údaje o štatutárnom orgáne, alebo o členoch 
štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa 
trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvede-
ním dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujú-
cimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne, 
alebo členoch štatutárneho orgánu. 

Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgá-
nom, alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, 
aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov. Pravosť 
podpisov musí byť úradne osvedčená. Do 30.6.2019 je re-
gistrácia bezplatná, po termíne je možné predpokladať jej 
spoplatnenie. Tento register by mal do budúcnosti zbaviť 
OZ povinnosti registrácie do 15.12.2019 na asignáciu 2% 
u notárov. Zároveň, ak sa táto registrácia neuskutoční, je 
možné že OZ nebude môcť prijímať granty, či dotácie od 
štátu.  Takže ak máte aktívne občianske združenia, splňte 
si túto povinnosť. Formulár nájdete na stránke Minister-
stva vnútra SR. 

Kompostér do každej rodiny 
v obciach Handlovskej doliny

               
Združenie obcí Handlovskej doliny získalo nená-
vratný finančný príspevok vo výške  177 365,00 
EUR z operačného programu Kvalita životného 
prostredia. Celkové náklady projektu sú vo výške 
199 680,00 EUR. Za získané finančné prostriedky 
združenie zakúpilo kompostéry  pre jednotlivé do-
mácnosti v obciach Ráztočno, Jalovec, Chrenovec – 
Brusno, Lipník, Malá Čausa a Veľká Čausa. Hlavným 
cieľom projektu je Predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov – komposto-
vaním. Vyprodukovaný  bioodpad sa zužitkuje – 
skompostuje v mieste svojho vzniku. Hlavné dôvo-
dy kompostovania v obciach sú enviromentálne a 
ekonomické. 

Do jednotlivých domácností v obciach Handlov-
skej doliny je postupne distribuovaných 1 880 ks 
kompostérov s objemom 700l. Spolu s kompos-
térom občania získali aj brožúru s informáciami o 
správnom kompostovaní. Snahou združenia ako aj 
jednotlivých obcí je riešiť nakladanie s biologicky 
rozložiteľnými odpadmi v mieste ich vzniku, tj. v do-
mácnostiach. Sme presvedčení, že občania aktivitu 
uvítajú a kompostéry budú v plnej miere využívať.  
ZOHD

V Handlovej sa rozvážali nádoby na biologicky rozložiteľný odpad

Chránime, preto triedime

Zvoz triedeného odpadu 
HATER – HANDLOVÁ, spol. s r.o.
V mesiaci apríl 2019 bude zvoz trie-
deného odpadu nasledovne:
Plasty 15.5.2019,29.05.2019
VKM  15.5.2019
Papier   7.5.2019,22.05.2019
Sklo  21.5.2019

Mestská časť Morovno
Plasty    3.5.2019.24.05.2019
Papier:  17.5.2019
Sklo: 10.5.2019
Kovy:  31.5.2019

ZVOZ VEĽKOOBJEMNÉHO 
ODPADU
KBV:  13.5.2019
IBV:   14.5.2019
Horný koniec, Nová Lehota,
Morovno:15.5.2019



Pani učiteľka Vilma LICHNEROVÁ 
oslávila 90 rokov
Mesto Handlová vždy malo šťastie na výnimočných 
ľudí, ktorí šírili jeho dobré meno doma i v zahraničí. 
Medzi takýchto výnimočných ľudí patrí aj pedago-
gička Vilma Lichnerová, ktorá dlhé roky učila v našej 
Základnej umeleckej škole hru na klavír.                       
Pani Vilma Lichterová bola dlhoročnou členkou 
komisie pre tvorbu osnov a učebníc pri Ministerstve 
školstva a svoje skúsenosti  publikovala v učebnici-
ach, z ktorých sa deti učia dodnes. Počas jej života 
sa jej dostalo niekoľko ocenení. V roku 1979 jej Mini-
sterstvo školstva udelilo titul „Vzorný učiteľ“, a mesto 
Handlová v r. 2008 pri príležitosti dňa učiteľov jej 
udelilo „Cenu mesta“ za jej celoživotnú prácu v školstve a pri výchove mladej generá-
cie. Táto výnimočná žena sa 9.4.2019 dožila 90 rokov. 

Dovoľte mi, aby som jej zablahoželal v mene nielen bývalých žiakov, ale aj za nás 
handlovčanov. Pani Lichnerová, veľa zdravia a živijó.

S úctou Rudolf Podoba

V týchto dňoch sa občianska 
verejnosť dostáva k pripo-

mienkovaniu pre nás zásad-
ného materiálu s názvom 
Akčný plán transformácie 

regiónu Horná Nitra. 

Najskôr v Handlovej, a v máji v No-
vákoch a v Prievidzi. Doposiaľ sme 
o Akčnom pláne mali len kusé in-
formácie, vo veľmi hrubých rysoch 
nás médiá oboznamovali, že ide o 
nejakých 70 projektov, ktoré Hornú 
Nitru vovedú do budúcnosti. Chvá-
lyhodné je, že spracovateľom pro-
jektu bola pre Európsku komisiu 
renomovaná spoločnosť z Veľkej 
Británie, u ktorej nepredpokladá-
me žiadnu predpojatosť. Naša ob-
čianska chvľa nastáva práve teraz, 
keď máme možnosť vyriecť k to-
muto Akčnému plánu naše názory 
a pohľady. 

Aj my sme vzniesli svoje, avšak ich 
rozsah nám neumožnil vložiť ich do 
Handlovských novín. Okrem toho,  

že sme náš podnetný materiál zapracovali ako písomnú pripomienku v diskusii 26.4.2019 v Handlovej, dávame aj Vám, 
Handlovčanom, ktorí máte záujem, oboznámiť sa s ním na www.handlovskenoviny.sk. 
Nech sú naše myšlienky inšpiráciou pre všetkých, ktorým na budúcnosti Handlovej záleží.

V. Horváth

Čestný občan mesta Handlová 
oslavoval

Kto by ho nepoznal, Jozef Juríček st. 
Dlhoročný predseda Mestského národného výboru      
v Handlovej. Dvadsaťštyri rokov Jozef vykonával túto 
zodpovednú funkciu a dovolím si povedať, že pod 
jeho vedením mesto Handlová prešlo rozsiahlou vý-
stavbou a zmenou. Stali sme sa jedným z najpriemy-
selnejších miest Slovenska. Jozef Juríček bol za svoju 
prácu ocenený mnohými oceneniami. V roku 1964 
mu prezident republiky udelil „Medailu za zásluhy“, 
za odstraňovanie následkov zosuvu v Handlovej. 
V r.1988 mu OMV v Prievidzi udelilo plaketu 
„Za rozvoj okresu“ a v r. 2010 mu mesto Handlová udelilo ocenenie najvyššie a to 
titul „Čestný občan mesta Handlová“ za jeho celoživotný prínos pre rozvoj mesta a 
jeho zveľaďovanie.
Milí Handlovčania, tento skvelý človek sa 13.4.2019 dožil 91rokov. Dovoľte mi, aby 
som mu i v mene Vás všetkých Handlovčanov úprimne zablahoželal a poprial mu do 
ďalších rokov veľa zdravia a rodinnej pohody.

 S úctou Rudolf Podoba
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Vážení občania, Slovenky, Slováci,
 

dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí ste ma podporovali počas volebnej 
kampane a ktorí ste v 1. kole prezidentských volieb vložili do volebnej urny 

lístok s mojím menom. Vážim si každý jeden z 307. 823 získaných hlasov, 
vážim si túto obrovskú podporu a vnímam ju ako silnú výzvu pre Slovensko.

Možno mnohí cítite rozčarovanie z výsledkov volieb, mnohí sme si to 
predstavovali inak. No tieto voľby ukázali, že čoraz viac ľudí prestáva veriť 

mediálnym lžiam a že národné sily sú čoraz silnejšie. 
To vnímam ako pozitívnu správu a verím, že Slovensko sa prebúdza. 

To, že som nepostúpil do 2. kola, neznamená, že náš boj za Slovensko, 
tradície a právny štát končí. Budem naďalej vystupovať proti liberálnej, 

protirodinnej agende, budem brániť naše kresťanské tradície a dohliadať 
na dodržiavanie práva a Ústavy SR. 

Vážení občania, Slovenky, Slováci,
každému z vás želám veľa optimizmu a viery,  každý z vás má totiž moc 

meniť veci okolo seba už tým, že si všíma nespravodlivosť, klamstvo 
a účelovú propagandu zvrátených ideológií.  Viem, že vám rovnako ako 
mne záleží na tom, aby Slovensko ostalo také, aké ho poznáme a aké ho 

milujeme.  Sme opäť na začiatku, ale silnejší o skúsenosti. 
Slovensko vstáva, putá si strháva!

JUDr. Štefan Harabin

Handlovská koruna
Šanca na lepšiu budúcnosť

Občianske návrhy a pripomienky k Akčnému plánu 
rozvoja Hornej Nitry po ukončení banskej činnosti



Zbierka na opravu kostola
Handlovský kostol. Pre niekoho skvostná 
historická pamiatka, pre iného svätostánok, 
pre ďalšieho súčasť námestia. Pýšime sa ním 
na pohľadniciach, fotia si ho turisti. Niet sa čo 
čudovať. Je nádherný a preto by na ňom malo 
záležať každému z nás. 

Jeho dnešná podoba, resp. rekonštrukcia teší 
všetkých. Málokto však vie, že keby nebolo ľudí 
s dobrým srdcom, ľudí ktorí pomohli, nebolo by 
dosť financií na jeho obnovu. Tá mimochodom 
neustále pokračuje. Jedným z tých, ktorí sa roz-
hodli pomôcť je aj Tomáš Klenko. Na viac ako 200 
rokov staré drevo z veže kostola namaľoval kom-
binovanou technikou /maľba a kresba/ nádherný 
triptych – Handlovské kostoly. Naživo ho budete 
môcť vidieť práve počas akcie Noc kostolov. Autor ponúka toto skvostné dielo záujemcom na predaj a celý výťažok z 
predaja venuje práve na obnovu nášho-vášho kostola. Pridajme sa k nemu milí Handlovčania a kto môžeme, hoc i len mi-
nimálnou čiastkou prispejme. Pre niekoho NAŠA skvostná historická pamiatka, pre iného NÁŠ svätostánok, pre ďalšieho 
súčasť NÁŠHO námestia. Lebo kostol je skutočne NÁŠ...       

Dňa 9.5.2019 si pripomenie-
me 5 smutných rokov, čo nás 
navždy opustila naša mama, 
starká, prastarká 

Magdaléna Točoňová. 
S úctou a láskou spomína 
syn a dcéry s rodinami.

Dňa 2.5.2019 uplynie rok, 
čo nás náhle opustil náš 
drahý manžel, otec, dedko 

Milan Patterman. 
Veľmi nám chýbaš. S láskou 
spomíname na teba.
 Manželka, deti s rodinami 
a ostatná rodina.

Aj keď zhasla sviečka tvojho 
života, neodišiel si, zostávaš v 
našich srdciach.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 2.4. 
2019 prišli rozlúčiť s našim 
milovaným manželom, oci-
nom a starkým 

Samuelom Lacušom.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 
Manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 10.4.2019 uplynulo 
20 rokov od chvíle, kedy nás 
nečakane opustil náš ocko 
a dedko 

Ladislav Kmotorka. 
S láskou a úctou spomína 
syn s rodinou.

Dňa 6.5.2019 uplynie 20 rokov od úmrtia našej 
drahej mamičky 

Márie Záthureckej 
a v júli 30 rokov od úmrtia 

nášho otecka 
Imricha Záthureckého. 

S láskou spomínajú dcéra Mária, synovia Imrich 
a Ondrej s rodinami.

Dňa 7.5.2019 uplynie 
14 rokov, čo nás opustil náš 
milovaný otec  a dedko 

Eduard Schnierer.

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

Touto cestou sa chceme 
poďakovať všetkým, ktorí sa 
dňa 29.03.2019 prišli napo-
sledy rozlúčiť s pánom 

Emilom Kobelárom. 
Zároveň ďakujeme za lekár-
sku starostlivosť 
MUDr. Jánovi Holosovi. 

  Manželka s celou rodinou.

22.5.2019 uplynie 19 rokov, 
čo nás navždy opustila láska-
vá mamička, starká, prastarká 

Alžbeta Madolová. 
Osud ti nedovolil dlhšie s nami 
byť, ale v našich srdciach bu-
deš stále žiť. 

S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 17.5.2019 uplynie 10 rokov, 
čo nás opustil láskavý manžel, 
otec, dedko, švagor, priateľ. Člo-
vek s veľkým srdcom. 

RNDr. Tibor 
Bielokostolský. 

Čas nevie zahojiť v našich srd-
ciach tú veľkú bolesť. Chýbaš nám. 

S láskou a úctou spomíname. 
Manželka, syn, nevesta, vnučky a ostatná rodina.

Oči sa zavreli, srdce prestalo biť, nebolo lieku, 
aby si mohla žiť. 

Dňa 30.5.2019 uplynie 10 ro-
kov, čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka, ma-
mička a starká 

Viera Žabková. 
Sú slová a vety, ktoré ti už 
nepovieme, sú chvíle, na kto-
ré nezabúdame a okamihy,          

na ktoré spomíname. S tichou spomienkou k hrobu 
chodíme a s láskou spomíname. 

Manžel Pavel a dcéry Adriana a Paulína s rodinou.

V mesiaci marec 2019 a apríl 
2019 sme sa rozlúčili

Zoznam v rubrike je vytvorený na základe súhlasu 
pozostalých so zverejnením informácie. Z dôvodu
uzávierky novín je zoznam zverejnený vždy od 25. 
do 25. dňa v mesiaci.
Ondrej Vincze 85 rokov
Ing. Igor Fábry, nedožitých  52 rokov
Margita Dovalovská, rod. Maittelová,  83 rokov
Monika Pažáková, rod. Ďurinová 77 rokov
Alenka Riljaková, rod. Štrbiková 59 rokov
František Haraga  85 rokov 
Samuel Lacuš  81 rokov

spomíname...

24.5.2019 NOC
KOSTOLOV

NOCi
Budete spievať ako za 

keď sa svätí sviatok  
(Iz.30,29)

Kostol sv. Kataríny
v Handlovej

Program
17:30 svätá omša

19:00 koncert Simy
 Martausovej

21:00 ThLic. Ján Viglaš vs.
 Miriam Dobrotová
 na tému
 ,,Cirkev vo víre
 škandálov”

23:00 modlitba
 pri sviečkach
 a sprievodnej hudbe

...zaži pôsobivú atmosféru pretkanú piesňami, slovom, debatou či obyčajným
tichom ako stvoreným pre modlitbu pri svetle sviečok v prítmí  nášho kostola



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

Výkup parožia
tel.č. 0904 834 937

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.

NEMOCNICA Handlová 
2. súkromná nemocnica, s.r.o., SNP 26, 
972 51  Handlová, IČO 36339865 

NEMOCNICA Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. prijme do pracovného po-
meru lekárov pre tieto špecializačné odbory (môžu byť aj absolventi LF): 
chirurgia, gynekológia, gastroenterológia, otolaryngológia, oftalmológia, 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
(základná mzda od  1193,- € + príplatky). Do pracovného pomeru príjme aj sociál-
nu pracovníčku (základná mzda od 728,- €) a sestry na oddelenie ODCH (základná 
mzda od 849,- € + príplatky).
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom so 
spracovaním osobných údajov zmysle zákona, zasielajte na adresu: livia.rehakova@
nemocnicahandlova.sk. Telefonický kontakt : 046/5192705

NEMOCNICA Handlová 
2. súkromná nemocnica, s.r.o., SNP 26, 
972 51  Handlová, IČO 36339865 

Ponúka na prenájom priestory 
v budove polikliniky vhodné na prevádzku ambulancií, resp. poskytovanie zdravot-
nej starostlivosti. Budova polikliniky je novo zrekonštruovaná, s bezplatným parko-
viskom, v budove sa nachádza aj verejná lekáreň. Priestory sú voľné ihneď. Viac 
informácií na tel. č. 046/5192705, e-mail : livia.rehakova@nemocnicahandlova.sk

JM Okná
OD Jednota 1. Poschodie

Plastové a hliníkové okná a dvere
Plastové a hliníkové parapety
Sieťky proti hmyzu (rôzne druhy)
Horizontálne žalúzie
Vertikálne žalúzie
Okenné roletky deň/noc
Vonkajšie plastové rolety

0917 526 499 , 0907 736 830
Email: jmokno@gmail.com
OD Jednota, SNP 1, 972 51 Handlová

SÚŤAŽNÁ SEZÓNA V PLNOM PRÚDE

V našej tanečnej skupine DAZYA sme súťažnú sezónu odštartovali koncom marca na 
kvalifikačnom kole DanceStar v Nitre. Podarilo sa nám kvalifikovať na tanečné MAJ-
STROVSTVÁ SVETA, kde sa tento rok budeme snažiť obhájiť titul MAJSTROV SVETA z 
minulej sezóny. 
V kvalifikačnom kole sme získali 2x 1. miesto, 2x 2.miesto a 1x 4.miesto. Dve choreografie 
boli kvalifikované do kategórie A – profesional a dve choreografie sa kvalifikovali do kategó-
rie B – hobby. Našu cestu na majstrovstvá sveta 22. – 26.5. 2019  (Chorvátsko, Poreč) mô-
žete podporiť aj vy, vďaka portálu ĽudiaĽudom.sk. Za každú pomoc budeme veľmi vďační. 
Naše tanečné kroky ďalej viedli na legendárnu slovenskú súťaž TOP DANCING 6. – 7.4., ktorá 
sa každý rok koná v Topoľčanoch. Naši tanečníci súťažili vo veľmi silnej konkurencií, aká sa 
stretne naozaj len na Top Dancingu. Dve choreografie nám postúpili do finálovej TOP 6. Naši 
najmenší si odniesli cenu poroty. O týždeň na to 13.4. naši začiatočníci zažili svoju premiéru 
na tanečnej súťaži Pohyb bez bariér v Žiline. 

Do Handlovej sme priniesli 3.miesto, 4.miesto a 2 x postup na medzinárodnú súťaž. Na všet-
kých našich tanečníkov sme hrdí a tešíme sa na ďalšie výzvy, ktoré nás tento rok čakajú.  
Ďakujeme vám za podporu a záujem.                                                                          DAZYA TEAM



5. Miesto na Majstrovstvách Slovenska!
V dňoch 9. – 10. apríla sa v Považskej Bystrici uskutočnilo celoštátne kolo v basketbale žiakov, na ktorom sa 
zúčastnili aj žiaci ZŠ Mierové námestie Handlová, ako víťazná škola z Trenčianskeho kraja. Za účasti víťazov 
všetkých krajských škôl sa odohralo na turnaji v dvoch skupinách semifinále a finále, celkom 18 zápasov. Han-
dlová v skupine A po tesných dvoch prehrách skončila až na 3. mieste a tak v poslednom svojom zápase 
bojovala o 5. miesto. 

Skupina A : 1. Poprad 149 : 118 6 b. 2. Spišská Nová Ves 144 : 123 5 b. 3. Handlová 156 : 118 4 b. 4. Bratislava 
88 : 188 3 b. 
Skupina B : 1. Levice 176 :89 6 b. 2. Žiar nad Hronom 146 : 143 5 b. 3. Trnava 114 : 127 4 b. 4. Žilina 102 : 179 3 
b. Semifinále : Poprad - Žiar nad Hronom 56 : 26, Spišská Nová Ves – Levice 62 : 39, Finále: Spišská Nová Ves – 
Poprad 46 : 66. 

Zápas o 3.miesto Levice – Žiar nad Hronom 52 : 46, zápas o 5. miesto Trnava – Handlová 32 : 35, zápas o 7. 
miesto Bratislava – Žilina 58 : 55. Konečné poradie: 1. ZŠ s MŠ Komenského ulica 587/15, Poprad Poprad, 2. 
ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves, 3. ZŠ Saratovská 85, Levice, 4. Gym. M.Rúfusa J. Kollára 2, 
Žiar n/H Žiar nad Hronom, 5. ZŠ Mierové námestie 255/27, Handlová Prievidza,  6. ZŠ s MŠ, Kornela Mahra 11, 
Trnava, 7. ZŠ Holíčska 50, BA 5 Bratislava V, 8. ZŠ Karpatská 1, Žilina. 
Výsledky Handlovej: Skupina A: Bratislava - Handlová 22:78, Handlová - Poprad 45:49
Spišská N. Ves - Handlová 47:43. ZŠ Mierové námestie reprezentovali: Filip Belan 24 bodov, Adrián Beláň 18 
bodov, Dominik Bella 9 bodov, Patrik Ficel 37 bodov, Adam Krpelan 4 body, Marek Máčai 12 bodov, Marek No-
vosádek 31 bodov, Tho Hoang Quang 2 body, Adam Svitok 52 bodov, Matúš Španielka 0 bodov, Matúš Zbiták 
8 bodov, Miroslav Radovič 2 body.

    Handlovské gymnastky úspešné 
   v medzinárodnej konkurencii
V nedeľu 14.4.2019 sa handlovské gymnastky zúčastnili 1. ročníka medzinárod-
nej súťaže Rožnovská prostná v Českej republike. Klub športovej gymnastiky 
Handlová mal zastúpenie v 6. kategóriach a dievčatá sa v silnej konkurencii viac 
ako 200 pretekárok nestratili.

Kategória 4:  5. miesto – Tamara Bodžárová, 12. miesto – Katarína Dolnická. 
Kategória 5:3. miesto – Diana Prosbová, 6. miesto – Nella Očenášová, 22. miesto 
– Rebeka Šálová
Kategória 7: 6. miesto – Lenka Farkašová. Kategória B1: 1.miesto – Františka 
Rumpliová, 3. miesto – Diana Prosbová. Kategória B2: 7. miesto – Tamara Gre-
gušková. 
Kategória B4: 1.miesto – Timea Briatková, 8. miesto – Natália Grófová. 

Najbližšie budú Klub športovej gymnastiky Handlová dievčatá reprezentovať v 
domácom prostredí v priestoroch telocvične na Morovninaskej ceste 18. mája 
2019 od 9:30. Budeme radi ak nás prídete podporiť.

Deň pred maratónom v Rožnove pod Radhoštěm sa zas iná skupina dievčat 
zúčastnila oblastného kola Slovenského pohára JIPAST Stred v Žiline. Dievča-
tám išlo o postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 18. mája u nás v 
Handlovej. Naša malé nádeje – Slniečka sa pretekov zúčastnili prvý krát. V tejto 
kategórii sa udeľuje iba jedno umiestnenie 1. miesto a to získali: Nina Konzcová, 
Mia Hlivová, Sofia Horniaková, Ariana Gáborová. 
Najmladšie žiačky: 1. miesto Nela Pukačová, 2. miesto Zoe Zara Ďurinová, 10. 
Nina Mlynarčíková, 21. Amália Štupáková, 28. Edita Michalková, 29. Simona Šá-
lová.
Mladšie žiačky: 5.miesto Ema Michelová, 12. miesto Romana Ivanová. Staršie 

žiačky: 6. miesto Nikola Nieburová, 12. miesto Vanessa Pavlíková, 20. miesto 
Sofia Fedešová
Juniorky: 1. miesto Timea Briatková. 
Ženy: 3. miesto Viktória Matiašková. Teraz už len nedočkavo čakáme, ktoré 
dievčatá podľa postupového kľúča budú štartovať u nás doma.

Pozývame na  „Gymnastický deň v Handlovej“

Priaznivcov a priateľov gymnastiky pozývame na preteky 18. mája, ktoré sa 
budú konať v telocvični ZŠ Morovnianska cesta. Touto cestou sa chcem poďa-
kovať všetkým trénerom, ktorí sa podieľali na príprave detí a tiež úžasným rodi-
čom detí za podporu. KŠG Ha

Gratulácia k výročiu
V sobotu 13.4.2019 došlo pred zápasom mužov k príjemnej udalosti, keď vede-
nie klubu MFK Baník Handlová v zastúpení prezidentom p. Martinom Uríčekom 
a Ing. Igorom Belákom zagratulovalo dlhoročnému funkcionárovi, pánovi     
Emilovi Jonášovi k jeho nádhernému životnému jubileu 90. rokov. Všetko na-
jlepšie pán Jonáš.

Beh oslobodenia
V piatok 12. apríla sa uskutočnil 36. 
ročník Behu oslobodenia Handlovej.           
Organizátormi boli CVČ Handlová, Mes-
to Handlová, ŠK ACHILLES Handlová. Za 
veľmi nepriaznivého a chladného poča-
sia sa na štart vo všetkých kategóriách 
postavilo takmer 80 bežcov. Na hlavnej 
5 km trati 40 a v detských kategóriách 
38 detí. Ako prvý do cieľa dobehol To-
máš Benko z ŠK ACHILLES Handlová 
a prvá žena Sylvia Valová z AK ZVP Lu-
čatín. Výsledky sú dostupné na internete 
na stránke: casomierapt.sk. Všetci detskí 
účastníci získali účastnícku medailu. Ďa-
kujeme za pomoc pri organizácii Mest-
skej polícii, Automotoklubu Handlová, 
HaZZ Handlová a Hater Handlová.



šport

Pozývame na rybárske preteky v love udicou, 27. ročník 
o Pohár primátorky mesta Handlová 

Výbor miestnej organizácie Slo-
venského rybárskeho zväzu v 
Handlovej a mesto Handlová po-
zývajú na 
Rybárske preteky v love rýb udi-
cou – 27. ročník o Pohár primá-
torky mesta Handlová, v sobotu 
4. mája 2019, rybník za Handlo-
vou. 

Preteky detí v love rýb udicou 
sa uskutočnia v nedeľu 5.5.2019 
v rovnakom čase! Deti neplatia 
štartovné! Propozície nájdete na 
www.handlova.sk. Súťaží sa za ka-
ždého počasia na vlastné riziko 

Príďte, získajte hodnotné ceny a víťaz Putovný pohár primátorky mesta! 
Lovu zdar a úspešnú rybársku sezónu prajú Výbor miestnej organizácie SRZ Han-
dlová a mesto Handlová.

Morovnianska 
podkova 
po 15. krát

Mesto Handlová, CVČ 
Handlová, DK Handlová, 
Mestský bytový podnik 
Handlová s.r.o., Hater
Handlová spol. s.r.o. a Slo-
venský zväz chovateľov 
koní Vás pozýva na Mo-
rovniansku podkovu v 
sobotu 4. mája 2019 so 
začiatkom o 9.00h v prí-
mestskej časti Morovno. 
Vstup je voľný, pripravené 
sú stánky s občerstvením 

a atrakcie pre deti. Tento 
rok sa podujatie koná na 
sv. Floriána, patróna všet-
kých hasičov, preto sa 
môžete tešiť na stretnutie 
dobrovoľných hasičov z 
celej handlovskej doliny!

Plavecký klub Handlová 
Apríl plný hodnotných plaveckých výkonov
V tomto mesiaci sme sa úspešne zúčastnili troch veľkých pretekov. Veľko-
nočné preteky  v Žiari nad Hronom, Veľká cena Nových Zámkov a Jarné 
majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v Žiline. 
6.4.2019 na Veľkonočných pretekoch v Žiari nad Hronom náš klub reprezento-
valo 18 plavcov, ktorí vybojovali spolu 15 pódiových umiestnení. V kategórii 
plavecké nádeje „N“ 8 roční a mladší plavci sa výrazne presadil Mathiasko Še-
metas, ktorý vyplával 1 striebornú a 2 bronzové medaile, v kategórii „C“ 9 roční 
pretekári exceloval Kiko Kúdela, ktorý vybojoval 2 zlaté a 3 strieborné medaile. 
Pochvala patrí aj Peťkovi Lenhartovi, ktorý získal 2 strieborné medaile a Eliške 
Betkovej, ktorá si vybojovala 1 bronzovú medailu. V kategórii „B“ 11-12 roční 
plavci úspešne bodoval Filipko Juríček, ktorý si svoju „ zbierku úspechov“ obo-
hatil o 1 striebornú a 3 bronzové medaile. 06.04.2019 mal PKHA zastúpenie aj 
na prestížnej Veľkej cene Nových Zámkov, kde náš reprezentant Robko Suja v 
kategórii „B“ 11 roční vybojoval dva cenné kovy. Zlato v disciplíne 50m znak a 
striebro v disciplíne 100m motýlik. Vrcholom jarnej plaveckej sezóny sú Jarné 
majstrovstvá oblastí. Slovenská plavecká federácia rozdelila Slovensko na vý-
chodoslovenskú - VSO, stredoslovenskú - SSO, západoslovenskú - ZSO a brati-
slavskú - BO oblasť. Tento rok sa prvý krát plávajú majstrovstvá oblastí v dvoch 
kolách. Jedno v 25m bazéne a jedno kolo v 50m bazéne. Víťazi získavajú medaile 
a titul „ Majster oblasti na rok 2019“ 1. kolo Jarných M-SSO sa konalo 13.04.2019 
Žiline v 50m bazéne. 

Náš klub reprezentovali Kiara Mikušová, Marek Šteták a Filip Juríček. Filipovi 
sa podarilo v disciplínach 100m prsia a 200m motýlik (ktorý patrí medzi celko-
vo najťažšie technické plavecké disciplíny) vybojovať dve zlaté medaile a stal sa 
dvojnásobným Majstrom stredoslovenskej oblasti v daných disciplínach. Všet-
kým našim deťom ďakujeme za reprezentáciu PKHA a Mesta Handlová, ďakuje-
me im za to, že aj napriek veľmi ťažkým tréningovým podmienkam dokážu stále 
podávať takéto krásne výkony a my sa môžeme tešiť z dosiahnutých výsledkov.

PKHA

Handlovčan vyhral svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Hoci handlovskí lyžiari už len smutne spomínajú na slávne časy lyžiarskeho 
strediska na Remate, sem tam správa o úspechoch ich priateľov pripomenie, že 
Poma na Remate vychovala nejedného úspešného pretekára. Jedným z nich je 
aj pán František Dolník, ktorý vo svojich 86tich rokoch nielenže preteká, ale 
s úspechom aj reprezentuje svoje mesto. 9. februára si na Slovenskom pohári 
zlomil kľúčnu kosť avšak ani toto zranenie ho od neodradilo od účasti vo finále 
svetového pohára, ktoré sa konalo 5. - 6. apríla 2019 v rakúskom Gostling Hoch-
kar. Vo svojej kategórii nakoniec vyhral svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. 
Celkovo sa vo finále svetového pohára predstavilo 400 účastníkov z toho 32 
Slovákov, ktorí štartovali v kategóriách A+B+C. František Dolník na pretekoch 
dosiahol v superobrovskom slalome (300 m prevýšenie, dĺžka 1200m) čas 1min 
24 sek a v obrovskom slalome (270 m prevýšenie, dĺžka 900m) čas 1min 7 sek. 
Je zaujímavé, že iba jeden muž a jedna žena zo Slovenska si zo svetového po-
hára odnášajú cenné glóbusy. Za svoje víťazstvo vo svetovom pohári V sezóne 
2018/2019 v kategórii B12 (muži od 55 rokov vyššie) vo FIS Masters CUP - získal 
tretie miesto s počtom 940 bodov. Aj keď náklady na jeho dlhoročný koníček 
dosahujú  na naše pomery úctyhodnú sumu, všetko si hradí sám. Ani to ho však 
neodradí a už teraz sa pripravuje na olympiádu, ktorá sa po druhý krát po 10 
rokoch uskutoční v Rakúskom Insbrucku v sezóne 2019/2020. 
Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.                                            Vladislav Horváth
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Do práce na bicykli 2019
Prihlásiť sa môžete  do 5 mája!

V týchto dňoch prebieha na Slovensku registrácia do 
kampane „Do práce na bicykli 2019“, do ktorej sa môžu 
zapojiť zamestnanci a študenti strených a vysokých škôl. 
Princíp tejto súťaže je jednoduchý – dochádzať počas 
mesiaca máj do práce alebo školy na bicykli, čím človek 
podporí myšlienku ekologickej, zdravej a finančne vý-
hodnej dopravy. Zároveň budú registrovaní zamestnan-
ci a študenti súťažiť o viaceré zaujímavé ceny, podporia 
svoje mesto v celoslovenskej súťaži samospráv, a najmä, 
spravia niečo pre svoje zdravie. Viac informácií nájdete aj 
na www.handlova.sk. Registrácia končí už 5. mája 2019.

Splnený sen
Aj vy v sebe dozaista nosíte nejaký ten detský sníček. Azda sa Vám ho dosiaľ nepo-
darilo naplniť, veď nie vždy sú im okolnosti naklonené. Mne sa jeden sen naplnil. 
Prial som si vydávať časopis. Začal som školským s názvom Pierko, pamätníci si 
spomenú na Bieleho Tesáka po ´89-tom, s ktorým sme zažili kopec srandy i popoťa-
hovania po úradoch, kedy mi nebolo všetko jedno... 

Pred 16-timi rokmi som vtedajšiemu primátorovi Petrovi Hromádkovi predostrel 
myšlienku vydávania mestských novín. Dohodli sme sa, a tak počnúc novembrom 
2003 sa k Vám každý mesiac dostávali „moje“ Vaše Handlovské noviny. 

Prednedávnom sa vedenie mesta rozhodlo prejsť na iný spôsob vydávania mest-
ských novín. Týmto som vlastne akoby prekročil svoj vlastný sen, môžem si, a há-
dam sa mi to podarí, začať plniť fúru tých ostatných, bez toho, aby som niekomu 
vzal tie  jeho.

Nová samospráva sľubuje Nový šat a koncept novín, tak dúfajme, že v jej budúcej 
činnosti zaznamenáme čo najviac obdobného odvážneho a revolučného úsilia.

Mílí Handlovčania,

   Ďakujem Vám, že ste nás tak radi čítali.

 Vladislav Horváth




