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Obec Krickerhau (dnes Handlová), 
patrila od podpísania zakladacej 
listiny 8. marca 1376 pod správu 
bojnického panstva. 

Obyvatelia platili hradnému pánovi 
povinné poplatky a naturálie. Okrem 
poľnohospodárstva sa obyvatelia živi-
li aj drobnými remeslami. V roku 1753 
v Handlovej vykonávalo remeselnú 
činnosť spolu 28 remeselníkov, z toho: 
14 obuvníkov, 5 kováčov, 2 zámoční-
ci, 3 krajčíri, 2 mäsiari, 1 kožušník a 1 
tesár. Podnikavosť nemeckých reme-
selníkov, hospodárov a chovateľov 
dobytka bola dobrým základom pre 
rast počtu obyvateľov žijúcich v obci 
a veľmi rýchlej premeny obce na mes-
tečko. Tak tomu bolo aj v prvej polo-
vici 19. storočia, keď výška poplatkov 
obyvateľov nemeckej obce pánovi 
Bojníc predstavovala 5390 zlatých 
ročne. Obci ostávali poplatky za pre-
nájmy, platby za používanie obec-
ných mlynov a krčmy, ktorú prevád-
zkovala obec sama, súčasne s varením 
piva. Na lúkach sa preháňalo viac ako 
1000 oviec. Ich chov bol obľúbený, 
pretože okolitá pôda nebola veľmi 
úrodná. Ovce dávali  dostatok mlieka, 
mäsa a najmä vlny, potrebnej pri výro-

be súkna. Začiatkom 19. sto-
ročia Krickerhau /Handlová/ 
prevyšovala svojím počtom s 
2442 evidovaných obyvateľov 
mnohé známejšie slobodné 
kráľovské mestá ako Zvolen či 
Turčiansky sv. Martin. 

Práve počet obyvateľov, roz-
máhajúce sa remeslá a zakla-
danie cechov prinieslo obci 
povýšenie. Bolo to 27. marca 
1839, keď rakúsky cisár Ferdinand I. 
(uhorský kráľ Ferdinand V.) udelil vte-
dy obci (possesio) Handlovia rozlie-
hajúcej sa v údolí pretekajúcej rieky 
Handlovka, právo užívať na večné časy 
titul mestečko (oppidum) Oppido 
Handlovia a právo konať do roka 
štyri jarmoky: na Mateja – 24. febru-
ára, na Urbana - 25. mája, na Pannu 
Máriu Karmelskú - 22. septembra a na 
Félixa-20. novembra. Tak sa Handlová 
stala šiestym miestom v bojnickom 
panstve, ktoré sa mohlo hrdo pýšiť 
titulom mestečko. Rakúsky cisár v da-
rovacej listine zároveň pripomenul, že 
o udelenie spomenutých výsad sa za-
slúžilo obecné zastupiteľstvo na čele s 
richtárom obce Pavlom Frommelom. 
Handlovské jarmoky sa konali v pravi-

delných dvojtýždňových intervaloch 
v centre obce, na Ringu (trhovisku). 
Tento veľký priestor sa nachádzal v 
blízkosti Kostola sv. Kataríny na mies-
te, ktoré je námestím aj dnes. Konali 
sa tu výročné trhy, udelené právom v 
listine od cisára, pravidelne sa orga-
nizovali remeselné a lichvacie – do-
bytčie jarmoky. Jarmoky v Handlovej 
neboli tak navštevované obchodník-
mi, ako jarmoky v Prievidzi, mali viac 
miestny charakter. Pre obyvateľov a 
obecnú pokladňu boli však dôležité. 

Obchodovalo sa s remeselným tova-
rom, s výrobkami z dreva a železa, s 
dobytkom, pálenkou či ovocím a ke-
ramikou. Súčasťou ponuky bola vlna 
z oviec. Nechýbali predajcovi medu, 
sladkých zdobených perníkov, dre-

Mestská polícia Handlová
informuje 
Od 1.3.2019 každú STREDU v čase od 
15:00 do 16:00 hod.  bude venovaná 
hodina občanom mesta Handlová 
vedená povereným riadením MsP 
Handlová Bc. Marcelom Jánošíkom 
na útvare MsP. Občania na osobnom 
stretnutí môžu predniesť svoje pod-
nety, pripomienky, sťažnosti týkajúce 
sa verejného poriadku, občianskeho 
spolunažívania a pripomienky k čin-
nosti MsP. 
Žiadame občanov, v prípade záujmu, 
aby sa vopred telefonicky nahlásili na 
tel. čísle 046/ 5475 007.

Označujeme výtlky
Zima ešte neskončila a už teraz vi-
díme škody, ktoré spôsobila na ces-
tách. Veľké výkyvy teplôt vozovkám 
neprospeli. S kontrolou sa začalo v 
smere od severu na juh. V Handlovej 
boli označené niektoré jamy, ktoré je 
potrebné opraviť aaktivační pracov-
níci zametajú štrk na chodníkoch a 
cestách. Prenosné dopravné značenie 
s označením nerovností pribudlo na 
Ul. Mostná a na Ul. ČSA. Zamestnanci 
oddelenia výstavby kontrolujú aj daž-
ďové vpuste. Na Ul. ČSA je niekoľko ta-
kých, ktoré si vyžadujú opravu. Vzhľa-
dom na ich neštandardný tvar sa čas 
realizácie predlžuje. Buďte opatrní! Na 
námestí, oproti zastávke autobusov 
pri kostole je v riešení prepadnutie 

komunikácie, ktoré je označené sme-
rovou tabuľou. V týchto miestach je aj 
vďaka mestskej hromadnej doprave 
zhustená premávka. Vodiči áut by si 
mali dať pozor a dodržiavať dopravné 
predpisy. Oprava výtlkov je napláno-
vaná v jarných mesiacoch.
RTV PD a JP

Viete ako ste vlani triedili 
odpad? 
Pozrite si percento vytriedenia 
komunálneho odpadu v Handlovej!
Mesto Handlová v zmysle §4 ods. 6 
zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch 
za uloženie odpadov a ozmene a do-
plnení zákona č. 587/2004 Z. z. o En-
vironmentálnom fonde a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zverejňuje in-
formáciu o úrovni vytriedenia komu-
nálnych odpadov za predchádzajúci 
kalendárny rok. Úroveň vytriedenia 
komunálnych odpadov je 23,62 %.

Ref. ŽP MsÚ Handlová

Ako to bude s autobusmi? 
Diaľkové sa rušia...
Prednedávnom sme sa Handlovčanov 
pýtali na našej facebookovej stránke  
@MestoHandlova,  či využívajú MHD. 
Pýtali sme sa hlavne na autobusy 

brázdiace mestské komunikácie. Pod-
nety občanov sa však týkali prevažne 
spojov medzi mestami Handlová a 
Žiar nad Hronom. Téma začala byť 
ešte horúcejšia, keď boli zrušené dia-
ľkové autobusové spoje medzi týmito 
dvomi mestami. Z päťhodinového 
okna bez spoja vzniklo šesťhodinové! 
Mestu Handlová bol doručený podnet 
so žiadosťou o pomoc vo veci zruše-
nia diaľkového spoja na email  prima-
torka@handlova.sk . Začali sme preto 
hľadať riešenia. Mestá v tomto prípa-
de, aj keď sa to bytostne týka ich oby-
vateľov, nemajú kompetenčnú právo-
moc meniť rozhodnutia prepravcu, 
resp. s ním dohodnúť obchodné pod-
mienky týkajúce sa výkonu služieb 
vo verejnom záujme na diaľkové 
autobusy. Rušenie diaľkových spojov 
z dôvodu nerentabilnosti je žiaľ dlho-
dobým celoslovenským problémom. 
Spomínané trasy „spájali“dva kraje 
a aj napriek tomu autobusy neboli 
podľa prepravcu naplnené. Vede-
nie mesta Handlová absolvovalo 27. 
februára pracovné stretnutie k téme 
verejnej prepravy osôb s prepravca-
mi a aktuálne sa zaoberá alternatív-
nymi možnosťami prepravy v rámci 
rozpočtových možností mesta a jeho 
kompetencií. Táto téma je v neposled-
nom rade horúca aj z dôvodu ochrany 

životného prostredia a mobility oby-
vateľov, ktorí cestujú za prácou. Disku-
sie prebiehajú, mesto bude informo-
vať. Na záver by sme radi poďakovali 
našim diskutujúcim a prispievateľom 
na FB stránke @MestoHandlova. Vaše 
podnety si uchovávame a zaoberáme 
sa nimi.                          JP

Prerušenie dodávky 
elektriny
Mesto Handlová a Stredoslovenská 
distribučná, a.s. oznamuje obyva-
teľom mesta Handlová, že z dôvodu 
vykonávania plánovaných prác na za-
riadeniach distribučnej sústavy bude 
prerušená dodávka elektrickej ener-
gie v meste Handlová pre odberné 
miesta a lokality:  

v termíne 5.3.2019 
v čase od 08.30 h do 14.30 h 

Ul. 29. augusta, Ul. Cintorínska, Ul. 
Duklianska, Ul. F. Nadáždyho, Ul. Jan-
ka Kráľa, Ul. Kremnická, Ul. Ľudovíta 
Štúra, Ul. Parková, Školská. 
Aktuálne informácie o plánovaných 
odstávkach el. energie nájdete na 
www.handlova.sk.

Zamestnajte sa v Handlovej
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 
prijme OPATROVATEĽKY. Možný záro-
bok: 630 €. Bližšie informácie získate 
na tel. čísle: 0905/343 401 alebo na 
stránke SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, 
n.o, www.seniorcentrum.handlova.sk. 

vených hračiek či slamených bábik, 
farebných stúh... Poplatky za trhové 
miesta prinášali do pokladne obce 
financie. Napriek povýšeniu obce na 
mestečko, ostávala Handlová malou 
podhorskou obcou, kde sa jej oby-
vatelia živili na svojich rodinných 
hospodárstvach, obrábali políčka a 
chovali dobytok. Ani udelené privi-
légia nezmenili poddanskú obec a 
jej charakter. K významnej zmene 
prišlo až po roku 1909 a spustení prie 
myselnej ťažby uhlia. Pri príležitosti 
180. výročia udelenia titulu mestečko 
pripravil Handlovčan, zberateľ Michal 
Hertlík v spolupráci so samosprávou 
mesta príležitostnú poštovú pečiat-
ku. Autorom námetu je akademický 
maliar Adrián Ferda. Poštová pečiatka 
je vyrobená v počte 2 kusy. Zobrazu-
je sv. Katarínu Alexandrijskú, ktorej 
je zasvätený handlovský kostol a je 
patrónkou mesta Handlová, s nápi-
som Oppido Handlová a rokmi 1839 
a 2019. Počas celého roka 2019 ňou 
budú opečiatkované všetky poštové 
zásielky odchádzajúce z Mestského 
úradu Handlová, ako aj prostredníc-
tvom Pošty. Začiatkom roka 2020 
bude pečiatka odovzdaná do Pošto-
vého múzea v Banskej Bystrici, kde 
bude zapísaná do zbierkového fondu 
múzea, ako spomienka na tento vý-
znamný dátum v dejinách Handlovej. 

JO

Handlová sa 180 rokov hrdí titulom 
mestečka

Vybrané informácie v skratke



Milí Handlovčania,

moja kandidatúra na primá-
torku mesta bola postavená na 
niekoľkých základných pilieroch, 
okrem iného aj na otvorenej ko-
munikácii mesta s občanom. Dnes 
sa Vám prihováram  z primátorskej 
kancelárie. Už nie kandidujúca, už 
Vaša primátorka. 

Moja cesta na čelo mesta počítala 
s časovou tiesňou. Ja a časová tie-
seň. 

Možno ma prinúti nedvíhať súk- 
romný telefón, odpovedať hneď na 
otázku   z textovej správy...  
 
Desiatky, či lepšie povedané stovky 
správ s gratuláciami po voľbách 
vystriedali desiatky, stovky správ s 
rôznymi nápadmi, prosbami, žia-
dosťami. Každý z týchto impulzov 
vnímam veľmi citlivo a chápem ich 
ako dôveru. Vašu dôveru vo mňa.  

Nechcem dovoliť, aby sa zabudlo 
na čo i len jediný podnet od Vás. 
Využívajte prosím moju emailovú 
adresu primatorka@handlova.
sk. Pre tých, ktorí nemajú prístup             
k mailu, využívajte  telefónne číslo  
046/519 25 35. 

Každý telefonický, alebo mailový 
podnet  na tieto kontakty bude 
riadne zaznamenaný, budeme sa 
ním zaoberať, archivovať ho. Hlav-
ne sa ale budeme snažiť vyriešiť ho 
k Vašej spokojnosti. 

Verím, že vyššie popísané riešenie 
oceníte a pochopíte, že keď pri-
mátorka, Silvia, či Sisa nedvíha 
súkromný telefón, alebo neodpi-
suje, možno je to preto, že som so 
svojimi synčekmi, svojim manže-
lom, možno preto, že som taký istý 
človek ako Vy, moji Handlovčania. 

Želám Vám všetko dobré a teším 
sa na spoluprácu. 

Mgr. Silvia Grúberová, 
primátorka mesta
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Druhé zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlo-
vá (MsZ) vo volebnom období 
2018-2022 sa konalo vo štvrtok 
28.2.2019. Rokovanie otvorila pri-
mátorka mesta Silvia Grúberová. V 
úvode boli prítomní informovaní 
o tom, že rokovanie handlovských 
poslancov sa opätovne vysiela 
on-line na YouTube kanáli regio-
nálnej televízie Prievidza RTV PD. 
Osemnásť bodový program roko-
vania prerokovalosedemnásť prí-
tomných poslancov. V úvode ro-
kovania poslanci schválili diskusiu 
obyvateľov, pri hlasovaní sa kvôli 
on-line prenosu čítali mená aj čís-
la poslancov. Rokovanie končilo v 
neskorých večerných hodinách.

V úvode zodpovedal konateľ spo-
ločnosti HATER - HANDLOVÁ, spol. s 
.r.o. Blažej Litva na poslanecké otáz-
ky. Lina Gregor predniesla otázky 
obyvateľov týkajúce sa handlovskej 
skládky odpadu. Podľa slov konateľa, 
všetky úpravy skládky sa vykonávajú 
výlučne v jestvujúcom areáli skládky, 
odpad sa dováža iba z nášho okresu, 
poplatky za komunálny odpad sú 
rôzne v závislosti od schválenia prí-
slušnými obecnými, resp. mestskými 
zastupiteľstvami. Odpad na skládku 
môžete doviezť aj počas víkendu, 
najlepšie vždy do 14.00 h, kde vám 
odpad prevezmú, ak máte zaplatené 
všetky poplatky v meste. Vysvetlil, že 
prevádzka skládky a prevádzka zber-
ného dvora nie je to isté.

Poslanci prerokovali  nakladanie s 
majetkom v troch bodoch. Všetky 
predaje boli schválené, jeden predaj 
formou obchodnej verejnej súťaže 
(podmienky súťaže nájdete v samo-
statnom článku).

Rozhodnutím poslancov bola zria-
dená Bytová rada mesta Handlová 
a schválené príslušné dokumenty, 

t.j. Rokovací poriadok Bytovej rady 
mesta Handlová a Všeobecne záväz-
né nariadenie (VZN) č.1/2019 mesta 
Handlová o Bytovej rade mesta Han-
dlová a o pravidlách pri zostavovaní 
poradia uchádzačov o byt vo vlast-
níctve mesta Handlová, Zásady pri-
deľovania bytov vo vlastníctve mes-
ta Handlová a VZN č.2/2019, ktorým 
sa upravujú podmienky prideľovania 
a hospodárenia s nájomnými bytmi 
na účel sociálneho bývania vo vlast-
níctve mesta Handlová, poslanci 
schváli.

Doplnok č.1 k VZN mesta Handlová 
č.2/2016 o nakladaní s komunálny-
mi odpadmi a drobným stavebným 
odpadom na území mesta Handlová 
doplňuje VZN o príslušné legisla-
tívne zmeny, novelizácie zákona č. 
79/2015 Z.z. a začiatok prevádzky 
kompostárne Handlová.

Doplnok č. 4 k VZN mesta Handlová 
č. 3/2014 o výške mesačného príspe-
vku na čiastočnú úhradu nákladov 
škôl a školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Handlo-
vá  zvýšil výšku úhrady zákonného 
zástupcu za nákup potravín v ma-
terskej škole o 0,14 €, teda  z 1,34 
€  na 1,48 €.  Zároveň bol doplnený 
spôsob odhlásenia, ak dieťa nena-
vštevuje materskú školu, aby sa pre-
dišlo k nehospodárnemu nakladaniu 
s potravinami.

Poslanci prerokovali odvolanie a de-
legovanie zástupcov zriaďovateľa v 
radách škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Handlová na funkčné obdobie 2016 
– 2020, zobrali na vedomie infor-
mácie o výsledkoch právnej analý-
zy- zosúladenie znenia spoločenskej 
zmluvy spoločnosti HATER - HAN-
DLOVÁ spol. s r. o a zakladateľskej 
listiny spoločnosti Mestský bytový 
podnik Handlová s.r.o., v skratke 

MsBP Handlová s.r.o., s platným zne-
ním Obchodného zákonníka. 

Prvá zmena rozpočtu bola schvá-
lená rozpočtovým opatrením č. 1 
dňa 31.01.2019, ktorou do rozpočtu  
mesta zapojené zostatky účelovo 
určených finančných prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu a prostried-
ky za stravné z predchádzajúceho 
roku. Poslanci schválili opatrenie č. 2,             
v ktorom boli presunuté prostriedky 
v rámci rozpočtových kapitol na stra-
ne výdavkov a príjmov vyrovnane vo 
výške 39 159 €.

Poslanci schválili doplatok neuhra-
dených príspevkov vrátane  straty v 
celkovej výške 73 499,44 Eur pre SAD 
Prievidza a. s. na základe predložené-
ho vyúčtovania výdavkov za výkony 
vo verejnom záujme v MHD Handlo-
vá za rok 2018.  

Poslanci si vypočuli informatívne 
správy o projektoch za rok 2018, o 
činnosti Mestskej polície v Handlo-
vej za rok 2018, o činnosti Obecnej 
školskej rady za rok 2018, Informá-
cia o delegovaní zástupcu mesta do   
Dozornej rady spol. KMET Handlová, 
a. s. Aktuálna informácia o súčasnom 
stave rekonštrukcie Plavárne mesta 
potvrdila, že predbežne bude pla-
váreň otvorená v mesiaci jún 2019. 
V závere odznela Informácia o orga-
nizačno – technickom zabezpečení 
volieb prezidenta Slovenskej repub-
liky v roku 2019 a volieb do Európs-
keho parlamentu v roku 2019. Podľa 
schváleného plánu zasadnutí Mests-
kej rady a Mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová na 1. polrok 2019 sa 
handlovský poslanecký zbor zíde 30. 
mája 2019, prípadne podľa aktuálnej 
potreby. 

Všetky materiály, uznesenia a Ďalšie 
informácie nájdete na webovom síd-
le mesta www.handlova.sk. 

JP+ foto

Handlovskí poslanci 
rokovali do večerných hodín



Voľby do Európskeho 
parlamentu budú v máji

Predseda Národnej rady SR Andrej 
Danko vyhlásil v piatok 1. februára 
2019 voľby do Európskeho parla-
mentu na sobotu 25. mája 2019. 
Rovnako tak určil lehotu na vytvore-
nie volebných komisií a okrskových 
volebných okrskov a tiež určenie 
volebných miestností do 22. februá-
ra 2019. Lehotu na vytvorenie okres-
ných volebných komisií a okrskových 
volebných komisií do 1. apríla 2019 a 
zároveň lehotu na ich prvé zasadnu-
tie do 15. apríla 2019. Na území SR sa 
do Európskeho parlamentu volí 14 
zástupcov. Všetky informácie o prie-
behu volieb, volebných okrskoch a 
spôsobe voľby v meste Handlová do 
Európskeho parlamentu nájdete na 
Úradnej tabuli mesta a na stránke 
www.handlova.sk  
Odd. komunikácie MsÚ

Voľby prezidenta Slovenskej 
republiky 2019

Prezidentské voľby 2019 na Sloven-
sku rozhodnú o tom, kto bude po An-
drejovi Kiskovi 5. hlava štátu v novo-
dobej ére samostatnosti Slovenska.  

Voliť budeme v týchto termínoch
1. kolo sobota 16. marec 2019 v 
čase 7.00 h – 22.00 h
V prípade konania 2. kola sa toto 
udeje v sobotu 30. marca 2019 v 
čase 7.00 h – 22.00 h.

Volíme v 18 okrskoch, pričom tri 
okrsky z elokovaného pracoviska 
materskej škôlky na Morovnianskom 
sídlisku nájdete v Základnej škole MC 
č.55. Kandidáti k 25.2.2019 
/uvádzame v abecednom poradí/: 
Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Mar-
tin Daňo, Štefan Harabin, Eduard 
Chmelár, Marian Kotleba, Milan 
Krajniak, József Menyhárt, Franti-
šek Mikloško, Robert Mistrík, Ma-
roš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila 
Tauchmannová, Juraj Zábojník a 
Ivan Zuzula. 
Nový prezident má nastúpiť do 
funkcie 15. júna. Mesto Handlová 
vytvorilo plagátovú plochu na Ná-
mestí baníkov, kde si kandidáti môžu 
umiestniť volebné plagáty podľa zá-
sady rovnosti. Rozhodnite a príďte k 
volebným schránkam! Viac na www.
handlova.sk.

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

V mesiaci marec 2018 bude zvoz 
triedeného odpadu nasledovne: 

Mesto Handlová, Horný koniec, 
prímestská časť Nová Lehota:
Sklo  5. marec
Tetrap. obaly 6. marec
Plasty  6. a 20. marec
Papier  13. a 27. marec
Kovy   26. marec
Dolný koniec, prímestská časť 
Morovno:
Plasty   1.  a 22. marec
Sklo   8. marec
Papier  15. a 29. marec

TERMÍN JARNÉHO UPRATOVANIA
5.-18. apríl 2019

Sledujte nás na www.handlova.sk

Marec je mesiacom daňových zúčto-
vaní a platenia daní a naše mesto 
Handlová má pre rok 2019 zavedené 
nasledujúce dane: daň z nehnuteľ-
ností, daň za psa, daň za nevýherné 
hracie prístroje, daň za užívanie verej-
ného priestranstva a miestny popla-
tok za odpad. 

Obálku si prevezmite 
a neplaťte na mieste
Touto cestou žiadame občanov, aby 
doručovateľom otvorili, prevzali obál-
ky a túto skutočnosť potvrdili svojím 
podpisom. (Zásielka sa považuje za 
doručenú aj v prípade, ak ju občan 
odmietne prevziať.) Zároveň upozor-
ňujeme, aby občania neplatili žiadne 
peniaze pri prevzatí rozhodnutia! Za-
mestnanci, ktorí vám doručia obálku 
nemajú právo vyberať hotovosť. Ak 
by od vás niekto požadoval úhradu 
na mieste, odmietnite a kontaktujte 
políciu. 

Najjednoduchšie je zaplatiť 
bezhotovostne
Platbu môžete vykonať prostred-
níctvom internetbankingu, alebo 
úhradou v banke a na pošte. Bezho-
tovostne na účet mesta (číslo účtu je 
súčasťou rozhodnutia), alebo pria-
mym vkladom na Mestskom úrade v 
Handlovej každý deň počas úradných 

hodín. Prosíme o trpezlivosť! Pre 
urýchlenie platieb si so sebou prineste 
rozhodnutia, na ktorých je umiestne-
ný kód slúžiaci k presnej identifikácii 
vašej platby. Riaďte sa orientačnými 
tabuľami vo vestibule MsÚ. V prípade, 
že Vám do konca apríla 2019 nebude 
doručené rozhodnutie o vyrubení 
miestnej dane, informujte sa osobne 
na oddelení správy daní, majetku a 
podnikateľskej činnosti na MsÚ Han-
dlová. Adresy doručenia vychádzajú   
z daňovej databázy a databázy evi-
dencie trvalého pobytu. Výška mie-
stnych daní a poplatkov sa v meste 
Handlová nemenila od roku 2012. Pri 
dani do 150,- eur je potrebné  uhradiť 
čiastku naraz, približne do polovice 
mája 2019. Ak máte zriadenú elektro-
nickú schránku, nezabudnite do nej 
nahliadnuť!

Ing. Tatiana Molnárová, vedúca odd. 
správy daní, majetku a podnik. činnosti.

Daňová povinnosť obyvateľov v mesiaci marec
Správca dane, mesto Handlová, 
vo  februári spracoval daňové pri-
znania a oznámenia daňovníkov. 
Do konca marca  pristúpi k distri-
búcií rozhodnutí o vyrubení miest-
nych daní na adresy domácností v 
meste Handlová a v prímestských 
častiach Morovno a Nová Lehota. 
Doručovanie písomnosti bude re-
alizované prevažne v popoludňa-
jších hodinách a počas víkendu, 
najneskôr do polovice apríla 2019 
pracovníkmi MsÚ Handlová. 

Zástupca primátorky Radoslav Iž-
dinský sa zúčastnil vo februári pra-
covnej cesty v Čechách a v Nemec-
ku, v mestách a oblastiach, ktoré 
prešli resp. prechádzajú transfor-
máciou utlmeného priemyslu. 

Napríklad v nemeckom meste Cott-
bus bolo ešte v 90. rokoch 20. storo-
čia v banskom priemysle zamestna-
ných 80 tisíc ľudí, dnes už len zhruba 
8 tisíc. Skúsenosti zo zahraničia nám 
pomôžu pri plánovaní a realizovaní 
projektov v rámci Akčného plánu 
transformácie hornej Nitry. Ten má 
za cieľ zmeniť dominanciu upadajú-
ceho baníctva na iné druhy priemys-
lu, alebo nájsť iné zdroje pracovných 
príležitostí pre obyvateľov Handlovej 

a ostatných miest a obcí regiónu, ako 
aj ozdraviť iné oblasti. Pracovná cesta 
sa konala pod záštitou spoločnosti 
PwC Slovensko, ktorá pripravuje Akč-
ný plán transformácie hornej Nitry v 
spolupráci s Úradom podpredsedu 
vlády SR. Tejto téme sa budeme ve-
novať s vážnosťou a transformácia 
nielen priemyslu bude v nasledujú-
cich rokoch patriť medzi naše priority. 
Veď ide predovšetkým o budúcnosť 
Handlovej.
Zoznam účastníkov: Ladislav Šimko a 
Magdalena Hájekova – UPVII, Alojz Vlč-
ko - mesto Prievidza, - Radoslav Iždin-
ský - mesto Handlová, Terézia Strausso-
vá - MAS Magura-Strážov. Za PwC sa 
zúčastnili Ondrej Šeban PwC, Manager 
Advisory a Ivo Doležal. 

Boli sme sa pozrieť v zahraničí na transformáciu regiónov 
s končiacim baníctvom

Vysadíme nové stromy
Samospráva mesta Handlová v roku 2018 získala finančné 
prostriedky vo výške 5.000 € z grantovej schémy MK SR v 
programe Obnovme svoj dom na opravu a reštaurovanie
Pomníka 1. svetovej vojny, ktorý sa nachádza na mestskom 
cintoríne. Celý rok 2018 sa niesol spomienkou na 100. výro-
čie skončenia vojnového konfliktu, pri ktorom na bojových 
poliach zahynuli aj Handlovčania a tento pomník, ako je-
diný svojho druhu v meste pripomína túto udalosť. Oko-
lo monumentu boli vykonané odvodňovacie a sanačné 
práce. Pre trvanlivosť reštaurátorských prác a zachovanie 
celistvosti bolo mesto odborníkmi informované o nevy-
hnutnom odstránení vyrastených tují, ktoré pomník obklo-
pujú. Samospráva mesta Handlová dostala 23. novembra 
2018 povolenie na výrub v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny. Stromy boli vypílené koncom 
februára. V priebehu roka vykonáme náhradnú výsadbu a 
spolu vysadíme 18 ks čiernych borovíc na pozemkoch mes-
ta Handlová.                                                                             JP a JO
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V piatok 15. februára 2019 sa v sále 
Kultúrneho a spoločenského stre-
diska v Prievidzi stretli tí, ktorí sú 
pre kultúru a zachovávanie tradícií 
na hornej Nitry dôležití. 

Konal sa večer spojený s poďakova-
ním a ocenením inštitúcií, kolektívov 
a jednotlivcov za rok 2018 , pôsobia-
cich v oblasti kultúry, hudby a umenia. 
Ocenenie si v 11 kategóriách prevzalo 
35 jednotlivcov a 2 kolektívy. V jed-
notlivcoch si ocenenie odniesli aj šty-
ria Handlovčania.
 

Prvou kategóriou bola Cena Tren-
čianskeho samosprávneho kraja „Za 
osobitný prínos k rozvoju kultúry 
hornej Nitry“. Túto získali dve Hand-
lovčanky. 
Anežka Balušinská po absolvovaní 
konzervatória účinkovala vo viacerých 
speváckych zboroch na hornej Nitre 
ako dirigentka. Od roku 2000 pôsobí v 
handlovskej Základnej umeleckej ško-
le, kde okrem pedagogickej činnosti 
vedie Komorný spevácky zbor Artan-
no, detský spevácky súbor Barborky a 
hrou na akordeóne aktívne sprevádza 
ľudový umelecký súbor Súborček. 

Valéria Ferčáková, vynikajúca slo-
venská gitaristka, šansoniérka a au-
torka textov, ktorá sa po absolvovaní 
konzervatória od roku 1988 aktívne 
zapája do hudobného diania nielen 
v Handlovej, ale aj na Slovensku. Je 
víťazkou niekoľkých autorských súťa-
ží a držiteľkou mnohých prestížnych 
ocenení Slovenskej asociácie country 
hudby. Právom ju odborná hudobná 
porota nazvala „prvou dámou sloven-
ského šansónu“, pretože aj v súčas-
nosti sa jej darí popularizovať tento 
jedinečný hudobný žáner v mladej 
generácii. Ocenené hudobníčky v 
roku 2018 oslávili okrúhle životné ju-
bileum.  

Pamätný list riaditeľky Hornonitrian-
skeho múzea v Prievidzi odovzdala 
Handlovčanovi Jánovi Procnerovi, 
rezbárovi a zberateľovi, riaditeľka 
múzea „Za dlhoročnú múzejnú čin-
nosť“.  Niekoľko rokov zhromažďoval, 
archivoval pamiatky, predmety a do-
klady o histórii Handlovej a baníctva. 
Vo svojom dome zriadil expozíciu, 
kde návštevníkom ponúka autentic-
kú prehliadku spojenú s originálnym 
výkladovým slovom. Na stenách a v 
dielni tohto umelca rozprávajú prí-
behy o živote a práci baníkov jeho 
drevorezby. V súčasnosti sa venuje 
výrobe píšťaliek, píšťal, fujár a trombít. 
Ocenenie si prevzal pri príležitosti ži-
votného jubilea. 

Cenu Oblastnej rady Matice sloven-
skej „Za uchovávanie a rozvoj kultúr-
neho dedičstva národa“ získal Ivan 
Jakušovský, výtvarník street artu, za 
projekt „Ulice v obrazoch“. V spolu-
práci s mestom Prievidza a obyvateľmi 
bytoviek na Ul. L.N. Tolstého vytvoril 
na fasády domov veľkoplošné maľby 
– výjavy zo starej Prievidze. Ocenenie 
získal za originálnu prezentáciu street 
artovej maľby, ako jedinečnej prezen-
tácie kultúrneho dedičstva.

Spoločenský večer venovaný kultúr-
nym pracovníkom doplnený progra-
mom svojou účasťou, okrem nielen 
ocenených Handlovčanov, podporili 
tiež poslankyne Mestského zastu-
piteľstva Alžbeta Orthová, Marcela 
Šimonová a Lucia Jonásová. Ocene-
ným Handlovčanom gratulujeme ku 
krásnym cenám, prajeme veľa zdravia, 
množstvo tvorivých nápadov a inšpi-
rácií v ďalšej umeleckej práci. 

Slávnostný večer Kultúra 2018 pripravil 
Trenčiansky samosprávny kraj, organi-
zácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 
Regionálne kultúrne centrum v Prie-
vidzi, Hornonitrianske múzeum v Prie-
vidzi a Hornonitrianska knižnica v Prie-
vidzi, združenie K-2000, združenie na 
podporu kultúry hornej Nitry, Oblastná 
rada Matice slovenskej Prievidza – Par-
tizánske, Združenie miest a obcí hornej 
Nitry, Regionálne združenie miest a obcí 
Stredné Ponitrie, Mesto Prievidza, Han-
dlová, Partizánske, Bojnice a Nováky.

JO

V januári vstúpila do novej etapy 
svojho života naša dlhoročná kole-
gyňa Bc. Janka Holčeková.
V rámci Spoločného obecného úra-
du a priamo na sociálnom oddelení 
MsÚ v Handlovej pôsobila od roku 
2003 a venovala sa agende opatrova-
teľskej služby. Neskôr jej pribudla aj 
náročná posudková činnosť. V oblas-
ti sociálnych služieb, predovšetkým 
opatrovateľskej služby, pôsobila celý 
profesijný život (43 rokov). Menili sa 
zamestnávatelia, oblasť štátnej a ve-
rejnej správy, ona však vždy odborne, 
ľudsky a nezištne pomáhala klientom 
v často náročných a vypätých situá-
ciách, kedy riešili zmeny v rodinnom 
prostredí (starostlivosť o príbuzného, 
osamelosť seniora so zlým zdravot-
ným stavom, atď.). Jej rady boli vždy 
cenné a svojou prácou často dokázala 
vyriešiť veľmi zložitú osobnú a rodin-
nú situáciu klienta. 

Máme novú posilu 
na sociálnom oddelení
V rozmedzí apríla 2018 až júna 2018 
zverejňovalo mesto Handlová oznam 

o pracovnom mieste na pozíciu refe-
renta sociálnych služieb, ktorý by po 
odchode Bc. Holčekovej prevzal jej 
agendu.

Úspešnou uchádzačkou, ktorá jediná 
splnila podmienky kvalifikácie podľa 
zákona o sociálnej práci sa stala 
Mgr. Zuzana Šaláteková 

a od 1.2.2019 
zastáva post 
referenta sociál 
nych služieb 
mesta Hand-
lová. Jej prio-
ritnou činnos-
ťou je agenda 
opatrovateľskej 
služby, koordi-

novanie opatrovateliek mesta, dohľad 
nad úrovňou poskytovanej opatrova-
teľskej služby v domácnostiach a tak-
tiež posudková činnosť (nevyhnutná 
pri umiestňovaní klientov do zaria-
dení sociálnych služieb a pri zisťova-
ní potreby odkázanosti na sociálnu 
službu). 
Mgr. Zuzanu Šalátekovú môžete nájsť 
na sociálnom oddelení MsÚ, v objekte 
Jazmín n.o., ul. Nádaždyho č. 4, počas 

pracovných hodín MsÚ, alebo ju mô-
žete kontaktovať telefonicky: 0918 
325 880 a mailom: zuzana.salateko-
va@handlova.sk.

Janka ďakujeme
Zasiahla do života mnohých občanov. 
Rovnako vysoko nastavila latku aj 
nám, jej kolegyniam na sociálnom od-
delení, v odbornosti a prístupe k práci 
a klientom. „Ďakujeme a želáme veľa 
oddychu a radosti v rodinnom kruhu. 
Stále si a budeš naša kolegyňa, nasta-
vené zrkadlo a tvoje rady sú u nás vždy 
vítané“, vyjadrila poďakovanie PhDr. 
Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho 
oddelenia.
Opatrovateľky mesta Handlová by tou-
to cestou chceli veľmi pekne poďakovať 
Janke Holčekovej za roky, počas kto-
rých ich zaúčala, usmerňovala v práci, 
povzbudzovala a podporovala v osob-
nom živote ako ich vedúca. 
Želáme veľa šťastných rokov v rodin-
nom kruhu. 
  „Vaše dievčatá“ 
Zamestnanci sociál. odd. MsÚ Handlová

KULTÚRA 2018 – štyria Handlovčania ocenení

Janka zasiahla do života mnohých Handlovčanov a kolegov Pýtali ste sa nás, 
odpovedáme

Minulý rok sa mesto pýšilo novým 
asfaltovým povrchom na ceste k cin-
torínu a jeho priľahlých plochách. Ale 
ako vidieť, prešlo pár mesiacov a plo-
cha pred branou cintorína je už rozko-
paná. 

V januári t.r. bola zistená porucha 
na vodovodnom potrubní a vedenie 
mesta stálo pred rozhodnutím. Mu-
selo zvážiť, či urobí rýchly zásah, aby 
nevytekala voda, alebo odstaví vodu 
na cintoríne, počká kým rozmrzne 
zem a urobí sa nové potrubie - veľká 
potrubná obchádzka tak, aby nebolo 
zasiahnuté do telesa novej komuniká-
cie. Operatívne sa rozhodlo o rýchlom 
odstránení poruchy aj z dôvodu zabez-
pečenia všetkých potrebných služieb 
na mestskom cintoríne a samozrejme, 
aby sa neplytvalo vodou. Dôvodom 
rozkopávky bola teda porucha na vo-
dovodnom potrubí na dvoch miestach. 
Po odstránení poruchy, oprave vodá-
renskou spoločnosťou, bude komuni-
kácia opravená a uvedená do pôvod-
ného stavu. JP



Základná škola Školská 526/53 
vypracovala v spolupráci s pro-
jektovým oddelením Mestského 
úradu Handlová žiadosť o nená-
vratný finančný príspevok. Reago-
vala na výzvu č. OPLZ-PO1/2018/
DOP/1.1.1-01 (Operačný program 
Ľudské zdroje) - „Čitateľská, mate-
matická a prírodovedná gramot-
nosť v základnej škole“. 
Projekt s názvom „Zvyšovanie 
kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu prostredníctvom rozvoja 
čitateľskej, matematickej a príro-
dovednej gramotnosti žiakov v ZŠ 
Školská, Handlová“ bol úspešný a 
bude zo strany Ministerstva škol-
stva SR podporený. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť 
kvalitu výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov 
v oblasti čitateľskej, matematickej a 

prírodovednej gramotnosti. Projekt je 
zameraný na cieľovú skupinu pedago-
gických a odborných zamestnancov a 
žiakov školy. Realizácia projektu nám 
pomôže zvyšovať a skvalitňovať úro-
veň vedomostí, rozvíjať samostatnosť, 
aktivitu, tvorivosť a kritické myslenie 
žiakov. 

1. Slabé stránky školy budú v rámci 
projektu odstránené realizáciou extra 
hodín. Zvýšením počtu vyučovacích 
hodín v školskom roku 2019/2020 vy-
tvoríme priestor na uplatnenie medzi- 
predmetových vzťahov. Extra hodiny 
sú navrhnuté tak, aby v primárnom 
vzdelávaní boli vyučovacie predmety 
rovnomerne rozdelené po jednotli-
vých ročníkoch. Naším zámerom je 
poskytnúť žiakom priestor na aktívne 
objavovanie, skúmanie, interpretáciu, 
riešenie problémov, aby boli úspeš-
nejší v medzinárodných meraniach.

2. Podporou mimoškolskej činnosti. 
Ťažiskom sú voľno-časové aktivity (27 
záujmových útvarov nefinancovaných 
zo vzdelávacích poukazov), kde pra-
videlný kontakt so žiakmi umožňuje 
rozvíjať komunikáciu a uplatňovať 
individuálny prístup. Zároveň sa vy-
tvárajú podmienky na hravé činnosti 
pre žiakov, pomáhajú im pri príprave 
na vyučovanie, podieľajú sa na rozvoji 
nadania, špecifických schopností a 
tvorivosti žiakov. 

3. Klubovou činnosťou. V rámci klu-
bovej činnosti plánujeme realizovať 
prednášky s výkladom a popisom 
metód, následnými ukážkami a prak-

tickými aktivitami práce s textom. 
Uskutočníme otvorené hodiny pre 
učiteľov s využitím čitateľských straté-
gií a metód. 

4. Realizáciou interného vzdelávania 
pedagógov. Dôležitou úlohou je i 
modernizácia edukácie, ktorú chceme 
rozvíjať školením pedagógov v oblasti 
IKT a moderných technológií. Výstu-
pom projektu by mal byť kooperujú-
ci pracovný tím pedagógov, taktiež 
zmena postoja žiakov k vzdelávaniu, 
no predovšetkým ich orientácia na 
potrebu celoživotného vzdelávania. 

ZŠ Školská, Handlová

Retro noc v škole
Vo februári nás, žiakov a učiteľov 
ZŠ Morovnianska cesta čakala Noc 
v škole. Tento rok si spolužiaci pre 
nás pripravili program v Retro štýle. 
V úvode sme hádali, na čo sa použí-
vali niektoré predmety, ako vyzerali 
hračky kedysi, aké dopravné pro-
striedky sa využívali, ako boli balené 
cukríky, čokolády a rôzne dobroty, 
ako to vyzeralo v škole. Spolužiačky 
pre zmenu na módnej prehliadke 
predviedli spoločenské šaty, oble-
čenie do školy, športové oblečenie a 
nechýbali ani svadobné šaty. Svojim 
šarmom očarili všetkých spolužia-
kov. Triedy sa tiež zapojili do veľkej 
tanečnej súťaže Super dance. Vo 
veľkom finále nám zatancovali rôz-
ne choreografie, ktoré si museli na-
cvičiť. Chýbať nemohli ani súťaže, či 
diskotéka na záver.

Mária Maňáková

ÚPRIMNÉ MASKY A AFRO FUSION WORKSHOP V DAZYA DANCE GROUP

Vo februári sme vo fašiangovom období organizovali DAZYA KARNEVAL pre našich naj-
mladších tanečníkov. Detičky prišli v originálnych kostýmoch a spolu sme prežili milé 
popoludnie. Súťažili sme, hrali sme sa, tancovali a hlavne sa dobre zabávali. Musíme 
priznať, že u nás v DAZYA DANCE GROUP Halloween neoslavujeme. Oslavujeme fašian-
gový karneval, veselú slovenskú tradíciu, ktorú chceme dodržiavať. Naše staršie deti 
sa vo februári vybláznili na AFRO FUSION WORKSHOPE s Denisou Mzungu (BA) , ktorá 
je jedinou lektorkou afro štýlu na Slovensku. Privítali sme ju u nás už tretíkrát a opäť 
nás naučila nové zručnosti. Sme vďační, že máme možnosť tanečne rásť a nemusíme 
cestovať za workshopmi do iných miest. V marci nás čaká prvá dôležitá súťaž v sezóne. 
KVALIFIKÁCIA NA TANEČNÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA 2019. 
Ďakujeme mestu Handlová za finančnú podporu, ktorá pokryla časť nákladov spoje-
ných so štartovnými poplatkami. Je to veľká pomoc a my veríme, že sa nám podarí pri-
niesť do rodného mesta dobré výsledky. 

Zdravie nie je klišé 
Byť fit sa oplatí
V rámci neformálneho vzdelávania 
sme pre deti zaradili aktivity zamerané 
na zlepšenie zdravého životného štýlu 
a zvýšenia povedomia a záujmu detí a 
mladých ľudí v oblasti zdravia a zdravé-
ho životného štýlu. Streda 13. februára 
2019 sa niesla v duchu zdravého život-
ného štýlu. Začali sme prednáškou na 
tému Zdravá desiata, dôležité živiny vo 
vývoji dieťaťa. Deti sa zaujímavou for-
mou naučili, aké zloženie by mala mať 
zdravá desiata. Starší spolužiaci spolu 
s učiteľkami a asistentkami pripravili v 
školskej jedálni konkrétne ukážky jedál 
a síce vyváženú desiatu pozostávajúcu 
z ovocia, zeleniny a zdravých nátierok. 
K zdravému životnému štýlu patrí aj 
pohyb. Zvolili sme preto netradičnú 
pohybovú aktivitu, cvičenie zumby. 
Telocvičňa sa zaplnila deťmi a veselá 
hudba roztancovala všetkých. 
DO Fénix pri ZŠ MC

Zo školského diára
Oslavy Dňa učiteľov sú vzácnou chví-
ľou a príležitosťou poďakovať sa všet-
kým učiteľom,vychovávateľom, ako aj 
ostatným pedagógom za každodenné 
úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove a 
vzdelávaní našej mladej generácie.      
S plnou vážnosťou môžeme povedať, 
že toto povolanie bude vždy patriť k 
tým, na ktorých stojí budúcnosť náš-
ho mikroregiónu, našej spoločnosti. 
Pri tejto príležitosti želáme všetkým 
pedagógom veľa zdravia, energie, pe-
dagogického optimizmu, pracovných 
úspechov, osobného šťastia a srdečne 
pozývame na Mikroregionálne oslavy 
Dňa učiteľov „Ľuďom za katedrou“. 
Budú spojené s odovzdávaním ocene-
nia „Vynikajúci pedagóg“. Slávnosť 
sa bude konať v piatok 29. marca 
2019 o 10,00 hod v kinosále Domu 
kultúry mesta Handlová. 

Zápis detí na povinnú školskú do-
chádzku v základnej škole sa usku-
toční v stredu 3.apríla 2019 v čase od 
8.00 hod. do 17.00 hod. vo všetkých 
základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, t. j.:
- Základná škola, Mierové námestie 
255/27, Handlová;
- Základná škola, Morovnianska cesta 
1866/55, Handlová;
- Základná škola, Školská 526/53, Han-
dlová.

Testovanie 9-2019
Celoslovenské testovanie žiakov 9. 
ročníka základných škôl sa uskutoční 
3. apríla 2019 (streda). Veľkonočné 
prázdniny budú v čase od 18. apríla do 
23. apríla 2019. Materská škola bude v 
prevádzke okrem sviatkov (Veľký pia-
tok 19.4.2019 a Veľkonočný pondelok 
22.4.2019). 
Upozornenie: Deti z elokovaného 
pracoviska Školská budú presunuté 
na elokované pracovisko Cintorínska.

Vieme robiť projekty!
Trvanie projektu: 24 mesiacov (marec 2019 - február 2021). 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu:  146 902,52 €
Nenávratný finančný príspevok:  139 557,39 €  (95%)
Finančná podpora zriaďovateľa:   7 345,13 €  (5%). 

Držte nám palce! Ďakujeme!                                                                 DAZYA TEAM



21.3. 2019 (štvrtok) od 16,00 hod. 
spol. sála DK Handlová
Čaj o štvrtej - zázvorový
Organizátor: CVČ Handlová, tEGLik
Stretnutie predstaviteľov mesta, pra-
covníkov s mládežou, členov DaMPu, 
zástupcov org. pracujúcich s deťmi a 
mládežou na území mesta s cieľom kon-
cepčne riešiť potreby a záujmy mladých 
ľudí v Handlovej.

22.3. 2019 (piatok) od 10,00 hod. čitá-
reň DK Handlová
Aktív vodičov
Organizátor: AMK Baník Handlová, 
Dopravný inšpektorát PZ Prievidza, 
CVČ Informácie k nehodovosti za rok 
2018 v okrese a o zmenách v legisla-
tívnych predpisoch, poučenia a odpo-
rúčania v rámci prevencie nehodovosti 
podávajú účastníkom cestnej premávky 
zamestnanci dopravného inšpektorátu 
v Prievidzi.

24.3.2019 (nedeľa) od 10,00 hod. areál 
MsKK Handlová (škvarové ihrisko)
Kynologický seminár
Organizátori: MsKK Handlová, CVČ 
Handlová

Mestský kynologický klub Handlová v 
spolupráci s CVČ Handlová organizujú
prednáškový seminár z kynológie na 
tému „Základy výcviku psov“.

26.3.2019 (utorok) od 10,00 hod. spol. 
sála DK Handlová
Poznaj a chráň
Organizátor: ZO SZOPK A. Kmeťa Han-
dlová, CVČ
Vedomostný kvíz určený žiakom 2. stup-
ňa základných škôl ekologického zame-
rania spojený s prednáškou o ochrane 
prírody Horného Ponitria.

26.3.-28.3.2019 (utorok - štvrtok) od 
8,00- 14,00 hod. DK Handlová
Výstava „Príroda očami detí“
Organizátor: SZOPK A. Kmeťa Handlo-
vá, CVČ
Výstava výtvarných prác detí z mater-
ských, základných a stredných škôl na 
území mesta. Výstava sa vyhlasuje v 
rámci ochrany prírody a životného pro-
stredia. Súťaží sa v štyroch kategóriách:
1. kategória: deti MŠ
2. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ
3. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ

4. kategória: Najkrajšia a 
najkreatívnejšia výtvarná 
práca ŠZŠ
Výtvarné práce budú hod-
notiť učitelia výtvarnej vý-
chovy a zamestnanci CVČ.

29.3.2018 (piatok) od 
10,00 hod. kinosála DK
Oceňovanie 
„Top pedagóg“
Organizátori: CVČ, DaMP
Každoročne v rámci osláv 
Dňa učiteľov oceňujú čle-
novia DaMPu aj tých, kto-
rých nominujú samotní žia-
ci. DaMP-áci iniciujú voľby 
na všetkých základných 
školách v regióne Handlov-
skej doliny a ocenia jedné-
ho učiteľa za každú školu.

31.3.2018 (nedeľa) o 8,00 
hod. v CVČ
Šachový turnaj k oslobodeniu 
mesta Handlová
Organizátori: Šachový klub Handlová, 
CVČ

V šachu súťažia všetky vekové kategórie 
zo širokej verejnosti.
Hľadajte nás aj na facebooku a dajte 
nám LIKE!. 
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Vaše deti – naše deti
Hovorí sa, že pani učiteľka v prvej triede je ako 
mama. Náhradná mama, ktorá utiera slzy pri 
rannej rozlúčke s rodičmi. Povzbudzuje, keď ruka 
neposlúcha pri písaní, zvýši hlas ak sa chlapci 
začnú cez prestávku lomiť. Sme ako rodičia. Vy-
chovávame, dohovárame, chválime i karháme, 
vyprevádzame do šatne, hľadáme šály a vetrov-
ky a ráno sa starostíme, ak niekto z našich žiakov 
neprišiel.  Občas si pozveme odborníkov, ktorí 
nám pomôžu. 

Vo februári sme v škole privítali príslušníkov 
Mestskej polície Handlová. V projekte „Dopra-
váčik a používanie reflexných prvkov“ našim 
„prvostupniarom“ vysvetlili zásady správneho 
prechádzania cez cestu a chodenia po chodní-
koch. Upozornili deti, ako sa na cestách správať 
bezpečne a vyskúšali ich, čo vedia o cestnej pre-
mávke a správnom pohybe po vonku. Diskusie 
pokračovali aj v triedach, kde sme sa rozprávali, 
ako sa správne a bezpečne pohybovať cestou 

do školy. Úlohu starostlivých rodičov prevzali na 
chvíľu aj učitelia druhého stupňa a pripravili pre 
žiakov projekt „Viem byť chvíľu bez mobilu“. V týž-
dennej výzve naši „druhostupniari“ bojovali sami 
so sebou. Kto sa zapojil, musel zvládnuť každé 
ráno odovzdať svoj mobilný telefón a celé vyučo-
vanie ho nekontrolovať. Keďže výzva bola dobro-
voľná a spočívala v slobodnom rozhodnutí žiakov 
zriecť sa v škole mobilu, išli sme do toho s malou 
dušičkou. 

Žiaci nás prekvapili. Do 5 dňovej výzvy sa zapojilo  
81% žiakov. Krásny výsledok! Ďakujeme vytrval-
com a odvážlivcom. Dokázali si, že to v škole ide 
aj bez mobilu. V našej škole sa toho deje omnoho 
viac. Nepíšeme o všetkom. To dôležité ostáva me-
dzi riadkami. Vaše deti – naše deti. Lebo ak mám 
niekoho v triede, už to pre mňa nie je anonymné 
dieťa, ale to moje. To, ktorému nájdem stratenú 
„prezúvku“, ktorému poprajem pekný víkend, na 
ktoré dávam pozor, ako by bolo moje vlastné... 

Mgr. Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

V čom má prsty handlovské centrum voľného času

Počuli ste o fast fasion?
V Handlovej je umiestnených 12 kon-
tajnerov na staré šatstvo a textílie. 
Niekedy sa stane, že sú kontajnery 
preplnené a obyvatelia hádžu obleče-
nie vedľa nich. Kto má služby spojené 
s týmto druhom odpadu na starosti 
a ako to celé funguje? Zvoz šatstva 
sa v Handlovej realizuje na základe 
zmluvného vzťahu a pre mesto a jeho 
obyvateľov je táto služba realizovaná 
bezplatne. Na Slovensku sú momen-
tálne iba dve firmy, ktoré sa zaoberajú 
odevnými a textilnými odpadmi. Za-
tiaľ čo predtým to boli hlavne poľské 
spoločnosti a použité ošatenie puto-

valo do iných krajín,  Eko charita, ktorá 
zbiera tento druh odpadu v našom 
regióne, zbiera komoditu pre Sloven-
sko. Jej zástupcom je Juraj Kunák: „To 
bolo jednou príčinou, prečo sme zalo-
žili Eko charitu, občianske združenie, 
pretože my sme boli práve proti tej 
myšlienke, aby sa slovenský textil ako 
taký vyvážal. Máme rovnaké náklady 
na zber toho odpadu, ako keby ste 
boli akákoľvek iná  zberová firma, ale 
nemáme to zaplatené ani od obce, 
ani od organizácie zodpovednosti 
výrobcov, tak je to všetko na vlastné 
náklady. Jediné jedno riešenie, ktoré 
môže fungovať a funguje zatiaľ vo 
Francúzsku, ako v jedinom členskom 

štáte, je zaviesť rozšírenú zodpoved-
nosť výrobcov za uvedený textil na 
trhu. Podľa mojich interných odhadov 
Slovensko vyprodukuje 100 tisíc ton 
textilného odpadu ročne. To zname-
ná, že sa musí vytvoriť legislatívny, ale 
tiež jednoduchý spätný  rámec na to, 
aby ich niekto dokázal vyzbierať. Aby 
sme my mohli s kľudným svedomím 
do tej Handlovej aj do Prievidze prísť 
každý druhý deň.
Pokiaľ ide o oblečenie, za posledné 
roky vzrástla spotreba obyvateľstva o 
400 %. Každý z nás vyprodukuje roč-
ne približne 20 kilogramov textilného 
odpadu. Môže za to  vlna takzvaných 

„fast fasion“ – rýchla móda, kde si 
nakúpite oblečenie za pár eur. Pou-
žiteľné textílie odváža Eko charita do 
komunitných centier a neziskových 
organizácií na Slovensku. Menej po-
užiteľné putuje na ďalšie spracovanie 
do automobilového, lodného a iného 
priemyslu. Výkupná cena klesla pria-
mo úmerne s nárastom obchodov s 
lacnými odevmi. Spoločnosť  Eko cha-
rita požiadala samosprávy a verejnosť 
o trpezlivosť a odporúča obyvateľom 
miest a obcí, aby nehádzali použité 
oblečenie vedľa kontajnera, ale poč-
kali, kým ho prídu vyprázdniť v naj-
bližšom možnom termíne.

RTV PD a JP



Karpatskí Nemci 
fašiangovali
Na Slovensku sa obdobie od Sviat-
ku troch kráľov (6. januára) do Po-
polcovej stredy (tento rok 6.marca) 
nesie v znamení spoločných pria-
dok, zakáľačiek. 

V Handlovej sa konali svadby, ktoré 
sprevádzali veselé hry, zábavy, po-
chôdzky muzík. Nechýbal sprievod a 
obchôdzky masiek (maškár) po dedi-
ne. Po sprievode sa maškary spoločne 
s „fašiangovníkmi“ schádzali, aby si 
niečo zajedli, vypili a hostili sa z vy-
zbieraných peňazí, slaniny, klobásy 
a vajec. Na pohostenie počas fašian-
gových susedských a priateľských 
návštev sa pripravili šišky, fánky, pam-
púchy. Veselé fašiangové popoludnie 

pripravili aj členovia Karpatskone-
meckého spolku v Handlovej. V tom-
to roku sa opäť tradičný Faschingball 
konal v sobotu 16. februára 2019 v 
popoludňajších hodinách v spoločen-
skej sále Domu kultúry mesta Hand-
lová. 

Pozvanie prijali spolky zo všetkých 
obcí, kde žili karpatskí Nemci, z obcí 
Hauerlandu. Po úvodných slovách 
predsedníčky a hostiteľky Hildegard 
Radovskej, prítomných pozdravila 
predsedníčka KNS oblasti Hauerland 
Hilda Steinhublová. Príjemnú zábavu 
spoločne s malým darom odovzdal 
obom dámam zástupca primátorky 
mesta Handlová, Ing. Radoslav Iždin-
ský, spoločne s poslankyňami Mest-
ského zastupiteľstva Marcelou Šimo-
novou a Danicou Baranovičovou. Po-

čas popoludnia sa predstavili všetky 
prítomné spolky so svojím kultúrnym 
programom, členky spolku z Handlo-
vej prekvapili tancom bosoriek. Zába-
va bola výborná a všetci zúčastnení sa 

rozchádzali domov až vo večerných 
hodinách, ako inak než s dobrou nála-
dou.                    

Jana Oswaldová 
a Hildegard Radovská
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Aj seniori fašiangujú

Veselá nálada, množstvo dobrého jedla a pitia, to 
všetko patrí k fašiangom. Dňa 19. februára 2019 sa 
naše  „seniorko“ stalo súčasťou fašiangových osláv. 
Program plný tradičných prvkov si pre prítomných 
pripravili členovia speváckeho súboru Dúbravka. 
K dobre nálade prispela vtipná prekáračka, vese-
lé piesne a nádych tradícií. Po úvodných slovách 
a piesňach patril parket tým najmenším. Malým 
účinkujúcim z folklórneho súboru Ľudovkáčik a 
členom divadelného súboru CVČ. Všetci popriali 

našim obyvateľom veselé prežitie fašiangov, veľa 
hojnosti a spokojnosti. Potom sa už dievčatká ode-
té do farebných sukničiek vrteli pri spievaní pesni-
čiek a riekaniek. Po vystúpení najmenších patrilo 
pódium tým skôr narodeným, našim Hviezdičkám 
a ich skvelému harmonikárovi Antonovi Michele-
mu st. Nestarnúce melódie si zaspievala celá sála. 
Všetci sa však najviac potešili, keď prišla na rad 
očakávaná tombola. Vo veľkom prútenom koši sa 
pred ich budúcimi majiteľmi ukrývalo až 25 cien. 

Každý dúfal, že vyhrá a bude môcť všetkým zaspie-
vať svoju obľúbenú pesničku. Ceny sa míňali, čas 
pokročil a stoly sa pomaly začali plniť vyprážanými 
rezňami. Obdobie fašiangových zábav sa kráti a 
nahradí ho čas pôstu a odopierania, ktorý sa skončí 
až príchodom Veľkonočných sviatkov. Preto vám aj 
my zo seniorka prajeme veselosť, hojnosť a neko-
nečnú radosť zo života!

Bc. Iveta Ondrušíková, 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 

Svetový deň vody 
v banskom múzeu

V kalendári medzinárodných dní 
sa v mesiaci marec pripomína 
mnoho významných sviatkov. Naj-
známejší z nich je Medzinárodný 
deň žien, ktorý celosvetovo osla-
vujeme 8.3. Je sviatkom žien a boja 
za ich rovnoprávnosť. V dnešnej 
dobe je to viac o prejave úcty všet-
kým ženám, väčšinou darovaním 
kvietku či kytice. Pre múzeum je 
významným dňom 22.3. Tento deň 
bol vyhlásený za Medzinárodný 
deň vody. Ako sa hovorí, voda je 
dobrý sluha, ale zlý pán. Tento ži-
vel je v bani jedným z najväčších 
nebezpečenstiev. Podujatím s 
názvom ,,Voda je život...chráňme 
si ju! (18.03. – 22.03.) si formou in-
teraktívnej hodiny pripomenieme, 

aká je voda nenahraditeľná a mi-
moriadne dôležitá pre zachovanie 
životného prostredia a pre rozvoj 
ľudskej spoločnosti.  Zároveň vám 
v našej Eko dielni ponúkame mož-
nosť spoločného tvorenia pri výro-
be vodného živočícha. 

Počas pracovných dní v ponde-
lok – piatok v čase od 8,00 – 16,00 
hod. vás srdečne pozývame aj na 
aktuálnu výstavu kresieb s baníc-
kou tematikou detí zo Základnej 
umeleckej školy v Handlovej, kto-
rou sme spestrili stálu expozíciu 
múzea. Nahláste sa prosím vopred 
elektronickou poštou na adresu 
sbm.handlova@muzeumbs.sk, ale-
bo telefonicky na číslach 046/5423 
973, 0903 411 011.

Tešíme sa na Vás. Zdar Boh!
zamestnanci SBM Handlová

Komunitné centrum v Handlovej fun-
govalo doteraz zo štátnych financií pro-
stredníctvom projektu. Odišli však dvaja 
zamestnanci, ktorí spĺňali kvalifikačné 
požiadavky a centrum zatiaľ prešlo pod 
samosprávu. Zmluvné podmienky v ná-
rodnom projekte, ktorý pomohol v Han-
dlovej rozbehnúť Komunitné centrum 
sú prísne, hlavne pokiaľ ide o odbornú 
spôsobilosť. Pracovníčka, ktorá bola 
takzvaným garantom centra a spĺňala 
potrebné kvalifikačné požiadavky odišla 
na dlhodobú PN. V priebehu pol roka 
odišla ďalšia pracovníčka na materskú 
dovolenku a začali sa prvé problémy. Do 
opakovaných výberových konaní, ktoré 
mesto vyhlásilo sa neprihlásil nikto a 
mesto muselo požiadať o ukončenie ná-
rodného projektu. Komunitné centrum 
však nekončí a táto sociálna služba ostá-
va zachovaná. Komunitné centrum pre-

šlo pod celkovú správu sociálneho odde-
lenia a chod centra zabezpečujú sociálne 
pracovníčky. Mestu z tejto zmeny nevy-
plývajú žiadne finančné povinnosti na-
vyše, okrem nákladov spojených s prie-
storom komunitného centra v Základnej 
škole na Morovnianskej ulici. Zákon o so-
ciálnej práci veľmi prísne vymedzuje, aké 
vzdelanie musí mať sociálny pracovník.  
V ďalšej etape národné projektu, do kto-
rého sa mesto opäť zapojí sa kvalifikačné 
požiadavky na uchádzačov o prácu v ko-
munitnom centre nezmenia. Podmien-
ky však budú predsa len o niečo lepšie, 
nakoľko doposiaľ boli výberové konania 
vyhlásené na zastupovanie počas PN a 
budúci projekt by mal trvať tri roky. To by 
mohlo byť pre uchádzačov motivačné. V 
každom prípade sa samospráva služieb 
Komunitného centra vzdať nechce.
RTV PD a JP

Ste odborník na komunitnú prácu? Budeme vás potrebovať!



INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a 
vstúpite do iného sveta.“ 

Jeanette Winterson. 

S knihami sa stretávame od útleho 
detstva. Marec - mesiac knihy býva v 
našej knižnici plný literárnych a čita-
teľských aktivít určených pre všetkých 
návštevníkov. Otvárame pomyselné 
dvere našim dospelým, ale predo-
všetkým detským čitateľom. Obozna-
mujeme ich s knižnicou, s knihami. 
Čítaním odhaľujeme tajomstvá ukryté 
v nich. 

Marec má v kalendári našej knižnice 
osobitné postavenie. Práve v ňom 
oslavujeme 96. výročie založenia kniž-
nice v Handlovej. Z ponúkaných pod-
ujatí vyberáme:

Mária Ďuríčková – Hana Zelinová. 
Medailóny k 15. výr. úmrtia spisovate-
liek
4. 3. - 8. 3. Týždeň slovenských kniž-
níc. „Knižnica pre všetkých“
4. 3. - 8. 3. Prázdninové čítanie 
(denne o 10.00): každý deň počas 
prázdnin o 10.00 hodine si spolu s 
deťmi prečítame rozprávky a príbehy 
z obľúbených kníh. Zážitky z dobrod-
ružnej cesty po svete kníh si deti do-

plnia v tvorivých dielňach. Práce budú 
na konci prázdnin vyhodnotené a tri 
najkrajšie odmenené. Vstup na podu-
jatia je pre deti (ale aj pre dospelých 
voľný a zdarma)

4.3.  Veselé víly a trpaslíci
5.3. Adela, ani to neskúšaj!
6.3.  Stratený kľúčik a iné 
 dobrodružné príbehy
7.3.  Vrkôčkine tajné objavy
8.3.  Medové príbehy
12.3. 15.00h Vansovej Lomnička. 
Okresné kolo recitačnej súťaže žien.
15.3.  Deň ľudovej rozprávky
26.3. 18.00 Noc s Andersenom

29.3. Knižnica pre všetkých. 
Bezplatný zápis do knižnice pre do-
spelých. Deň otvorených dverí pre zá-
budlivcov-odpustenie sankčných po-
platkov, Naj čitateľ. Ocenenie najak-
tívnejšieho detského čitateľa knižnice 
za rok 2018, Dopravné rozprávky. MŠ 
SNP Naša knižnica. 

Podujatia k 96. výročiu založenia 
knižnice: 
Vitajte v knižnici. Slávnostný zápis prvá-
kov do knižnice: S knihou ma baví svet. 
Lit. hodina pre 2. st. ZŠ Zážitkové čítanie 
(podľa ponuky z ročného plánu) Čo sme 
prečítali. Lit. hodiny spojené s požiča-
ním kníh. 1.st.ZŠ

Posledný januárový deň bol pre žia-
kov výtvarného odboru našej Zák-
ladnej umeleckej školy nielen dňom 
polročných vysvedčení. Mal tiež sláv-
nostný nádych. Prvýkrát sme v spolu-
práci s banským múzeom usporiadali 
výstavu prác žiakov. Téma: Handlová 
a baníci očami detí. Pozvanie prijala 
aj pani primátorka mesta Handlová 
Mgr. Silvia Grúberová. Po krátkych 
príhovoroch pozvaných hostí sa slova 
ujal kurátor výstavy a učiteľ výtvarné-
ho odboru v jednom, Tomáš Klenko. 
Prítomných hostí, členov baníckeho 
spolku, rodičov a žiakov oboznámil, 
prečo sa spolu so žiakmi rozhodli ve-
novať danej téme. Tému Handlová a 
baníci očami detí si pán učiteľ a jeho 
žiaci vybrali, aby všetci z nášho mes-
ta vnímali prostredie, v ktorom žijú aj 
z iného pohľadu. Výstava potrvá do 
31.3.2019 a preto milí Handlovčania, 
príďte sa na ňu pozrieť. Máte jedi-
nečnú príležitosť vidieť, ako naša naj-
mladšia generácia vníma svoje mesto 
a banské prostredie.

Ste srdečne vítaní!

Žiaci ZUŠ opäť úspešní!
Vo februári sa pravidelne naši žiaci – 
speváci zúčastňujú celoslovenskej sú-
ťaže v speve pod názvom: Stančekova 
Prievidza. Ako sa hovorí, trpezlivosť 
ruže prináša. V tomto prípade sme 
15. februára ruže vymenili za skvelé 
umiestnenie našich šikovných žiakov 
a ich pani učiteliek.

Kategória A: 
 Veronika Feketová – Zlaté pásmo. 
Kategória B: 
 Jozef Varga – Zlaté pásmo, 
 Adela Gazdíková – Zlaté pásmo. 
Vyučujúca: Anežka Balušinská, DiS. Art. 
Kategória A: 
 Sabrina Gilanová - Bronzové pásmo 
 Vyučujúca: Bc. Romana Pernišová, 
Klavírna spolupráca: 
 Alexandra Vargová, DiS. art
Žiakom a pani učiteľkám srdečne 
gratulujeme!

ZUŠ HANDLOVÁ pozýva
na školský koncert, venovaný blížiace-
mu sa Dňu učiteľov: 
„Žiaci učiteľom - učitelia žiakom“

Termín koncertu: 
26.3.2019 o 17:00 hod. 
v koncertnej sále školy. 
V podaní žiakov a uči-
teľov odznejú skladby 
z rôznych štýlových 
období.

Tešíme sa na vás. 

ZUŠ HANDLOVÁ 
pripravuje 
Rozprávka s názvom 
TERAZ NIE! vznikla v 
spolupráci LDO a SPE-
VÁCKEHO ODBORU. 
Šikovní malí speváci 
naštudovali detské 
pesničky o zvieratách 
a hmyze. Rozprávka 
je o neposlušnej prin-
ceznej Juliane, ktorá 
svojim krikom uvrhne 
kliatbu na všetkých obyvateľov v jej 
zámku. Tí sa premenia na zvieratká a 
hmyz. Rozprávka je interaktívna, pre-
tože princezná sa nič nechce učiť a tak 
ju bude potrebné za pomoci divákov 
naučiť rozoznávať farby, počítať a 

hlavne poslúchať. Divadelné predsta-
venie je určené deťom predškolského 
a mladšieho školského veku. 
Plánovaný termín: 5. apríl 2019 o 
9:00 hod., veľká sála Domu kultúry v 
Handlovej.

Mestská polícia informuje 
aj na sociálnej sieti 
@MestskapoliciaHandlova 

Handlovská mestská polícia v spolupráci s komuni-
kačným oddelením MsÚ založila vo februári novú fa-
cebookovú stránku. Stačí ak si na tejto sociálnej sieti 
zadáte do vyhľadávania @MestskapoliciaHandlova, 
dáte jej „páčik“ a ocitnete sa priamo v kuchyni Msp. 

Podľa slov primátorky mesta: 
„Prvé zmeny v práci mestskej polície nenechali na seba 
dlho čakať. S cieľom priblížiť sa viac občanovi založila 
Mestská polícia Handlová svoju facebookovskú strán-
ku, pomocou ktorej chce informovať a komunikovať. 
Odporúčam vám ju sledovať a neskôr môžeme vyhod-
notiť jej efektivitu. Naši policajti pripravujú vzdeláva-
ciu aktivitu v oblasti ich kompetencií pre seba ako aj 
kolegov z okolitých miest a viaceré mestá už prisľúbili 
účasť. To je dôkazom, že naši policajti sa chcú posúvať 
ďalej a pracovať na sebe, ak im to je umožnené. Majú 
moju plnú podporu a verím, že čoskoro pocítite pozi-
tívne zmeny aj vy, občania Handlovej“  
Mestská polícia zaznamenala v mesiaci január 

2019 až február 2019 (od 21.01.2019 

do 17.02.2019) celkom 255 udalostí. Zaevidovala 61 
priestupkov, z nich 51 zistila vlastnou činnosťou a 7 
bolo oznámených občanmi mesta. Kamerovým sys-
témom boli zistené 3 priestupky. V 10 prípadoch bol 
použitý TPNZOMV /tzv. papuča/. Príslušníci mestskej 
polície odchytili 2 túlavých psov. Tí boli umiestnení v 
útulku. Počas uvedeného obdobia bolo vykonaných 
97 zákrokov a 13 výjazdov k narušeným monitoro-
vaným objektom. Na žiadosť OOPZ Handlová, HaZZ 
a tiesňovej linky 112 bolo príslušníkmi MsP vykona-
ných 16 zákrokov. 

Niektoré udalosti MsP za obdobie
 od 21.01.2019 do 17.02.2019
29.01.201 o 23:26 hod. – nám tel. oznámila občian-
ka mesta, že sa nachádza na Ul. ČSA a vidí,
na Prievidzskej ulici oheň. Na mieste sme zistili, že 
horí smetná nádoba. Požiar sme uhasili, okolie za-
bezpečili, stála služba vyrozumela hasičov. Stotožni-
li sme osoby nachádzajúce sa na mieste. Uviedli, že 
z diaľky videli oheň a snehom sa ho snažili uhasiť. 
Stála služba MsP skontaktovala stálu službu OOPZ 
Handlová, tá na miesto pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu vyslala hliadku OOPZ.

07.02.2019 o 09:30 hod. – nám tel. oznámil oby-
vateľ ul. MC, že ho sused vytápa. Na mieste nám byt 
ukázal. Upozornili sme preto jeho suseda. Reagoval 
agresívne. Hovoril o bani, o svojej rodine a nesú-
visle odpovedal na naše otázky. Na tomto základe 
sme privolali RZP. Na miesto sa dostavila aj hliadka 
OOPZ, tá vykonala súčinnosť RZP pri prevoze do NsP 
Bojnice.

17.02.2019 o 17:40 hod. - z OOPZ nás požiadali o 
súčinnosť pri preverení ďalšieho oznamu. Nezná-
ma osoba sa mala pokúšať o samovraždu skokom 
zo železničného mosta na ul. Mostná. Stála služba 
nám oznámila, že spozorovala cez MKS osobu na 
moste. Tá sa tam prechádzala. Na KMS bolo vidieť, 
ako prekračuje zábradlie. Po našom príjazde pri Lidl 
upustila od svojho zámeru a presunula sa ďalej sme-
rom na Ul. Okružnú. Po príchode na most sme zistili 
totožnosť mladého muža. Svoje zdravotné problé-
my chcel riešiť skokom. Našťastie, podarilo sa nám 
aktívne mu v tom zabrániť. Muža prevzala zdravotná 
služba a hliadka OOPZ vykonala súčinnosť zdravot-
nej službe pri jeho prevoze do NsP Bojnice.

MsP Handlová

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.

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ po prvýkrát vystavovali v Banskom múzeu



Slovenky, Slováci, 

máme pred sebou príležitosť na jedinečnú zmenu, 
samozrejme, k lepšiemu. Máme šancu ukázať, že 
nám nie je ľahostajné ďalšie smerovanie Sloven-
ska. Je to šanca pre tých, ktorí mali pocit, že sa im 
nedostáva spravodlivosti,  šanca pre všetkých ne-
spokojných s aktuálnou situáciou na Slovensku. Je 
to šanca pre nás všetkých vyslať jasný signál o tom, 
že osud Slovenska a našich ďalších generácií nám 
leží na srdci, že budeme brániť našu identitu, naše 
tradičné hodnoty, odkaz našich predkov.

Mnohí slovenskí politici, tiež kandidáti na hlavu štá-
tu, tvrdia, že situácia vo svete, v Európe a na Sloven-
sku je stabilná a niet sa čoho obávať.  Ja tvrdím, že 
situácia je vážna a Slovensko práve teraz, viac ako 
kedykoľvek predtým, potrebuje prezidenta, ktorý 
skonsoliduje pomery, bude presadzovať dodržiava-
nie zákonov a  dohliadať,  aby sa nepošliapavali 
zásady právneho štátu. Pre Slovensko je nevy-
hnutný človek právne zorientovaný, ktorý rozumie 
paktom, deklaráciám a iným dokumentom, ktoré 
Slovenská republika v medzinárodnom kontexte 
uzatvára.

Dnes ešte možno nevidíme a necítime v plnom 
rozsahu dôsledky zlých politických rozhodnutí 
posledných rokov, ktoré ovplyvňujú dianie ce-
losvetové i domáce. Ako muž ošľahaný životom a 
dlhoročný sudca jednoznačne viem, že následky sa 
dostavia vždy, a niekedy v najnevhodnejšom čase. 
Toto je neodvratné.

V celom západnom svete sa zvádza tvrdý boj o 
tradičné, konzervatívne hodnoty. Kresťanské 
zásady života sú postupne likvidované, vytláčané 
a ustupujú liberálnemu mysleniu. Morálny rozklad 

prebieha na všetkých úrovniach. Na druhej strane 
sme svedkami prebiehajúcej islamizácie Euró-
py. Ak budeme iba pasívne čakať a nič nezmeníme, 
kresťanstvo sa časom stane v Európe nábožen-
stvom minority. Rozhodol som sa kandidovať na 
pozíciu hlavy štátu Slovenskej republiky z presved-
čenia, že súčasná situácia si vyžaduje človeka, 
pre ktorého sú vlasť a národ na prvom mieste, 
uvedomuje si to v každom momente a podľa toho 
aj vždy koná.

Ako občiansky, národný, nestranícky kandidát 
na prezidenta nemám za sebou žiadnych 
oligarchov, nie som nikomu ničím zaviazaný, iba 
svojim voličom.  V prezidentskom úrade chcem 
presadzovať tri priority: suverenitu Slovenska, 
ochranu tradícií a právny štát. Mojou prvoradou 
úlohou je urobiť poriadok v štáte.

Ako prezident budem striktne dodržiavať 
najvyššie postavený právny predpis platný v 
Slovenskej republike - Ústavu Slovenskej republiky 
a budem dohliadať na to, aby sa po nej nešliapalo. 
Slovenský prezident sa nesmie a nemôže riadiť 
nejakými pokynmi a odporúčaniami zo 
zahraničia, z ktorejkoľvek strany by takéto snahy 
prikázali. 

Spoločnosti sa podsúva teória o obmedzených 
právomociach prezidenta. Ja s týmto nesúhlasím. 
Prezident, okrem toho, že reprezentuje 
Slovenskú republiku navonok i dovnútra, má 
ústavné oprávnenie, ale i povinnosť, aby svojím 
rozhodovaním zabezpečoval riadny chod 
ústavných orgánov! 

Zasadím sa o zmeny v sociálnej oblasti.  Mnohí 
si myslia, že prezident nemá moc tvoriť ani 
ovplyvňovať legislatívu. Má však moc nepodpísať 

také programové vyhlásenie vlády,  v ktorom 
nebudú zakotvené zmeny, na ktorých trvá. 
Jednoducho nie je možné, aby v štáte, kde sa vláda 
pýši silnou a rastúcou ekonomikou, bolo 800 tisíc 
dôchodcov, ktorí majú dôchodok nižší ako 
500 eur. (Nehovoriac o tom, že počúvame, že na 
každého migranta, ktorý sem príde, by štát mohol 
a mal vynaložiť 800 eur mesačne!)

Ak štát nezačne podporovať mladé rodiny 
- vyššími rodinnými príspevkami, podporou 
nájomného bývania a podobne, zarábame si na 
veľký problém. A naopak – ak štát teraz mladým 
rodinám pomôže a umožní im mať viac detí, 
ktoré by oni veľmi radi mali, nebudeme musieť 
vôbec o verbovaní nejakých cudzincov do nášho 
hospodárstva ani hovoriť. Toto všetko sa dá 
zakotviť do programového vyhlásenia vlády a ja 
ako prezident jednoducho nepodpíšem také 
programové vyhlásenie, kde nebude jasne 
stanovené kedy a koľko. 

Budem podporovať naše kultúrne zvyky, 
naše tradície a náš krásny folklór všetkými 
prostriedkami, ktoré ako prezident môžem 
využívať. Sme ohrozovaní zo zahraničia prichá- 
dzajúcou škodlivou genderovou ideológiou, často 
pretláčanou už notoricky známymi mimovládnymi 
organizáciami. Dôvodom týchto aktivít je snaha 
vykoreniť nás, prerušiť naše vnútorné spojenie 
s naším najhlbším vnútrom, s našou minulosťou. 
Vykorenený človek je ľahko manipulovateľný, stáva 
sa služobníkom, otrokom. 

Slovenky, Slováci,

v posledných rokoch som bol nútený naučiť sa odo-
lávať útokom na moju osobu a celú rodinu. Môžem 
vás ubezpečiť, že tieto ataky nevznikali preto, že 
by som konal nečestne alebo nespravodlivo, 
ale vznikali a boli doslova organizované iba a 
len preto, že som korupčné praktiky a pošlia-
pavanie práva vytýkal konkrétnym ústavným 
činiteľom a dôsledne na ne upozorňoval. Ubez-
pečujem vás, že tak, ako som hájil vlastnú česť, 
pravdu a dobré meno mojej rodiny, budem hájiť aj 
vaše – naše spoločné záujmy, záujmy Slovákov a 
všetkých občanov Slovenskej republiky. Môžete si 
byť absolútne istí, že rovnako húževnato, ako som 
bojoval za očistu v prípade mojej osoby a rodiny, 
budem bojovať aj za vás.

Aj preto jednou z prvých vecí, ktoré ako hlava štátu 
urobím, je zriadenie právnej kancelárie pod 
záštitou prezidenta, ktorá bude poskytovať 
okamžitú právnu pomoc vo veciach svojvoľného 
porušovania povinností akéhokoľvek štátneho 
úradníka na úkor práv bežných občanov. 

Dôvera v štát sa dá obnoviť a všetky veci sa dajú 
naprávať. Na začiatok stačí zdravý rozum a  rovný 
chrbát.

PREČO KANDIDUJEM NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY?

Objednávateľ  Agentúra 858, Zeleninova 494/13, 850 10 Bratislava, Ičo: 36 066 338, DIČ: 2021566184

Dodávateľ: Adris: s.r.o, Haburská 15, Bratislava, IČO: 44656858, DIČ: 20222772386
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Zvyky a tradície 
v mesiaci marec
Marec bol u našich predkov veľmi 
očakávaný. Po dlhom chlade a veľ-
kom množstve snehu prichádzalo 
teplo a ruka v ruke so slnkom pri-
chádzal prvý jarný deň (21. marec), 
deň rovnodennosti. 
Na území Slovenska bola jari (od-
dávna ) spájaná s rôznymi tradíciami. 
Ľudový kalendár nepočítal s astro-
nomicky presnými dňami rovno-
dennosti. Na základe poznatkov o 
vegetačnom cykle prírody sa s týmto 
obdobím  spájali rozmanité magické 
úkony a predstavy pôvodne súvisiace 
s jarným novoročím. Prvý spln mesia-
ca po jarnej rovnodennosti určoval 
termín Veľkej noci, od ktorej bol od-
vodený koniec fašiangov a začiatok 
Turíc. Aj v obci Krickerhau sa uplat-
ňovali rôzne poverové praktiky, záka-
zy a veštby. Zameriavali sa na úrodu, 
prosperitu, ochranu pred chorobami, 
zdravie. Platilo to aj pre domáce zvie-
ratá. Marcové dni sa niesli v znamení 
príprav pôdy a siatia prvých plodín. 
Odrazilo sa to vo viacerých pranosti-
kách (Na Gregora prvý pluh do poľa, 
Jozef seje do záhradky). Napríklad 25. 
marec sa považoval za najvhodnejší 
deň na sadenie a štepenie ovocných 
stromov, niekde bol tento deň spo-
jený aj prvým vyháňaním dobytka 
na lúky. Jedna z tradícií, ktorá má na 
území Slovenska korene ešte z pred-
kresťanského obdobia, je vynášanie 
Moreny - figuríny ženy, slovanského 

symbolu bohyne zimy a smrti. Jej upá-
lenie malo zabezpečiť dobrú úrodu 
a prosperitu. Morena bola slamená 
postava ženy, ktorou sa obalil dreve-
ný kríž.  Zhotovovali a obliekali ju do 
miestneho odevu z požičaných šiat 
slobodné dievčatá, ktoré sa schádzali 
v niektorom hospodárskom dvore. Pri 
obliekaní hovorili riekanky a spievali 
piesne: ,,Slunko, slunečko, poj na moje 
líčko, dáme ti vajíčko. Otvárame vráta, 
dáme ti kus zlata“. 
Obyvatelia radi požičiavali rôzne kro-
jové časti. Verilo sa, že kto niečo poži-
čal, tomu vyrastie veľký ľan. Keď bola 
Morena hotová, na rozpäté paže jej  
uviazali po dve zviazané šatky. Spie-
vajúc ju nosili po obci, za dedinou ju 
vyzliekli, slamené telo podpálili a ho-
dili do potoka. So spevom, pokrikmi 
a smiechom hádzali na horiacu plá-
vajúcu Morenu kamene. Šaty z nej si 
potom obliekla jedna z dievok, ktorú 

si ostatné vyvolili za kráľovnú. Dievky 
vracajúce sa do obce spievali pôstne 
a nábožné piesne. Cestou im z do-
mov vynášali vajíčka, múku, niekde aj 
drobný peniaz. Pritom postupne vra-
cali požičané veci. Z toho čo ostalo si 
dievčatá pripravili hostinu, obyčajne 
v dome, kde sa Morena pripravova-
la. Pre slobodné dievky bola udalosť 
vynášania Moreny dôležitá. Počas 
plavby zapálenej Moreny pozorne 
sledovali, na ktorú stranu plávala. Pri 
ktorom brehu sa zastavila, ak to bolo 
blízko nejakej chalupy a býval v nej 
slobodný mládenec, ten jej mal byť 
súdeným. 

V marci si ľudia pripomínajú dvoch vý-
znamných svätcov. Prvým bol Gregor, 
jeho meno je zapísané v kalendári 12. 
marca. Bol to svätec, pápež označova-
ný ako Gregor I. Veľký. Žil v 6. storočí. 
Jeho zásluhou bolo obnovenie cirkev-

nej hudby, takzvaného gregoriánske-
ho spevu pri bohoslužbách. Základ-
nými atribútmi jeho zobrazenia sú 
mitra, pápežská tiara a palica s dvoj-
ramenným krížom a holubica. Na deň 
Gregora sa uskutočňovali ešte v 1. po-
lovici 20. storočia tradičné gregorácie, 
obchôdzky žiakov po domoch, ktoré 
nadväzovali na starorímske slávnost-
né sprievody učiteľov a žiakov na po-
česť bohyne múdrosti Minervy (kona-
né v týždni od 9. do 13. marca).  Sku-
piny žiakov s drevenými šabľami so 
stužkami obchádzali domy a vyberali 
najmä vajíčka. Obchôdzky boli spoje-
né s recitovaním veršíkov a spevom 
piesní, ktoré napomínali rodičov, aby 
posielali svoje deti do školy. Napriek 
zániku obchôdzky sa piesne a vinše 
uchovali dodnes, a to v pásmach v 
podaní detských folklórnych súborov. 

Druhým patrónom, ktorého meno 
oslavujeme 19. marca je Jozef. Osla-
vujeme ho ako svätca, patróna celej 
kresťanskej cirkvi a patróna tesárov. 
Jozef bol manželom Panny Márie a 
pestún Ježiša Krista. 

V tradičnej slovenskej kultúre sa s 
dňom Jozefa viazali zábavy, vinšova-
nie a spievanie pod oknami menov-
cov bývajúcich v obci. Na mnohých 
miestach Slovenska sa tento deň po-
važoval za prvý jarný deň. Aj v obci 
Krickerhau gazdovia obchádzali v 
tento deň polia, prinášali zeleň. Aby 
bola budúca úroda dobrá, viažu sa k 
menu Jozef mnohé pranostiky: Na Jo-
zéfka slnéčko dává chléb a vínečko, Ak 
je na Jozefa pekne, bude úrodný rok, ak 
je mráz, bude veľa ovocia.                       JO

Handlovské lanovky
Od marca začíname v Handlov-
ských novinách s novou rubrikou. 
Budeme vám prinášať informácie z 
histórie, o ktorých sa vo vydaných 
monografiách mesta zatiaľ nepísalo 
veľa. Začíname s banskou lanovou 
dráhou. 

Tú dnes môžeme vidieť už iba na 
fotografiách. Prečo vznikla? Pri ban-
ských závodoch sa zakladajú odvaly, 
priestory určené na uloženie ne-
použiteľnej horniny, ktorá sa vyťaží 
súčasne s dobývaním úžitkového 
nerastu. Handlovské hnedé uhlie ob-
sahovalo kamenné preplástky, keďže 
veľa prístupových chodieb sa razilo v 
podložných horninách. Vyťažené uh-
lie sa ľudovo povedané pralo, aby sa 
zbavilo kamenných prímesí. Kameň 
získaný úpravou a z razenia chodieb 
v kameni sa odvážal na odvaly. Han-
dlovská baňa mala do roku 1929 od-
val pri jame s názvom Hlavná šachta. 
Pracovalo sa preto na návrhu novej 
úpravne uhlia a doprava na Šodronku 
sa riešila v roku 1928 výstavbou lano-
vej dráhy. Tá následne nadviazala na 
objekt úpravne. Počas prevádzky sa 
objavili náznaky zosuvu pôdy a nový 

odval sa zriadil neďale-
ko bývalého povrchové-
ho lomu Konštantín, kde 
sa uhlie ťažilo v rokoch 
1942 - 1946. Miesto do-
stalo názor Šodronka a 
leží za Jasnou Výhliad-
kou (handlovsky názov 
Šajbling). Handlovská 
lanová dráha mala 1845 
m, spolu s obratnou sta-
nicou bolo postavených šesť stožiarov 
a automatická výklopná stanica. Sa-

movýklopné vozíky mali objem 0.46 
m³ a vozili mimo kameňa aj škváru z 
elektrárne (vtedy patrila elektráreň 

a.s. HUB). V roku 1965 sa lanová drá-
ha predĺžila o 350 m, aby sa zvýšila 
priestorová kapacita odvalu. Keď sa v 
roku 1956 elektráreň stala pobočným 
závodom š.p. Elektrárne Nováky, bola 
postavená vlastná lanová dráha na 
odvoz škváry a popola, ktorá končila 
tiež na Šodronke. 

Činnosť handlovskej lanovej dráhy 
skončila v rokoch 1970 –1980. V roku 
1968 sa prejavili výrazné pohyby Jas-
nej výhliadky a ukladanie kameňa 
do vysokých kužeľov muselo byť za-
stavené. Navŕšené kužele sa museli 
rozhŕňať, aby sa znížilo zaťaženie na 
podložie. Lanovka sa postupne de-
montovala. Ako hlavný odval slúžil 
stabilizačný násyp. Elektráreň pre-
chádzala na spaľovanie plynom, po-
stupne sa utlmovala výroba energie z 
uhlia a tak sa aj táto lanovka dostala 
do demontáže. Dnes je časť priestorov 
Jasnej vyhliadky už rekultivovaná a po 
prevádzke lanovky možno vidieť už 
len betónové základy stožiarov. Stará 
fotografia ukazuje vysoké kužele ban-
ského odvalu a z časti vidno konštruk-
ciu obratnej stanice elektrárenskej la-
novky. Na lane banskej lanovky vidno 
automatický vyklápač vozíkov.

Igor Reiff



Dňa 27.2.2019 uplynuli 
4 roky, čo nás navždy opusti-
la moja milovaná manželka, 
mamina, starká a prastarká 

Helenka Vidová. 

S láskou na teba spomína 
manžel  a celá rodina.

Ďakujeme všetkým pria-
teľom a známym, ktorí 
odprevadili na poslednej 
ceste našu 

Anku Tihanyiovú,
 

ktorá náhle skonala  
27.1. 2019. 

Spomínajte na ňu. Smútiaca rodina.

Dňa 5.2.2019 uplynul jeden 
smutný rok, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, otec, 
dedko, brat, priateľ 

Rudolf Boleman. 

S láskou a úctou spomína 
manželka, dcéra, zať, vnuč-
ky, sestra, brat s rodinami. 

Veľmi nám chýbaš.

Dňa 9.3.2019 uplynie
30 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec Ivan Hric. 

S láskou spomína manželka, 
syn a ostatná rodina.

Ten, kto ťa poznal, spomenie 
si, kto ťa mal rád, nezabudol. 

Dňa 19.3.2019 si pripomína-
me 2.výročie úmrtia môjho 
drahého manžela, otca 
a starkého 

Štefana Nemca. 
S láskou spomínajú manželka a syn s rodinou.

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

Dňa 9.2.2019 uplynie 8 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
náš drahý 

Rostislav Vysloužil. 

So zármutkom v srdci spomí-
najú manželka, sestra s rodi-
nou, dcéry, synovia, vnúčatá , 
pravnúčatá a celá rodina.

Dňa 22.2.2019 uplynulo
 45 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel 
a ocko Anton Kalužnik. 

S láskou a úctou spomína 
manželka Milka a deti Eva, 
Tono, Miro.

Už nepočuť po dome otcov a mamin hlas, už viac 
neprídu medzi nás, deti, vnúčatá a pravnúčatá si 
nepohladia a nepovedia drahí moji ľúbime vás. 

Spomíname na rodičov 
Michala a Emíliu Mečiarových.

 Dcéra Hela a Anka s rodinou.

Dňa 11.3.2019 uplynú 
3 roky, čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, 
starý otec a brat 

Ján Pančík. 

S láskou spomíname 
a nezabúdame! 

Smútiaca rodina.

Odišla si tíško z nášho života, ale krásne spomienky a večná láska v nás stále ostá-
vajú, pretože ten, kto žije v našich srdciach nikdy neumiera. 

Dňa 11.2.2019 uplynulo 15 rokov od chvíle, kedy nás opustila naša drahá ma-
mička, starká a prastarká Mária Nováková z Handlovej. 

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú synovia Ján, Viliam, Milan a dcéra Mária s rodinami, vnúčatá 
a pravnúčatá.

Čas plynie, bolesť stále trápi, 
teba nám už nikto nevráti.

Dňa 26.2.2019 sme si pripo-
menuli 5.výročie odvtedy, 
ako nás navždy opustil 
milovaný syn, brat, otec 
a krstný otec

Ladislav Májový. 

S láskou spomína celá rodina.
Dňa 22.2.2019 uplynulo 
9 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný otec, starý 
otec a praotec a manžel 

Jozef Jung.

 Stále na teba spomíname.

21.2.2019 je dňom stálej 
spomienky na našu milovanú 
Martu Kmeťovú. 

Je tomu už 20 rokov, keď pri 
pohľade na oblohu viem, že 
tam niekde je kúsok nášho 
srdca a každodennej spomien-
ky na teba. 

Stále si s nami a veľmi nám chýbaš. 
Spomína celá rodina.

„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, ale spo-
mienka na teba v srdciach našich je hlboko ukrytá. 
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť zostáva a tiché spomínanie.“ 

Dňa 22.2.2019 sme si pripo-
menuli 3.rok od smrti nášho 
manžela ,otca, starého 
a prastarého otca 

Jaroslava Očovského.

 S úctou a láskou spomínajú 
manželka a deti  s rodinami.

Dňa 6.3.2019 by sa dožil 
60 rokov brat 

Jaroslav Spevár. 

S láskou a úctou spomínajú 
súrodenci s rodinami.

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

Dňa 18. marca 2019 uplynie 
8. rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
mamička 

Mariana Sabová. 

Ďakujeme za tichú 
spomienku všetkým, 
ktorí nezabudli.

S láskou a úctou spomína dcéra Silvia a syn Peter 
s rodinami.

spomíname...

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



2%

Pohovka Nadia

Likvidácia skladových zásob - Zľavy 30%. 

Sedacia súprava Wiki USedacia súprava  „Smart“

SEDOSA

Váľanda Jana Sedacia súprava COMO

Komoda Nena typ 3

Zrkadlo Malkia

Jedálenska stolička
Zaira

v prevedení zelená, 
béžová, tmavohnedá,
biela

možnosť výberu poťahu

Stolná lampa 
Qenny Typ 13 Sedacie súpravy, pohovky, nábytok do obývačky, spálne, 

detské izby, kuchyne, stoly a stoličky, komody, postele, 
kancelársky nábytok, tapety, lampy, zrkadlá

109 € 499 €

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 €

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

Výkup parožia
tel.č. 0904 834 937

Kúpim sud smoly
0907 774280

Ponúkame priestory na
Oslavy, svadby, firemné podu-

jatia, kary, školenia, semináre...
Podnik. inkubátor Handlová

046/ 5444013

V mesiaci január a február 2019

sme sa rozlúčili
Zoznam v rubrike je vytvorený na základe sú-
hlasu pozostalých so zverejnením informácie. Z 
dôvodu uzávierky novín je zoznam zverejnený 
vždy od 25. do 25. dňa v mesiaci. 

Štefan Stránsky  74 rokov
Patrik Tolnay  37 rokov
Miroslav Pittner  68 rokov
Božena Radičová rod. Valentová 69 rokov
Ján Šarlina   35 rokov
Oľga Talafová, rod. Gürtlerová  95 rokov
Irena Tršová, rod. Sanigová  88 rokov
Milan Vojtek  57 rokov
Emília Wäldlová  83 rokov
Jozef Ilešič  63 rokov

Július Kesely nedožitých   79 rokov
Anna Bellová, rod. Jonásová  70 rokov
Pavol Koštial  84 rokov
Gizela Horjánová, rod. Marošiová  89 rokov
Ladislav Greguš  73 rokov
Roman Seleši  53 rokov
Júlia Smoleňová, rod. Horváthová     90 rokov
Ján Gamec  61 rokov
Júlia Ondriškovičová, rod. Banásová 85 rokov
Cyprián Gazdarica, nedožitých  90 rokov
Ján Pomšár  89 rokov
Renáta Adámiková, rod. Podolcová  47 rokov
Margita Horváthová, rod Maríčeková 72 rokov
Michal Šebo  80 rokov
Anna Tihanyiová, rod. Schmidtová  81 rokov

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.

Handlovčania darujte 2 % 
Blíži sa čas ročného zúčtovania zaplatených preddavkov 
na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tla-
čivo Potvrdenia o zaplatení dane.  Spolu s Vyhlásením do-
ručte do 30.4.2019 na daňový úrad podľa vášho bydliska. 
Premýšľate komu pomôcť? Pozrite si napríklad stránku 
dveprecenta.sk, zadajte si do vyhľadávača naše mesto 
Handlová. Podporiť môžete šport, vzdelávanie, seniorov, 
školy, ale napríklad aj našu miestu akčnú skupinu MAS 
Žiar, ktorej je Handlová členom.                                        JP                                            

Prevádzky v roku 2019
V mesiacoch január  - február  2019 mesto neeviduje nové 
prevádzky. V januári sa presťahovala prevádzka textil Abos 
z Nám. baníkov 18 na Nám. baníkov 2. Zrušené boli masér-
ske služby na Námestie baníkov 20. Vo februári bola pres-
ťahovaná prevádzka textilnej galantérie z Ul. 29. augusta 
na Nám. baníkov 16. Zrušené neboli žiadne prevádzky.   

Totálny výpredaj!

V Handlovej sa do konca júna 
2019 uskutočňuje výskum 
Štatistického úradu SR

Slovenská republika sa prostredníctvom 
Štatistického úradu SR zapojila do realizá-
cie zisťovania o príjmoch a životných pod-
mienkach domácností (EU SILC) v rámci 
projektu európskych štatistických zisťova-
ní. Do zisťovania je zaradených cca 6 760 
domácností a uskutoční sa od 4. februára 
do 28. júna 2019 aj v Handlovej. V tomto 
období navštívi pracovník poverený funk-
ciou opytovateľa vybrané domácnosti. Je 
povinný preukázať sa osobitným povere-
ním. Štatistický úrad Slovenskej republi-
ky garantuje ochranu dôverných údajov. 
www.statistics.sk.                                           JO



DK Handlová – marec 2019
Fašiangy v Handlovej
S hlbokým žiaľom v srdiečku a veľkou slzou v oku dávame 
na známosť všetkým pozostalým, príbuzným a známym, 
že nás opustila naša drahá, milovaná a preklínaná kama-
rátka Barbora Basová. Našu drahú zosnulú vyprevadíme na 
poslednej ceste k jej 7 týždňovému odpočinku v piatok, 1. 
marca 2019 o 19.00 v DK Handlová. Do tanca zahrá sku-
pina ELTON a chýbať nebude skvelá praženička. Vstup na 
poslednú rozlúčku: 5 €. Rezervácie na www.dk.handlova.sk

Celomestské oslavy MDŽ
Mesto Handlová a DK Handlová pozývajú na Celomestské 
oslavy MDŽ a to už v piatok, 8. marca 2019 o 16.00 v ki-
nosále DK Handlová. Predstaví sa vám Ľudovít Kašuba a 
Akordeonika a po kultúrnom programe pozývame všetky 
dámy na čašu vína. Vstup zdarma.

KOLKOVINY V
Divadlo pri kolkárni a DK Handlová pozývajú všetkých mi-
lovníkov hurónskeho smiechu na reprízu úspešného kaba-
retu. Miesto: DK Handlová. Kedy? V sobotu, 23. marca 2019. 
O koľkej? Štartujeme o 19.00 Za koľko? Vstupné: 6 €
Skvelá komédia!!!

3x2
DK Handlová pozýva na skvelú komédia z manželského 
života s názvom  3x2. Predstavenie sa uskutoční v DK Han-
dlová vo štvrtok, 28. marca 2019 o 18:00. V troch príbehoch 
z manželského života Csongor Kassai a Zuzana Martinko-
va-Znášiková nadstavujú ostrovtipne zrkadlo všetkým, 
ktorí žijú v partnerskom vzťahu a podstatnú časť života sa 
dokážu hádať o bezvýznamných malichernostiach. Príďte 
si pozrieť trojgeneračný ohňostroj vtipných manželských 
zvád a udobrovania od významných britských autorov 
Jamesa Saundersa, Alana Ayckbourna a Davida Captona, 
ktoré určite vyvolajú smiech a zaručia príjemný zážitok z 
predstavenia. Hru uvedieme pri príležitosti Dňa učiteľov. 

Keďže je určená prednostne pre pedagógov, v predaji je 
pre verejnosť obmedzený počet vstupeniek.
Vstupné v predpredaji 10 €, v deň predstavenia 12 €.  Hrajú: 
Csongor Kassai a Zuzana Martinkova-Znášiková

Predstavím ťa oteckovi, 
alebo bláznivá komédia z pera Alana Aycbourna
DK Handlová pozýva dňa 1. apríla o 19:00 do divadla na 
bláznivú komédiu so skvelým hereckým obsadením s ná-
zvom Predstavím ťa oteckovi. Čo všetko sa môže zomlieť, 
ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodičov, lenže otec-
ko vlastne nie je vaším oteckom? Zašmodrchaná zápletka 
plná nečakaných zvratov od najvychytenejšieho súčasné-
ho britského dramatika, autora vyše osemdesiatky celo-
svetovo uvádzaných hier, majstra situačných komédii Sira 
Alana Ayckbourna, umožňuje naplno zažiariť brilantným 
výkonom Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu. Ako preko-
návajú zrelí aristokrati nečakané krízy? Vydrží či nevydrží 
skúšku ohňom vzťah nezodpovedných snúbencov? Part-
nerskými kotrmelcami prekvapia vychádzajúce herecké 
hviezdy Mary Havranová Bartalos a Juraj Bača. Vstupné 
v predpredaji: 17,- €. Hrajú: Kamila Magálová Jozef Vajda 
Mary Havranová Bartalos / Jana Kovalčíková Juraj Bača
Réžia: Ľubomír Vajdička.

FILMOVÝ KABINET DEŤOM
V stredu 13.februára 2019 sa deti zo 4.triedy Materskej 
školy na Ul. SNP 27 v Handlovej zúčastnili v dome kultúry 
workshopu s názvom Filmový kabinet deťom. Ten je vý-
chovno-vzdelávacím projektom pre najmladších divákov a 
organizuje ho Asociácia slovenských filmových klubov na 
území celého Slovenska už od roku 2014. Zostavený je tak, 
aby sa deti hravou formou dozvedeli čo najviac o princí-
poch fungovania animovaného filmu. Tento rok sa projekt 
zameral na konkrétnu techniku animovaného filmu a to 
„plôškovú, alebo papierikovú“ techniku animácie. Prvá časť 

workshopu bola teoretická, zameraná na rôzne ukážky. V 
kinosále si deti pozreli pásmo slovenských rozprávok zo 
série večerníčkov, ktoré boli vytvorené práve vyššie spo-
mínanou technikou. V druhej časti, pod vedením lektorky 
a skúsenej animátorky boli predvedené zručnosti pri výro-
be vlastného pohyblivého plôškového panáčika. Na záver 
dostalo každé dieťa  metodický materiál, ktorý slúži ako 
vzdelávacia pomôcka.  Cieľom je, aby sa rodičia so svojimi 
deťmi zapojili do aktivity a spoločne si zostrojili ďalšieho 
plôškového panáčika.

Daniela Hudáková, MŠ Ul. SNP 27, Handlová

Boli to nervy, 
ale „We are the champions“

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu sa 
aj s pomocou Jihomoravského kraja venuje podpore 
českých, ako aj zahraničných študentov. Cieľ? Príro-
dovedecké a technické odbory. Výsledok? Zorgani-
zovanie už 6. ročníka medzinárodnej súťaže Roboti-
áda 2019, najväčšej robotickej akcie v Čechách. 600 
súťažiacich z Čiech, Slovenska, Maďarska, Poľska a 
Ukrajiny. Spolu 160 tímov. Naše želiezko v ohni? Tím 
číslo 111, Mazúr Company! Matej Mazúr z Handlovej 
/študent SPŠE v Prešove/ a Martin Kmeť z Jalovca /
študent GJGT v Banskej Bystrici/. Dvaja bývalí spo-
lužiaci zo ZŠ Mariánska v Prievidzi nasadili do tejto 
prestížnej súťaže 3 robotov. V Kategórii Freestyle 

získal ich robot 1,5 živelník chodiaci 
po cestách aj koľajniciach pekné 4. 
miesto. V kategórii Dálkový medvěd 
zaútočili ešte výraznejšie a výsled-
kom bolo 1 miesto! Netreba preto 
dlho hádať, aká pieseň zaznela v pi-
atok, 8.2.2019 vo VIDA! Science cen-
tre /Vedecký zábavný park/ v Brne z 
úst našich pretekárov. “ We are the 
champions“ totiž hovorí za všetko. 
Viac informácii nájdete na www.
robotiada.cz, výsledky na http://
www.robotiada.cz/pro-ucastniky/
vysledky. Srdečne blahoželáme!

Lenka Mazúrová, vedúca tímu a 
rodina Mazúrová

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1.- 15. marec 2019
PIA 1.3. o 18.00h, PON 4.3.
/FRA/komédia/98min/ČD/MP12/5,-€                                      
ČO SME KOMU ZASE UROBILI?
(PREMIÉRA)

SO 2.3. o 16.00h /USA/animovaný, 
akčný/116min/SD/MP/vstupné 5,-€                           
LEGO PRÍBEH 2 
SO 2.3. o 18.00h /SVK/dráma/89min/
OR/MP15/vstupné 5,-€                                      
OSTRÝM NOŽOM 
SO 2.3. o 20.00h /USA/horor, komé-
dia/100min/ST/MP15/vstupné 5,-€                                      
VŠETKO NAJHORŠIE 2
NE 3.3. o 16.00h, NE 10.3. o 10.00h
/USA/animovaný, dobrodružný/
104min/SD/MP/ 5,-€                           
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 
NE 3.3. o 18.00h /SVK/dokument/
90min/OV/MP/vstupné 1,-€                                      
HANDLOVÁ VO FILME (REPRÍZA)

STR 6.3. o 18.00h /CZE/komédia/
93min/ČV/MP12/vstupné 5,-€                                      
ŽENY V BEHU 
ŠTV 7.3. o 18.00h, PIA 8.3. o 19.00h
SO 9.3. o 18.00h, PIA 15.3. o 18.00h
/USA/akčný, sci-fi /124min/ST/MP12/
vstupné 5,-€                                      
CAPTAIN MARVEL (PREMIÉRA) 

SO 9.3. o 16.00h, NE 10.3. o 16.00h
/BEL/animovaný, rodinný/85min/
SD/MP7/vstupné 5,-€                           
PSIE VELIČENSTVO (PREMIÉRA)

SO 9.3. o 20.15h, ŠTV 14.3. o 18.00h 
/GBR, USA/životopisný/111min/ČT/
MP12/5,-€                                      
COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE 
(PREMIÉRA)

NE 10.3.o 18:00h, PON 11.3. o 18.00h 
/USA/komédia, dráma/130min/ČT/
MP12/5,-€                                      
GREEN BOOK (PREMIÉRA)

PIA 15.3. o 20.15h /CZE,SVK/milost-
ná dráma /104min/ČV/MP12/ 5,-€
SKLENENÁ IZBA (PREMIÉRA)

Registrujte sa na www.kino.handlo-
va.sk.  Zmena programu vyhradená.
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Handlovskí plavci
na stupňoch víťazov
16.02.2019 sa v Banskej Štiavnici kona-
lo 1. kolo FPD Slovenské pohára žiakov 
SSO v plávaní. Plavecký klub Handlová 
reprezentovali Filipko Juríček, Kristián-
ko Kúdela, Peťko Lenhart, Mathiasko 
Šemetas, Robko Suja, Eliška Betková 
a Eliska Klátiková. Naši plavci vyplá-
vali spolu 12 medailí, z toho Filipko 2x 
zlato, 2x striebro, Kiko 1 x striebro, 3 x 
bronz, Mathiasko 1 x striebro, Robko 1 
x zlato, 1 x striebro a Eliska 1x strieb-
ro. Blahoželáme im ku dosiahnutým 
výsledkom a želáme veľa úspechov v 
tejto celoročnej pohárovej súťaži.                                                     

PKHA

Oceňovanie športovcov po novom! 
Máme pre vás výzvu!

Mesto Handlová  každoročne oceňuje najúspešnejších 
športovcov, trénerov, kolektívy a funkcionárov za pred-
chádzajúci rok. Tradične sa oceňovanie robilo počas ex-
traligového zápasu v marci, tento rok budeme oceňovať 
v máji a inak. Naviac, aj vy môžete poslať nomináciu! Ak 
poznáte, alebo viete o niekom, kto si zaslúži uznanie a 
dosiahol v minulom kalendárnom roku úžasné športové 
výsledky, je to Handlovčan, dajte nám vedieť. Váš návrh 
zašlite na email: pdeliova.cvc@gmail.com, do konca aprí-
la 2019. Predmet správy Športovec 2018 a do tela emailu 
vpíšte: meno, priezvisko a získané ocenenia za rok 2018 
Vami navrhovaného športovca alebo kolektívu.
Ďakujeme.

Pozvánka na šachový turnaj

Mesto Handlová, Šachový klub Handlová a 
CVČ Handlová pozývajú na šachový turnaj 
pri príležitosti oslobodenia mesta Handlo-
vá.
Bude sa konať v sobotu 30. marca 2019 
v Dome kultúry Handlová. Prezentácia 
účastníkov: 8.30 - 9.15 h. Začiatok turnaja: 
9.30 h. Hrá sa švajčiarskym systémom (2x 
15 min, 9 kôl). Každý účastník platí štartov-
né. Dospelí 5 €, žiaci a dôchodcovia 3 €. 
Podmienkou je priniesť si šachy a funkčné 
hodiny. 
Viac informácií Mgr. František Krajčovič,
e-mail: f.krajcovic@email.cz

V Handlovej sa 15. - 17. februára konalo po-
sledné kolo Centrálnej európskej mládežníckej 
basketbalovej ligy (CEYBL) pred finálovým tur-
najom. Veľký basketbalový sviatok v kategórií 
U14.
Sprevádzala ho fantastická atmosféra. Otvárajúci 
zápas domácich proti Interu sledovalo fantastic-
kých 850 divákov. Handlovčania na domácom tur-
naji obsadili úžasné druhé miesto. Nad ich sily bola 
iba česká Opava. Tá zatiaľ nenašla premožiteľa. 
Vďaka výbornému umiestneniu si naši chlapci vy-
bojovali miestenku na finálový turnaj CEYBL. Zau-
jímavosťou akcie bola tiež bezplatná tombola pre 
návštevníkov. Z množstva lístkov boli vyžrebovaní 
traja šťastlivci, ktorí získali vecné ceny. Na turnaji 
sme mohli vidieť aj známe osobnosti handlovské-
ho basketbalu. Povzbudiť nás prišli Peter Orgler, 
Milan Linkeš, Ľ. Smačko, N.Smačko, Juraj Kátik, Jo-
zef Chrenko, Marek Jonas, Jaroslav Daubner, Miro 
Mikuláš, Ondrej Haviar, Milan Franc. Poďakovanie 
za organizáciu patrí všetkým zo Školského basket-
balového klubu Handlová v zastúpení Jaroslavom 
Daubnerom, trénerovi Jánovi Beránekovi. 
Ďakujeme zástupcom Mestského basketbalového 
klubu, všetkým rodičom, sponzorom a  divákom za 
účasť.                                                           JB + JP

VÝSLEDKY:

ŠBK Handlová - Inter Bratislava   66:58
Vienna D. C. Timberwolves - BK Opava  27:73
Danube Future Stars - WKK Wroclaw  53:54
ŠBK Handlová - BK Opava   53:59
Inter Bratislava - Danube Future Stars 74:45
WKK Wroclaw - Vienna D. C. Timberwolves 71:44
BK Opava - Inter Bratislava   66:55
ŠBK Handlová - WKK Wroclaw  63:53

Vienna D. C. Timberwolves - Danube Future Stars 32:66
WKK Wroclaw - Inter Bratislava   52:63
Danube Future Stars - BK Opava   57:69
ŠBK Handlová - Vienna D. C. Timberwolves   85:52
BK Opava - WKK Wroclaw   68:37
Inter Bratislava - Vienna D. C. Timberwolves   82:37
ŠBK Handlová - Danube Future Stars   76:62

Historicky najlepší výkon 
Handlovej v európskej lige

Kde to žije, tam je Volcano!
V dňoch 15. až 17. februára sa v športovej hale konala 
CEYBL – stredoeurópska liga mladých basketbalistov. 
Na turnaji, kde naši chlapci z ŠBK Handlová fantasticky 
bodovali nechýbali ani členovia Volcano! Sme predsa 
kamaráti a praví Handlovčania. Čakanie a voľné chvíle 
sme vyplnili tromi  choreografiami, našich basketbalis-
tov sme pre zmenu hnali k víťazstvám roztlieskavaním 
a povzbudzovaním. Chlapcom srdečne gratulujeme!!! O 
zábavu sme sa v našej SZUŠ Volcano postarali aj pre na-
šich najmenších. V piatok, 15. februára sme na maškar-
nom plese zabavili a roztancovali všakovaké strašidielka 
a rozprávkové bytosti. Nechýbali hry, súťaže, najzaují-
mavejšie masky si odniesli pekné ceny. Ďakujeme našim 
Volcaňákom za účasť a tešíme sa opäť o rok!

TS Volcano
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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

Podnikateľský inkubátor 
ďakuje všetkým darcom, 

ktorí sa zúčastnili 
22. februára pravidelného 

odberu krvi.

Ďalší odber je naplánovaný 
na 28. júna (piatok). 

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová vyhlasuje podľa 
§ 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
na prevod nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, 

katastrálne územie Handlová. 

•  Termín predkladania súťažných návrhov 04.03.2019-20.03.2019 (15,00 hod.)
•  Predmet súťaže: Pozemok: parcela C-KN č. 185/33
  – zastavaná plocha o výmere 17 m2
•  Ťarchy:  Bez zápisu.
•  Minimálna východisková cena: 392,40 EUR 
• Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, 
 nájdete na www.handlova.sk, resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13. 
 Bližšie informácie na tel. čísle: 046 / 519 25 21.


