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Kostol sv. Mikuláša v Handlovej-
-Novej Lehote je pomerne málo 
známa a nenápadná sakrálna stav-
ba, ukrytá v zložitom teréne doliny. 
Je zachovaným hmotným svedec-
tvom života, práce a náboženského 
cítenia dnes už neexistujúcej ko-
munity karpatských Nemcov, ktorí 
prišli na územie dnešného Sloven-
ska počas saskej kolonizácie (Sach-
senzug) v priebehu 12. a 13. storo-
čia a z nášho územia boli násilne 
deportovaní po 2. svetovej vojne. 
Na vrchole rozvoja obce tu žilo viac 
ako1500 prevažne nemeckých oby-
vateľov (s výraznou prevahou rím-
skokatolíckeho vierovyznania), v 
lokalite 2 hodiny chôdze vzdialenej 
sklárne „Kľak“ uvádzajú schemati-
zmy v 19. storočí približne100-120 
ďalších veriacich. 

Architektonicko-historický a umelec-
ko-historický pamiatkový výskum, 

realizovali Mgr. Renáta Kollárová a 
Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. od 
októbra do decembra 2018  v súčin-
nosti s archívnym výskumom od Mgr. 
Mareka Púčika, PhD.

Mgr. Renáta Kollárová: „Dnešná po-
doba chrámu neprezrádza len zložitý 
stavebný, ale aj historický vývoj a pri-
tom má v zaujímavej, mnohovrstevnej 
skladbe zachované hmoty a konštrukč-
né prvky z viacerých historických ob-
dobí od gotiky, cez renesanciu až po 
mladšie barokové a klasicistické zása-
hy“, uviedla.

Jedným zo zaujímavých výsledkov, 
ktoré priniesol je nález pomerne kom-
paktne  zachovanej časti najstarších 
murív lode neskorogotického kostola. 
Dnešná stavba nielen stojí čiastočne 
na základoch, ale je sčasti samotná 
tým spomínaným kostolom. Zatiaľ 
sa sondážne nepotvrdila existencia 
prípadnej maľovanej výzdoby, no 
je možné, že ďalšie nálezy prinesú 
reštaurátorské odkryvy a práce pri 
obnove. Iným hodnotným prvkom 
je zachované nárožné kvádrovanie 
- výzdoba a zvýraznenie nárožia re-

nesančnej veže radom svetlo šedých 
kvádrov - obdĺžnikových maľovaných 
plôch na bielej vápennej omietke. Je 
pravdepodobné, že podobné efektné 
motívy zdobili v 1. polovici 17. sto-
ročia celú stavbu. V baroku, po roku 
1785,  rastúca obec potrebovala oveľa 
väčší sakrálny priestor i preto, lebo 
sa z filiálky stala farnosťou a rozhodli 
sa kostol razantne prestavať. Z go-
tického kostolíka zbúrali svätyňu a 
sakristiu a vystavali oveľa honosnej-
ší priestor aj s novou  sakristiou tak, 
ako sa nám hmota kostola dochovala 
dodnes. Novú Lehotu postihol v roku 
1884 ničivý požiar a ten zasiahol kru-
tou rukou aj do dejín kostola. Poničil 
celé zariadenie, zrútila sa klenba a 
horúčava bola tak veľká, že sa roztavili 
aj historické zvony na veži a celé hor-
né podlažie aj s krovom spadlo do zá-
hrady fary. Len pomaly a po častiach 
sa kostol dvíhal z popola. Do zimy bol 
prekrytý trámovým rovným stropom, 
no interiér ostal veľmi striedmy. Med-
zi zachované mladšie hodnotné prvky 
tak patria najmä kamenné portály, 
novšie dvere z 19. storočia vedúce do 
sakristie, ktoré majú ale staršie, zaují-

mavé barokové kovanie a ozdobou 
interiéru je určite aj cementová viac-
farebná dlažba. Táto tvorí pekný his-
torický most až do súčasnosti, keďže 
firma, ktorá ju vyrobila, existuje do-
dnes a cementové dlažby vyrába už 
4. generácia remeselných majstrov.
Kostol sa zachránil pred zabudnutím 
a deštrukciou už raz vďaka občianske-
mu združeniu Handlová, moje mesto 
(Karpaty Art Gallery), ktoré zozbieralo 
financie na havarijnú obnovu strechy. 
Je nenápadným, no zaujímavým prí-
spevkom k historickému dedičstvu 
Slovenska a bolo by skutočnou stra-
tou, ak by mu chátranie a zabudnutie 
hrozili znovu.      

Kostol je v správe miestneho farské-
ho úradu. Podľa farára Petra Repu: 
„Pre veriacich má tento kostol nielen 
historickú hodnotu, ale osobitne du-
chovnú. Pôsobili v ňom mnohí kňazi, 
ktorí zdieľali život so svojimi veriacimi 
a pomáhali im v ich každodennom ži-
vote. Osobitne by som chcel spo-
menúť pôsobenie otca Petra Dubov-
ského, ktorý pôsobil ako farár v Novej 
Lehote v druhej polovici 20. storočia, 
až do začiatku 90 – tych rokov. Zná-
my je tým, že bol tajne vysväteným 
biskupom a okrem toho, že svojou 
službou pomáhal mnohým veriacim, 
tak v tomto kostolíku sv. Mikuláša 
tajne vysvätil skoro 30 kňazov. Tým 
tento nenápadný kostol povýšil na 
„katedrálu umlčanej Cirkvi“. Som veľ-
mi rád, že sa podarila realizovať ďalšia 
etapa v obnove kostola a verím, že vý-
sledky pamiatkových výskumov nám 
pomôžu v ďalšej práci. Výskum reali 
zovaný Mgr. R. Kollárovou a jej spolu-
pracovníkmi nám pomohol ešte viac 
odkryť túto vzácnu handlovskú perlu.“ 

Pohľadnica z roku 1912
Zdroj: Súkromná zbierka 
Kostol s neskorobarokovou farou. 
Foto: R. Kollárová, 2018

Mgr. Renáta Kollárová, Bojnice 8.1. 2019 
a odd. komunikácie MsÚ Handlová

Pamiatkový výskum kostola, 
  alebo vieme, čo máme doma?



Milí Handlovčania,  

prvý mesiac roka 2019 bol na ma-
gistráte nášho mesta v znamení 
veľkého množstva práce. Absolvova-
li sme desiatky stretnutí a rokovaní, 
pretože sa neustále oboznamujeme 
so stavom, v akom sa Handlová na-
chádza. Bohužiaľ, neuľahčuje nám 
to fakt, že bývalé vedenie nám neo-
dovzdalo žiadnu agendu, ani žiadne 
informácie, ktoré by nám pomohli 
oboznámiť sa s procesmi v našom 
meste. Nevadí, bude nás to stáť viac 
času a námahy, no postupne si robí-
me obraz, v akej situácii sa Handlová 
nachádza. Verte mi, tá nie je vôbec 
ružová a narazili sme na viacero 
vážnych problémov. Onedlho Vás o 
všetkom budem informovať a po-
stupne aj o krokoch, ktoré budeme 
musieť v Handlovej urobiť. 

Máme množstvo nápadov a návr-
hov, ktoré chceme v našom meste 
realizovať. Mnohé z nich pochádza-
jú od vás, obyvateľov. 

Podarilo sa nám vybudovať odborný 
a silný tím. V januári som vymeno-
vala nového prednostu mestského 
úradu, Tibora Kolorédyho, skúsené-
ho manažéra, ktorý pôsobil v riadia 
cich pozíciách vo verejnej správe či   
v súkromnej sfére. Pozná procesy, 
má neoceniteľné skúsenosti z oblasti 
riadenia ľudí a je odhodlaný pomá-
hať pri reformách, ktoré bude treba 
v Handlovej urobiť. Ja som síce naj-
mladšia, no mám dlhoročné skúse-
nosti s prácou pre mesto Handlová 
a Žiar nad Hronom a rozumiem, ako 
má mesto fungovať. Viceprimátor 
Radoslav Iždinský nás obohacuje o 
názory z pohľadu súkromnej sféry.  
Aktuálne vedenie mesta vnímam 
ako veľmi dobrú kombináciu veku 
a skúseností.  Som presvedčená, že 
pre rozvoj Handlovej urobíme maxi-
mum, o čom vás presvedčíme budú-
cimi výsledkami. 

Najväčšími prioritami  mesta Han-
dlová na rok 2019 bude stabilizovať 
financie, ktoré nie sú v dobrom sta-
ve, otvorenie úradu občanom, aby 
dôvera samosprávy neustále rástla, 
zabezpečenie spoľahlivých práv-
nych služieb pre mesto a spustenie 
procesu intenzívnej a otvorenej ko-
munikácie mesta s jeho obyvateľmi. 

Mgr. Silvia Grúberová, 
primátorka mesta
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Mamičkám sme vyplatili 
príspevky pre novorodených 

Handlovčanov

V roku 2018 samospráva mesta 
Handlová vyplatila matkám prí-
spevok pri narodení dieťaťa vo 
výške 70 €. Do konca roka 2018 
bol príspevok vyplatený celkom 
113 deťom. Mesto Handlová vy-
platilo sumu 7 910 €.  Výzva na 
uplatnenie príspevku bola odo-
slaná matkám 27 detí, ktoré si do 
31. decembra 2018 príspevok vo 
výške 70 € neprevzali.                     JO

Prvé zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva mesta Handlová (MsZ)
vo volebnom období 2018-2022 
sa konalo v utorok 29.1.2019. Ro-
kovanie otvorilaprimátorka mesta 
Silvia Grúberová. 

V úvode boli prítomní informovaní, 
že sa historicky po prvýkrát rokova-
nie handlovských poslancov vysiela 
on-line na YouTube kanály regio-
nál nej televízie Prievidza RTV PD.          
Poslanci odsúhlasili členov stálych 
komisií pri MsZ, zástupcov správ-
nych a dozorných rád mestských ne-
ziskových organizácií, oboznámili sa 
s problematikou plavárne v súvislos-
ti so spôsobom ďalšieho prevádzko-
vania, boli informovaní o priebehu 
príprav výstavby nákupného centra.  
Nastali personálne zmeny v Mestskej 
polícii v Handlovej. Vo štvorhodino-
vom rokovaní vystúpilo viacero oby-
vateľov.  

V súlade s rokovacím poriadkom 
stálych komisií MsZ mesta Handlová 
boli verejným hlasovaním schválení 
členovia a zapisovatelia siedmych 
komisií MsZ mesta Handlová na roky 
2018 – 2022. Šesť komisií má trinásť 
členova jedna šesť. Zoznam komisií a 
ich zloženie je zverejnené na webo-
vom sídle mesta.

V súlade so zákonom o obecnom 
zriadení, platných štatútov a zakla-
dacích listín neziskových organizá-
cií, a na základe skončení mandá-
tov poslancov z predchádzajúceho 
volebného obdobia boli schválené 
dozorné a správne rady mestských 
organizácií, resp. v organizáciách, 
kde má mesto Handlová majetkový 
podiel. Na funkčné obdobie rokov 
2019 - 2023 za členov Správnej rady 
Senior centrum Handlová, n.o. boli 
schválení Mgr. Silvia Grúberová, 
primátorka mesta, Ing. Rudolf Po-
doba, poslanec MsZ mesta Han-
dlová, PhDr. Veronika Cagáňová, 
vedúca sociálneho oddelenia MsÚ. 
Do Dozornej rady boli schválení Ing. 
Radoslav Iždinský, zástupca primá-
torky mesta, Ing. Vladimír Buzalka 
a Ing. Peter Mendel, vedúci ekono-
mického oddelenia MsÚ. 

V Správnej rade Jazmín n.o. boli 
ustanovení Mgr. Silvia Grúberová, 
primátorka mesta a poslanci MsZ 
Danica Baranovičová, Lina Gregor, 
Dušan Klas, Marcela Šimonová.    
Za nových zástupcov v Dozornej 
rade Jazmín n.o. boli schválení: Ing. 
Radoslav Iždinský, zástupca primá-
torky mesta, Bc. Alžbeta Orthová, 
poslankyňa MsZ mesta Handlová a 
Ing. Peter Mendel, vedúci ekono-
mického odd. MsÚ. 

Poslanci zvolili Správnu radu ASTE-
RION, n.o. na funkčné obdobie rokov 
2019-2023 v zložení: Ing. Radoslav 
Iždinský, zástupca primátorky mes-
ta, poslanci MsZ Handlová Mgr. To-
máš Arvay, Jaroslav Daubner, Ing. 
Blažej Litva, a Ing. Tibor Kolorédy, 
prednosta MsÚ. Do dozornej rady 
ASTERION, n. o. na funkčné obdo-
bie rokov 2019 - 2023 boli schválení:    
Ing. Iveta Jurkovičová, poslankyňa 
MsZ mesta Handlová, Ing. Peter 
Mendel, vedúci ekonomického od-
delenia MsÚ a Mgr. Jana Paulínyo-
vá, odd. komunikácie a marketingu 
MsÚ. Do správnej rady spoločnosti 
Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. 
bol za mesto delegovaný ako člen 
Ing. Peter Mendel, vedúci ekono-
mického odd. MsÚ.

Obecná školská rada je orgán škol-
skej samosprávy a jej zriaďovanie, 
pôsobnosť a úlohy sú stanovené 
zákonom č. 596/2003 Z. z. Členmi 
obecnej školskej rady sú štyria zvo-
lení zástupcovia z riaditeľov, dvaja 
zvolení zástupcovia z rodičov, traja 
zvolení zástupcovia z predsedov rád 
škôl všetkých škôl a školských zari-
adení zriadených na území mesta a 
dvaja delegovaní zástupcovia mesta.

Pokračovanie na str. 4

Pozvánka na rokovanie 
poslaneckého zboru

Primátorka  mesta Handlová  
Silvia Grúberová zvoláva 

zasadnutie poslancov Mestského 
zastupiteľstva do veľkej zasadacej 

miestnosti MsÚ podľa plánu 
rokovaní, 

28. februára 2019 o 14.00 h. 

Rokovania poslaneckého zboru 
sú verejné.
Program a materiály k rokovaniu 
nájdete na www.handlova.sk.

Prerušenie dodávky 
elektriny

Mesto Handlová a Stredoslovenská 
distribučná, a.s. oznamuje obyva-
teľom mesta Handlová, že z dôvodu 
vykonávania plánovaných prác na 
zariadeniach distribučnej sústavy bude  
prerušená dodávka elektrickej energie 
v meste Handlová:
•17. februára 2019 v čase od 7.30 h 
do 15.30 h v lokalite Remata 808
Aktuálne informácie o plánovaných 
odstávkach el. energie nájdete na 
www.handlova.sk

Handlovské
 zastupiteľstvo 

on-line



Plán zvozu VOO na rok 2019 
v meste Handlová
Spoločnosť Hater-HANDLOVÁ spol. s 
r.o. bude zvážať veľkoobjemový od-
pad v roku 2019 v štyroch nasledov-
ných termínoch:         

1. zber: 18.2.2019 - obytné domy 
(KBV), 19.2.2019 - rodinne domy (IBV), 
20.2.2019 - Horný koniec, Nová Leho-
ta, Morovno

2. zber: 13.5.2019 - obytné domy 
(KBV), 14.5.2019 - rodinné domy (IBV), 
15.5.2019 - Horný koniec, Nová Leho-
ta, Morovno

3. zber: 19.8.2019 - obytné domy 
(KBV), 20.8.2019 - rodinné domy (IBV), 
21.8.2019 - Horný koniec, Nová Leho-
ta, Morovno

4. zber: 11.11.2019 - obytné domy 
(KBV), 12.11.2019 - rodinné domy 
(IBV), 13.11.2019 - Horný koniec, Nová 
Lehota, Morovno

TERMÍNY JARNÉHO A JESENNÉHO 
UPRATOVANIA

• Jarné upratovanie: 
 5.-18. apríl 2019
• Jesenné upratovanie: 
 18.-31. október 2019 

V mesiaci  február 2019 bude zvoz 
triedeného odpadu nasledovne: 
Mesto Handlová, Horný koniec, 
prímestská časť Nová Lehota:

 Tetrapakové obaly  6.2.2019
 Plasty 6. a 20. 2.2019
 Papier 13. a 27.2.2019

Dolný koniec, prímestská časť 
Morovno:

 Tetrapakové obaly     8.2.2019
 Kov 15.2. 2019
 Papier  22.2.2019

JP

Od začiatku tohto roka sa pripra-
vujú zmeny, ktorých cieľom je sta-
noviť transparentné kritériá pri-
deľovania mestských bytov. Všetky 
zmeny budú realizované po schvá-
lení Mestským zastupiteľstvom 
Handlová (MsZ) v prvom štvrťroku 
2019.

Podľa slov primátorky mesta Handlo-
vá Silvie Grúberovej: „Je potrebné 
zaviesť prehľadnejšie pravidlá, jasný 
systém a transparentný poradovník 
žiadateľov o mestské byty. Túto tému 
momentálne riešia, posudzujú a pripo-
mienkujú viacerí naši odborní zamest-
nanci. Výsledkom bude nová Bytová 
rada s jasnými kompetenciami v oblasti 

bytovej politiky mesta. Poradovníky 
budú zverejňované aj online. Ak kedysi 
platilo, že bytové stránky prijímal zá-
stupca primátora, dnes to už neplatí. 
Od januára ich prijíma počas strán-
kových dní Mestský bytový podnik 
Handlová s.r.o. Aktuálne pracujeme na 
tom, aby všetky potrebné podklady boli 
predložené na mestské zastupiteľstvo 
vo februári tohto roka.“ 

Transformácia systému prideľova-
nia bytov a hospodárenie s byto-
vým fondom vo vlastníctve mesta 
Handlová, ktorý má na základe ná-
jomnej zmluvy v správe Mestský by-
tový podnik Handlová s.r.o. spočíva v 
niekoľkých zmenách. Prvou je kreo-
vanie tzv. Bytovej rady mesta Handlo-

vá a jej rokovacieho poriadku, ktorá 
bude iniciatívnym, poradným a kon- 
trolným orgánom primátorky mesta v 
bytovej oblasti v zmysle občianskeho 
zákonníka. Jej členov aj rokovací po- 
riadok bude predmetom schvaľovania 
mestského zastupiteľstva, v zmysle 
§10 od. 2 zákona č.369/1990 o obec-
nom zriadení. 

Ďalšími krokmi sú príprava dvoch no-
vých Všeobecne záväzných nariadení 
mesta k danej problematike a aktu-
alizácia zásad prideľovania bytov vo 
vlastníctve mesta Handlová. 
„Mesto Handlová sa v roku 2018 umie-
stnilo na 70. mieste v rebríčku transpa-
rentnosti miest Slovenska. V oblastiach 
Predaj a prenájom mestského majetku 

a Byty a sociálne zariadenia sme dote-
raz ďaleko zaostávali za slovenským 
priemerom“, ozrejmil potrebu zmeny 
Radoslav Iždinský, zástupca primá-
torky mesta.

Prvotným výsledkom nového systému 
prideľovania bytov budú samostatne 
vedené poradovníky pre žiadateľov 
o nájomné byty, byty na účel sociál 
neho bývania (Dimitrovova, Mostná, 
Železničiarska, Ligetská), samostat-
ný  poradovník bude vytvorený pre 
žiadateľov o nájomné byty zo starej 
výstavby (Údernícka, Banícka kolónia). 

V osobitnom režime sa budú prideľo-
vať byty osobitného určenia v tzv. 
DOS na Ul. 29. augusta, Partizánska a 
SNP.  

JP

Pripravujeme nový systém prideľovania bytov a tvorby poradovníkov

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

Poslanci schválili delegovanie zástup-
cov mesta do Obecnej školskej rady v 
Handlovej na funkčné obdobie 2019-
2023 Jaroslava Daubnera a Mgr. Jo-
zefa Juríčeka.

Poslanci schválili zvýšenie základné-
ho imania spoločnosti Regionálna 
televízia Prievidza, s. r. o.  pomerne vo 
výške 12,5 % - ného obchodného po-
dielu mesta Handlová, čo predstavuje 
čiastku 2 500 Eur. Po schválení valným 
zhromaždením spoločnosti bude táto 
čiastka zapracovaná do najbližšej 
úpravy rozpočtu mesta v roku 2019.

Kúpu akciového podielu spoločnosti 
BCF, s. r. o. v spoločnosti KMET Han-
dlová, a. s., ktorú spoločnosť ponúkla 
za čiastku 5 500 000 Eur poslanci ne-
schválili. 

Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Dana 
Bedušová, predložila informatívnu 
správu o kontrolnej činnosti za rok 
2018. Spolu vykonala pätnásť kontrol 
v ôsmych mestských organizáciách 
a konštatovala, že príslušné právne 
predpisy neboli vždy účinne a správ-
ne aplikované do efektívneho riade-

nia kontrolovaných subjektov. Dala 
do pozornosti potrebu priebežného 
vzdelávania zamestnancov a potvr-
dila, že permanentná a systematická 
kontrolná činnosť účinne vplýva na 
kvalitu práce kontrolovaných subjek-
tov. Cieľom tohtoročnej kontroly bolo 
preveriť dodávky elektrickej energie 
pre mesto Handlová a mestské orga-
nizácie za obdobie 5 rokov. Podľa jej 
výroku možno konštatovať, že nie sú 
výrazné rozdiely ceny za 1 kWh odo-
bratej elektrickej energie od rôznych 
dodávateľov.

Problematiku „Plavárne a kúpaliska“ 
v súvislosti s právnou analýzou, ča-
sovou postupnosťou rekonštrukcie            
a spôsobom ďalšieho prevádzkovania 
sprevádzala rozsiahla diskusia. Primá-
torka mesta informovala o kompleti-
zovaní materiálov k spisu, nakoľko sú 
roztrúsené po úrade a tiež o žiadosti   
o informácie doručené mestu v prie-
behu minulého roka zo strany Úradu 
pre verejné obstarávanie, kde bol po-
daný podnet. Po komunikácii s inves-
torom sa  zamestnanci mesta budú 
zúčastňovať na kontrolných dňoch. 
Podrobná analýza vody z Vrtu RH1 – 

Jozef z minulého roka preukázala zlo-
ženie vody, ktoré bude technologicky 
náročné na úpravu pre použitie v ba-
zénoch. Pôvodný zámer bol využitie 
vody z vrtu v pomere 50 %, ostatná 
voda z verejného zdroja. Tento pomer 
sa bude prehodnocovať po predlo-
žení nákladov na technológiu úpravy 
vody.  

Primátorka mesta po oboznámení sa 
so situáciou v Mestskej polícii Han-
dlová predložila návrh na odvolanie 
súčasného náčelníka mestskej polície 
Ing. Milana Pepicha k 29.1.2019, pri-
čom pracovnoprávny vzťah mu ostáva 
zachovaný. Poslanci odvolanie po dis-
kusii schválili a od tohto dňa poverili 
vedením Mestskej polície do dňa vy-
menovania náčelníka Mestskej polície 
mesta Handlová MsZ pána Marcela 
Jánošíka.

Informácia o organizačno – technic-
kom zabezpečení volieb prezidenta 
SR 2019 odznela z úst Ing. Tibora-
Kolorédyho, prednostu MsÚ. Dal do 
pozornosti zmenu vo volebných 
okrskoch. Tri volebné okrsky, ktoré 
boli v budove elokovaného pracovis-
ka materskej školy Morovnianska ces-
ta sú preložené do budovy Základnej 
školy Morovnianska cesta. Informácie 
k voľbám mesto zverejňuje na webo-
vom sídle mesta. 

V informácii o aktuálnom stave plne-
nia zámeru budovania obchodného 
centra na Morovnianskom sídlisku 
bola prítomným prezentovaná vizu-
alizácia centra a plánované dopravné 
riešenie, ktoré je stále v štádiu roko-
vaní z dôvodu plynulosti cestnej pre-
mávky. Predbežné náklady na stabili-
zovanie tohto územia vyčíslil investor 
na sumu viac ako 2 mil. Eur.

Podľa schváleného plánu zasadnutí 
Mestskej rady a Mestského zastupi-
teľstva mesta Handlová na 1. polrok 
2019 sa handlovský poslanecký zbor 
zíde 28. februára, 30. mája  a 27. júna 
2019.

JP

Handlovské zastupiteľstvo on-line
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Od 1.2.2019 došlo  k zmene 
v stránkových dňoch mest-
ského úradu v Handlovej. 
Cieľom zmien je pri vytvo-
rení vhodných pracovných 
podmienok zamestnancom 
mesta, poskytovať služby 
obyvateľom vo vyššej kva-
lite. Každé oddelenie na 
úrade si samostatne spra-
cováva od 1.2.2019 kartu 
návštevnosti. Aby boli údaje 
čo najviac pravdivé, zároveň 
nájdu všetci obyvatelia vo 
vestibule MsÚ veľkú kartu 
návštevnosti, kde jednodu-
chým spôsobom budú môcť 
zaznačiť svoju návštevu. 

Zmeny sú prospešné 
pre všetkých 
Obedné prestávky budú 
mať zamestnanci na pol ho-
dinu v čase od 11.00 h – do 
13.00 h (pred tým od 12.00 
h), čím si vedia efektívnejšie 
vytvoriť priestor na zákonný 
oddych podľa povahy práce. 
Prostredníctvom nastavenia 
vnútorných pracovných pro-
cesov sa optimalizuje zastu-
piteľnosť zamestnancov na 

jednotlivých oddeleniach a 
obyvateľ vždy nájde zodpo-
vedného zamestnanca na 
pracovisku. 

Všetky pracovné dni 
mestského úradu sú 

stránkové 

Pondelok  7.00 h - 16.00 h
Utorok  7.00 h - 15.00 h
Streda  8.00 h - 16.00 h
Štvrtok  7.00 h - 15.00 h
Piatok  7.00 h - 14.00 h

Pokladňa mesta končí o pol 
hodinu skôr.

Z dôvodu bezpečnosti spra-
covania finančnej hotovosti, 
tak ako v minulosti, poklad-
ňa mesta prijíma hotovosť 
pol hodinu pred ukončením 
zvyčajných stránkových ho-
dín.

Pondelok  7.00 h - 15.30 h
Utorok  7.00 h - 14.30 h
Streda  8.00 h - 15.30 h
Štvrtok  7.00 h - 14.30 h
Piatok  7.00 h - 13.30 h

Vo zvláštnom režime bude 
pracovať Spoločný staveb-
ný úrad.
Druh práce stavebného 
úradu si vyžaduje pohyb 
zamestnancov v teréne a  
fyzickú prítomnosť všetkých 
zamestnancov mimo kance-
lárie na mestskom úrade. 

Stránkové dni 
Spoločného 

stavebného úradu

Pondelok  7.00 h - 16.00 h
Utorok  Šetrenia v teréne
Streda  8.00 h - 16.00 h
Štvrtok  7.00 h - 15.00 h
Piatok  7.00 h - 14.00 h

V prípade, že máte podnety 
a návrhy týkajúce sa zmeny 
stránkových dní mestského 

úradu, napíšte nám na 
handlova@handlova.sk, 

volajte 046/519 25 36-39,
vhoďte svoj podnet ano-
nymne do schránky Návrhy 
a podnety vo vestibule MsÚ, 
alebo využite našu facebo-
okovú stránku @MestoHan-
dlova. 

Ďakujeme.  JP

Od začiatku februára škrtáme nestránkové dni 
Poďte s nami sledovať návštevnosť!

Ing. Tibora Kolorédyho (na foto prvý 
zľava) menovala do funkcie pred-
nostu primátorka. Zamestnancom 
mesta sa stal 9. januára 2019 a za 
svoju činnosť zodpovedá primá-
torke. Na zahriatie sme mu hneď v 
prvé dni po nástupe do úradu polo-
žili niekoľko otázok. 

Skúseností s riadením úradu máte. 
Ponúknutú funkciu ste už vykoná-
vali v rokoch 2002-2004. Čo je Váš 
prvý najbližší cieľ? 

V roku 2002 sme s primátorom Pet-
rom Hromádkom mali zámer nastaviť 

procesy tak, aby sme čo najkvalitnej-
šie poskytli občanom služby. Už vtedy 
sme ako prvé zrušili nestránkové dni.                
Po dohode so zamestnancami sa zdalo, 
že to fungovalo dobre. Išlo najmä o to, 
aby sme sprístupnili tie oddelenia, ktoré 
obyvatelia využívajú najčastejšie, ako 
sú dane a poplatky, pokladňa, matrika 
a teraz už aj overovanie písomností a 
oddelenie výstavby, ktorého súčasťou 
je referát životného prostredia. Nebolo 
to vtedy jednoduché, ale podarilo sa.   
V roku 2007 sa zaviedlo niečo s čím ne-
súhlasíme a teraz máme príležitosť to 
zmeniť. Ide o to, aby obyvateľ Handlo-

vej, ktorý príde na úrad čokoľvek vybaviť 
sa netrápil s otázkami: Nájdem tam nie-
koho? Nemajú obednú prestávku? Vy-
baví ma tam niekto v pracovnej dobe? 
Cieľ je, aby bol v kancelárii vždy zamest-
nanec a obyvateľ bol vybavený. Ak sa 
požiadavka nedá vybaviť, pretože je v 
rozpore napríklad s platným všeobecne 
záväzným nariadením, alebo inými zá-
sadami prijatými mestom, bolo mu po-
skytnuté zrozumiteľné vysvetlenie. Prvý 
cieľ je jasný. Čím skôr zrušiť nestránkové 
dni a nastaviť procesy tak, aby mali za-
mestnanci dobré pracovné zázemie a 
súčasne boli obyvatelia spokojní s kva-
litou poskytovaných služieb.

Čo bola najsilnejšia motivácia vrátiť 
sa? Hovorí sa, že nevstúpiš dvakrát 
do tej istej rieky...

Dlhodobo som vnímal situáciu na úra-
de ako obyvateľ mesta, chodil som na 
rokovania zastupiteľstva. Nadobudol 
som pocit, že by bolo dobré dať priestor 
mladšej generácii ako som ja, aby sa 
tu naštartoval iný pohľad napríklad na 
fungovanie elektronizácie služieb. Nové 
vedenie vo mne vzbudilo záujem a po 
našich rozhovoroch sme sa dohodli. 
Vnímalo ma ako hotového človeka, kto-
rého nie je potrebné zaúčať, má skúse-
nosti, prax a zdieľa ich myšlienky. Veľmi 
sa teším, že sme tím. Ľudia sú tu na úra-
de mnohí tí istí, ako keď som odchádzal. 
Tomu som rád, pretože poznajú svoju 
prácu, sú v nej odborníci, vidím však aj 

priestor na zmeny. Takže do rieky vstú-
piš, ale do tej istej vody nie. Tá odtečie. 
Verím, že nové vody prinesú osoh nám 
všetkým. 

Čo je náplňou práce prednostu 
a kde ho nájdete?

Prednosta mestského úradu (MsÚ) naj-
mä organizuje prácu, navrhuje účelnú a 
racionálnu štruktúru MsÚ - zabezpeču-
je hospodársky a správny chod úradu, 
dbá o zachovanie zákonnosti v práci 
MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení, 
zostavuje návrh rozpočtu úradu a za-
bezpečuje jeho plnenie, podpisuje spolu 
s primátorkou zápisnice zo zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, zúčastňuje sa 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
s hlasom poradným, zúčastňuje sa za-
sadnutí mestskej rady s hlasom porad-
ným, plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží 
mestské zastupiteľstvo a primátorka v 
rozsahu kompetencií samosprávy. Pred-
nosta MsÚ plní úlohy v súlade s platným 
organizačným poriadkom a zákonom 
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v 
znení neskorších predpisov.

Administratívnu agendu pre prednos-
tu vykonáva sekretariát prednostu 
Ing. Stanislava Kriváňová tel.: 046/ 519 
25 33, kancelária č. 26, 1. poschodie 
vpravo.

Zhovárala sa Jana Paulínyová, 
odd. komunikácie MsÚ Handlová. 

V Handlovej 14.1.2019.

Otázky na zahriatie novému prednostovi mestského úradu v Handlovej

Počas stretnutí s kompetentnými zamestnancami mesta, 
ako efektívne nastaviť zimnú údržbu, neustále vstupovali 
do rozhovorov dopravné riešenia a rôzne dopravné situá-
cie v meste. Autá na niektorých cestách znemožnili prístup 
mechanizmom zimnej údržby. Situácia sa vyhrocuje takmer 
v každom kúte mesta. 

Odd. výstavby nadviazalo intenzívnejšiu komunikáciu s do-
pravným inšpektorátom v Prievidzi z dôvodu adresnejšej tvor-
by dopravných projektov. Zámerom vedenia mesta je ukľudniť 
dopravu na celom území Handlovej. Niektoré cesty sú pre hus-
tú premávku či parkovanie neprejazdné resp. ťažko prejazdné 
počas celého roka (napr. Ul. Partizánska) a aj v rámci prevencie 
je potrebné vytvoriť také schémy, ktoré predchádzajú kolíznym 
situáciám chodec – auto a auto-auto. Niektoré lokality budú 
potrebovať možno zníženie rýchlostí. Riešenia budú v súlade 
s požiadavkami dopravného inšpektorátu a potrebami mesta 
a jeho obyvateľov zároveň. Zvažovaným riešením je napríklad 
zjednosmernenie niektorých ulíc, osadenie viacerých doprav-
ných značení so zákazom státia, ale aj intenzívnejšie upozorňo-
vanie na všeobecné pravidlá cestnej premávky, ako je pravidlo 
pravej ruky, aby sme v Handlovej nemali zo značiek džungľu a 
vizuálny smog. Mesto Handlová do pripravovaných zmien za-
pojí Handlovčanov. Návrhy na dopravné riešenia budú verejne 
diskutované, a veríme, že Handlovčania svoj názor prejavia a 
budú mať konštruktívne podnety.   
Sledujte nás aj na www.handlova.sk a facebookovej strán-
ke@MestoHandlova.                 JP

Skutočná zima potvrdila predpoklad: 
dopravné riešenia v Handlovej bude potrebné meniť



Aby nikto nezmrzol 
Prevádzka nocľahárne je spustená od novembra! 
V Handlovej sme spustili prevádzku „nocľahárne“. V predchádzajúcich zimách 
poskytla ľuďom bez domova vyše tisíc nocľahov. Mesto Handlová žiada o spo-
luprácu všetkých, ktorí zaregistrujú v Handlovej človeka, ktorému hrozí nebez-
pečenstvo z dôvodu jeho pobytu v chladných nočných hodinách na verejných 
priestranstvách, aby ihneď kontaktovali stálu hliadku MsP Handlová, na tel. 
čísle 0905 499 384,  alebo 046/ 5475007 resp. sociálne odd. MsÚ na tel. čísle: 
0917616391.

Poďakovanie Vianočná zbierka 
Milí priatelia, dovoľte nám poďakovať sa za váš záujem, podporu a aktívne za-
pojenie sa do materiálnej zbierky počas predvianočného času, kedy ste podpo-
rili tých, ktorí sú najviac zraniteľní. Spolu sme pomohli 116 deťom z rodín, ktoré 
sa nachádzajú v hmotnej núdzi, alebo na hranici životného minima. Zbierka 
prebiehala v čase od 03.12.2018 do 17.12.2018

Do každej rodiny, pre každé dieťa sme pripravili balík z vecí, ktoré ste nám da-
rovali. Evidujeme presné zoznamy darovaných vecí s osobným prevzatím oslo-
vených rodín.  

Náš spoločný cieľ „Aby počas Vianoc, času pokoja, mieru a hojnosti žiadne 
dieťa nezostalo bez darčeka, nechýbal mu na tvári ten čarovný úsmev a kaž-
dé dieťa prekypovalo šťastím“, sa nám podarilo splniť. Všetkým Vám zo srdca  
ĎAKUJEME.  

Naše poďakovanie patrí aj poslancovi mestského zastupiteľstva p. Martinovi 
Uríčekovi, s ktorým pri charitatívnych aktivitách spolupracujeme už niekoľko 
rokov. Pomáha  materiálne i vlastnou prácou, vždy nezištne a často tak, že to 
verejnosť nevie. ĎAKUJEME

 Sociálne oddelenie MsÚ Handlová 

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady SR Andrej 
Danko vyhlásil voľby prezidenta 
Slovenskej republiky na 16. marca 
2019. Rovnako určil lehotu na utvo-
renie volebných okrskov a určenie 
volebných miestností do 30. januára 
2019. Uchádzači o post prezidenta 
mali čas predložiť svoju kandidatúru 
do 31. januára. Kampaň začala štvr-
tok 10. januára 2019, v deň keď pred-
seda NR SR Andrej Danko vyhlásil 
voľby prezidenta SR.  Z rozhodnutia 
predsedu NR SR bolo určené aj utvo-
renie okresných volebných komisií a 
okrskových volebných komisií a to 
do 11. februára 2019 a lehotu na 
ich prvé zasadanie do 21. februára 
2019. Túto povinnosť mesto Handlo-
vá v mesiaci február splní.  

Ak v prvom kole prezidentských vo-
lieb ani jeden z kandidátov na prezi-
denta nezíska nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov oprávnených voli-
čov, druhé kolo volieb hlavy štátu 
bude v sobotu 30. marca 2019.  
Do boja o Prezidentský palác sa do 
uzávierky februárového čísla Hand-
lovských novín do 25. februára 2019 
zaevidovalo 17 kandidátov. Všetky 
informácie o voľbe prezidenta SR 
nájdete na stránke www.handlova.sk
.                                                                              JO

Klimatické podmienky sa v zime rých-
lo menia a vlastne každé ráno sú cesty 
a chodníky iné. Nech snehu bolo, 
nebolo, mrzlo alebo nemrzlo, cesty v 
meste sú všetky zjazdné.  O začiatku 
roka nájdete na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk priebežné informá-
cie o zimnej údržbe. Sneh robí radosť 
deťom na námestí, kde im mesto opäť 
pripravilo veľkú kopu na sánkovanie. 
Samospráva rieši poľadovicu, mecha-
nizmy a zmenila koordináciu ručného 
výkonu zimnej údržby. Primátorka 
mesta poverila odd. výstavby MsÚ vy-
konaním prieskumu trhu na ekologic-
ký a účinný druh posypovej soli, resp. 
materiálu. Mesto zriadilo Horúco-ľa-
dovú linku, NONSTOP 0918 471 852 
a pridávať svoje podnety a postrehy v 
rámci ZÚ v meste môžu obyvatelia aj 
na facebookovú stránku mesta@Mes-
toHandlova.

Opakovane vyvstáva problém s od-
stavenými autami a úzkym komuni-
káciami, preto mesto vopred ďakuje, 
že sú motoristi ohľaduplní. Zároveň 

žiada vodičov, aby boli opatrní v bež-
nej doprave, keď chodci vstupujú na 
komunikácie z dôvodu zľadovatených 
chodníkov.

Snežné zaujímavosti: Pre zabezpeče-
nie ideálneho stavu, t.j. odpratanie 
snehu resp. ľadu na približne 8000 m2 
chodníkov v jednom čase, by muselo 
mesto zabezpečiť 800 ľudí na aktivač-
ných prácach v rámci ich pracovného 
fondu. Ak napadne v meste 10 cm 
snehu a všetok sneh z komunikácií a 
chodníkov v správe mesta by sme dali 
na jednu kopu, táto by mala objem 
40 tis. m3 snehu a bola by to kopa 5,5 
krát väčšia, ako budova MsÚ v Hand-
lovej.

Ďakujeme, že nám pomáhate.
V niektorých lokalitách Handlovej sa 
pridali obyvatelia k zimnej údržbe 
mesta (napr. Parková). Ďakujeme. 
Pozreli ste si dnes predpoveď poča-
sia? Kliknite na snežné správy z Han-
dlovej, kde nájdete odklik na stránku 
SHMÚ.                                            JP

Snežné správy  z Handlovej alebo nezabudnite, 
máme Horúcu-ľadovú linku 0918 471 852

Handlovské vianočné 
stromčekovanie. Máme víťaza.

Foto súťaž o najkrajší handlovský vianočný stromček vyhlásilo mesto Handlo-
vá v termíne od 22.12.2018 do 6.1.2019  na svojej oficiálnej facebokovej strán-
ke @MestoHandlova.

Spolu súťažilo 51 vianočných stromčekov. Zvíťazil 
vianočný stromček Moniky Krakovej s  403 LIKE 
a stal sa najkrajším handlovským stromčekom. 
Súťaž sa tešila mimoriadnej pozornosti, jej dosah 
presiahol 16 tis požívateľov. Návštevníkov stránky 
a pozvbudzovateľov zaujal ručne háčkovaný via-
nočný stromček, ktorý mesto zverejnilo ako inšpi-
ráciu. Primátorka mesta Silvia Grúberová sa za ná-
paditosť, ako aj podporu, ktorú mu dalo viac o 60 
respondentov rozhodla stromček odmeniť malou 
pozornosťou od mesta. Stromček bol umiestnený 
v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ n.o. a jeho autorkou 
je Katarína Urbaničová, opatrovateľka. Spolu všetky 
handlovské vianočné stromčeky získali 1618 LIKE, 
alebo páčikov.

Sledujte nás na facebookovej stránke, informujeme denne na rôzne témy.@
MestoHandlova.                                                                                                                      JO

Koľko nás žije v Handlovej?
Handlová mala k 1. januáru 2019 spolu 16 872 obyvate-
ľov. Ich počet tak v priebehu minulého roka klesol o 124 
obyvateľov, k 1. januáru 2018 bolo Handlovčanov 16 996.                   
Z celkového počtu obyvateľov bolo k 1. januáru tohto roka 
8556 mužov a 8316 žien.  V priebehu minulého roka sa že-
nám s trvalým pobytom v Handlovej narodilo 140 detí, čo 
je oproti roku 2018 o 9 malých Handlovčanov menej. Viac 
bolo chlapcov a to 75, dievčat prišlo na svet 65. Matrika 
zaznamenala 185 úmrtí, z toho bolo 105 mužov a 80 žien. 

Do Handlovej sa v priebehu minulého roka podľa štatistiky 
prisťahovalo 180 ľudí, čo je oproti minulému roku nárast, 
pretože v roku 2018 sa prisťahovalo 163 osôb. Z mesta sa 
odsťahovalo 259 obyvateľov a to 126 mužov a 133 žien. 

Počet obyvateľov všetkých miest na Slovensku klesá, v 
porovnaní s inými mestami je na tom Handlová zatiaľ re-
latívne dobre.  Projekty, ktoré sú v Handlovej rozbehnuté 
týkajúce sa napríklad zvýšenia kapacity materskej školy, 
rekonštrukcia plavárne a letného kúpaliska, renovácie a 
budovanie športovísk, sú nielen výzvou, ale aj znakom, že 
Handlová nestagnuje vo svojom ďalšom rozvoji. JO

1. miesto Monika Kraková



Február je bohatý na tradičné podu-
jatia, ktoré sa dedili generáciami a 
vychádzali zo starých zvykov. 

V obci Krickerhau sa začiatkom 20. 
storočia začali tradície jednotlivých 
národností miešať a každá prinášala 
svoje zvykoslovie. Deti navštevovali 
triedy obecných škôl iba v zimných 
mesiacoch, pretože od jari do jese-
ne (najmä tie z rodín karpatských 
Nemcov) museli pomáhať na ro-
dinných hospodárstvach. V jarných 
mesiacoch to bola pomoc pri pasení 
dobytka, v lete na poli pri žatve a zbe-
re úrody, v jeseni pri obrábaní pôdy.           
V zimných mesiacoch navštevovali 
deti triedy v piatich obecných školách, 
z ktorých boli štyri nemecké a v jednej 
bol základným vyučovacím jazykom 
slovenský jazyk. Aj žiacke obyčaje 
sa spájali so svätými, ktorých mená 
nájdeme v kalendári práve v mesiaci 
február. Sú to obyčaje spojené s dňom 
svätca menom Blažej (3. február). 
Vtedy sa konali obchôdzky žiakov po 
dedine spojené s vyberaním naturálií 
pre učiteľa, čo bolo právo uvedené 
vo vokátore (list povolávajúci učiteľa 
do funkcie). Na Blažeja vyberali žiaci 
svojmu učiteľovi slaninu, múku, úde-
niny, strukoviny, miestami i peniaze. 
Vyzbierané veci ukladali do plátenej 
šatky zavesenej na palici. Pritom žiaci 
prednášali príležitostné veršíky, alebo 
piesne. Žartovné texty obchôdzok 
vyzývali domácich, aby obdarovali 
žiakov a učiteľa (nazývaného rech-
tor). Tie sa zachovali a prezentujú ich 
dnes najmä deti vo svojich folklór-
nych pásmach. Po príchode do rodín 
spievali koledu, ako napríklad .. prišli 
sme k vám, aby ste dali nám, dajte 
vy nám dajte, od nás nepýtajte, a 
tam hore na komore, sedí kocúr na 
slanine, chojte si ho odohnať, a nám 
kúsok odrezať.  Kus, kus, ako hus, 
ešte, ešte ako kliešte, mimo prsta, nie 
do prsta, ak sa máte porezati, dajte 
nám sami odrezati!...

V mesiaci február boli zimy najtuhšie 
a preto aj domáci dobytok dostával 
výdatnejšie krmivo, najmä to, ktoré 
sa chovalo v maštali. Hlavným spôso-
bom chovu domáceho dobytka v obci 
Krickerhau bolo celoročné pasenie. 
Kone a hovädzí dobytok kŕmili najmä 
senom a sečkou, ošípané zemiakmi,    
v obci Krickerhau chodili deti v jeseni 
zbierať žalude. Keďže v okolí boli vo 
veľkom počte salaše, kŕmenie oviec a 
kôz bolo založené na zvyškoch, ktoré 
ostali po spracovaní mlieka. Odlišné 
bolo kŕmenie mláďat, ktoré dostávali 
kvalitnejšie krmivo. Dobytok bol po-
čas ťažkých prác, pri chorobe a kravy 
po otelení sa prikrmovaný aj v sezóne 
pasenia. Krmivo sa dávalo do válo-
vov, seno do jaslí. Na kŕmenie dobyt-
ka mimo maštale sa používali koše, 
plachty, debny a špeciálne vrecia. 

Najdôležitejším kresťanským sviat-
kom v mesiaci február sú Hromni-
ce, Obetovania Pána (2. február), 
ktorý uzatváral vianočné obdobie.                   
Pri kresťanskom obrade obetovania 
vystupovali postavy starca Simeona 
a prorokyne Anny, ktorí nazvali Ježiša 
svetlom na osvietenie pohanov. Svia-
tok Hromníc zaviedol pápež Gelasius 
v roku 494, počas ktorého sa chodilo 
s horiacimi sviecami okolo kostola. 
Horiace sviece kresťanstvo prevza-
lo z rímskeho náboženstva a od 10. 
storočia sa používajú po posvätení 
ako symbol očisty, svetla a Krista. Ako 
ochranný prostriedok sa uplatňujú         
i dnes pri pohrebných obradoch.            
Z ich používania aj ako symbol ochra-
ny pred bleskom a hromom je odvo-
dený názov sviatku Hromnice. V tento 
deň sa podľa tradície nesmelo šiť a 
pracovať v hore. Cieľom magických 
úkonov bolo zabezpečiť želanú dobrú 
úrodu ľanu a konopy, preto sa gazdiné 
kĺzali po ľade, sánkovali sa či varili dlhé 
cestoviny. Hromničné sánkovačky boli 
rozšírené po celom Slovensku a aj v 
obci Krieckerhau, kde sa sánkovali po 
poliach najmä deti a mladé slobodné 
dievčatá.  

Mesiac február je zaujímavý aj pomer-
ne veľkým počtom svätých, ktorých 
mená sú v kalendári. Tým prvým je 
Blažej, ktorého meno v kalendári je    
3. február, svätec, mučeník, považo-
vaný za liečiteľa a ochrancu divých 
zvierat. Podľa jednej legendy sa ako 
biskup v čase prenasledovania kres-
ťanov ukrýval v jaskyni. Po prezradení 
ho umučili a nakoniec sťali mečom. 
Podľa inej kresťanskej legendy za-
chránil pred udusením dieťa, ktoré 
prehltlo rybiu kosť. V tento deň sa pre-
to veriacim prikladajú na hrdlo posvä-
tené horiace sviece ako ochrana pred 
bolesťami hrdla. Jeho atribútmi pri zo-
brazovaní býva šedivá brada, v rukách 
drží železný hrebeň a zapálenú sviecu. 

Druhým patrónom mesiaca je Agáta, 
ktorej meno sa oslavuje 5. februára. 
Táto svätica žila v 3. storočí na Sicílii. 
Podľa legendy pre vieru odmietla ci-
sára Quintiana a bola umučená. Rok 
po jej smrti vybuchla sopka Etna a 
mesto Katániu ochránil pred lávou 
závoj z hrobu Agáty, ktorý ľud vynie-
sol pred mesto. Na zobrazeniach má 
v jednej ruke palmu – symbol muče-
níctva, víťazstva, nožnice či kliešte. 
Je ochrankyňou proti moru, hladu, 
ohňu, patrónkou dojčiacich žien, hla-
dujúcich, zvonárov a kovolejárov. Vo 
vinohradníckych mestách západného 
Slovenska to bol deň vhodný na reza-
nie viniča, aby narástli veľké bobule.     
V kostoloch sa v tento deň svätila soľ 
a chlieb. Soľ sa rozsypávala pri požiari 
na ochranu pred jeho rozšírením, po-
svätený chlieb mal chrániť pred všet-
kými škodami. Posvätený chlieb sa 

konzumoval, dával sa dobytku, hydi-
ne a omrvinky do kútov domu (Svätá 
Háta všetky kúty zahatá). V tento deň 
platil zákaz načať slaninu, lebo by vraj 
sčervivela. Pranostiky na deň Agáty 
predpovedajú veľa snehu (Svätá Agá-
ta (Háta) býva na sneh bohatá).

Z Kapadócie pochádza svätica, Do-
rota, ktorej meno je v kalendári                    
6. februára. Žila na prelome 3. a 4. sto-
ročia. Pre svoju kresťanskú vieru bola 
prenasledovaná, mučená ohňom a 
nakoniec sťatá. Jej atribútmi sú košík 
s kvetmi, zelený veniec, ruže v rukách, 
alebo vo vlasoch, košík s tromi ružami 
alebo tromi jablkami, ktoré drží an-
jel. Niekedy je zobrazená so sviecou             
a ovocím, ktoré prináša Bohorodičke, 
alebo Ježiškovi Sv. Dorota je patrónka 
novomanželov, neviest, baníkov a zá-
hradníkov. Legenda o svätej Dorote sa 
šírila od 14. storočia.

Dnes najznámejším svätom, ktorého 
deň si pripomíname v mesiaci február 
je sv. Valentín, ktorého meno slávime 
14. februára. Bol to svätec žijúci v 3. 
storočí, uctievaný ako mučeník. Pod-
ľa legendy bol Valentín 14. februára 
v roku 250, alebo 269 popravený za 
to, že tajne sobášil zaľúbených. Cisár 
Klaudius II. zakázal sobáše, aby v ar-
máde boli len slobodní muži, bojujúci 

udatnejšie než ženatí. Aj na základe 
tejto legendy a v spojitosti s prebú-
dzaním sa prírody v dobe jeho sviatku, 
sa v svetskej tradícii Valentín stal pat-
rónom zaľúbených. Prvú valentínku, 
písomný pozdrav vyjadrujúci lásku a 
náklonnosť, poslal svojej žene fran-
cúzsky vojvoda Karol Orleánsky v roku 
1415 z britského zajatia. Na Slovensku 
bol v spojitosti s týmto dňom zákaz 
priasť, alebo píliť drevo, lebo by člove-
ku hnisali prsty. Bol prísny zákaz piecť 
chlieb, pretože kto na Valenta pečie 
chlieb, umrie.

Posledným z februárových svätcov je 
Matej (24. február), 1. apoštol, evan-
jelista, patrón mäsiarov, ktorý šíril 
svoje evanjelium v Etiópii. Zobrazuje 
sa           s knihou, perom, pretože v nej 
zapisoval Kristove predpovede. Jeho 
atribútom je tesárska sekera – sym-
bol mučeníctva. V tradičnej kultúre sa 
tento deň chápal ako nešťastný, preto 
platil zákaz vykonávať ženské práce 
(šitie, pradenie, tkanie). Vajíčka znese-
né na Mateja sa označovali písmenom 
M   a nikdy sa nepodsádzali. Podľa po-
very by sa z nich vyliahli mláďatá s vý-
vinovou chybou. Pranostika na tento 
deň sa viaže na zmenu počasia: 
Matej ľady láme, ak ich nenachodí, 
teda ich narobí.

JO
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Uplynulo už 5 rokov od otvorenia  SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o.

2. januára 2019 uplynulo 5 rokov od kedy sa otvorili brány nášho Senior 
centra . Prví zamestnanci, ako aj prví klienti  si práve v tento  deň  za-
spomínali ako sme tu spolu začínali. S veľkými očakávaniami, s malou 
dušičkou, ale s obrovským odhodlaním. Pre nových  záujemcov o naše 
sociálne  služby  vedieme evidenciu. Momentálne evidujeme   39 čakate-
ľov. V prípade záujmu o sociálnu službu v našom zariadení, si môžu obča-
nia podať žiadosť. Aby mohla byť žiadosť zaradená do poradovníka, musí 
obsahovať všetky potrebné prílohy. 

Toho času disponujeme voľnými kapacitami len v sociálnych službách, t.j.          
v dennom stacionári „škôlke“ počas dňa a v domove sociálnych služieb pre ob-
čanov s mentálnym postihnutím na denný, alebo týždenný pobyt.  V zariadení 
poskytujeme sociálne služby občanom, ktorí potrebujú komplexnú starostli-
vosť, ktorú im nemôžu zabezpečiť členovia rodiny, ani opatrovateľská služba, 
prípadne toto umiestnenie nevyhnutne potrebujú z iných vážnych dôvodov 
a ktorých zdravotný stav si nevyžaduje liečenie a ošetrenie v zdravotníckom 
zariadení.  Často krát sú očakávania rodiny väčšie, ako je možnosť poskyto-
vania sociálnej služby v súlade so zákonom. Rodine sa snažíme už pri prvom 
kontakte vysvetliť, že nie sme zdravotnícke zariadenie a mnohé zdravotnícke 
úkony nemôžeme vykonávať, aby sme tak predchádzali  neskorším nedorozu-
meniam. K 1.1.2019 sme poskytovali sociálne služby 25 mužom a 68 ženám s 
priemerným vekom 82 rokov. 

Pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, alebo majú ťažké zdravotné po-
stihnutie poskytujeme  stravu v jedálni ( úhrada 2,70 €  za obed).  Máme 20 
stravníkov, ktorí si môžu vybrať racionálnu, šetriacu, resp. diabetickú stravu. 
Okrem sociálnych služieb v zariadení a podpornej služby v jedálni poskytu-
jeme aj prepravnú službu, pokiaľ si občan nemôže zabezpečiť inú prepravu 
napr. sanitkou, taxi -službou. 

Počas uplynulého obdobia 
sa nám podarilo:
• získať veľa sponzorov a priateľov, 
ktorí nám prispeli na činnosť finanč-
nými i vecnými darmi (od zdvíhacie-
ho zariadenia, invalidných vozíkov, 
chodítok, cez kožené sedačky, kvety 
, knihy  až po posteľnú bielizeň),  
• zorganizovať spoločenské a kul-
túrne podujatia za účasti miestnych 
organizácii a klubov (umeleckých, 
záujmových, školských...)
• získať dobrovoľníkov, aktivačných 
pracovníkov, ktorí nám dennodenne 
pomáhali a stále pomáhajú  pri po-
skytovaní pomoci  našim klientom
• postupne realizovať úpravu okolia 
pre oddych  klientov s rodinami, s 
vybudovaním chodníkov, altánku, 

poskytovať službu, ktorú občania 
handlovskej doliny a okolia potre-
bujú. 

Naším cieľom v roku 2019 je  nielen 
naďalej  si udržať  úroveň  poskyto-
vaných sociálnych služieb,  ale ju aj 
skvalitňovať. A ak trebameniť, potom 
tak,  aby to bolo v prospech  našich 
klientov s rešpektovaním práv nás 
všetkých.
V prípade záujmu o akýkoľvek druh 
sociálnej služby sa môžete obrátiť  
osobne resp. telefonicky na sociálnu 
pracovníčku ( Mgr. Danielu Báleko-
vú, č. t. 046/5450458, mobil: 0917 
127 450). 
Všetky ďalšie informácie, ktoré vás 
zaujímajú, môžete získať buď osobne 
priamo v zariadení, alebo na našej 
stránke www.seniorcentrum.hand-
lova.sk.

PhDr. Emília Nyitrayová, riaditeľka  

Žiar, miestna akčná skupina, Európska únia, Európske štrukturálne a investičné fondy
Január v Miestnej akčnej skupine Žiar 
patril organizovaniu seminárov. 

Blíži sa každoročný termín podania 
daňového priznania a s tým súvi-
siaca možnosť poukázať 2% dane 
z príjmu organizáciám s rôznym 
zameraním. Miestna akčná skupina 
Žiar sa aj touto cestou obracia na 
všetkých, ktorí by jej chceli darovať 
2% dane z príjmu a záleží im na roz-
voji územia, v ktorom žijú. Postup aj 
údaje potrebné na poukázanie 2% 
nájdete na stránke www.masziar.
sk. Získané finančné prostriedky 
využije MAS Žiar na rôzne aktivity, 

do ktorých patrí aj podpora vzde-
lávania. Tak, ako to bolo v prípade 
januárových seminárov. Mať dob-
rý nápad je len polovica úspechu. 
Druhou a podstatnejšou časťou je 
jeho realizácia. Jednou z mnohých 
aktivít MAS Žiar je poskytnutie po-
moci potenciálnym žiadateľom, 
aby ich zaujímavý nápad dostal 
konkrétnu podobu. Miestna akčná 
skupina pripravila pre záujemcov 
možnosť zúčastniť sa bezplatných 
dvojdňových seminárov zamera-

ných na čerpanie nenávratného 
finančného príspevku. Boli určené 
pre zástupcov samospráv, obča-
nov a podnikateľov pôsobiacich v 
našom území. Účastníci seminára 
získali podrobné informácie ako 
začať, alebo rozšíriť svoju podnika-
teľskú činnosť s prihliadnutím na 
rozvoj cestovného ruchu, služieb a 
zlepšenie kvality života obyvateľov. 
Prioritne bol zameraný na poten-
ciálnych žiadateľov, ktorí nemajú 
žiadne skúsenosti s predkladaním 

projektov. Termíny seminárov boli 
rozdelené do dvoch dní. Prvý deň 
bol venovaný základným informáci-
ám, predstaveniu činnosti a aktivít 
miestnej akčnej skupiny a zorien-
tovanie sa v zložitej problematike, 
ktorá zahŕňa možnosti financovania 
a predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v jednotlivých 
výzvach. „Všetci, ktorí prejavili záu-
jem a zúčastnili sa seminára, získali 
komplexný prehľad o podmienkach 
a postupoch pri predkladaní projek-
tov v rámci MAS Žiar. „Snažili sme sa 
podať zložité informácie čo najjedno-
duchšou formou, aby bola pochopená 
podstata, význam a postupné kroky 
pri tvorbe projektu,“ zhodnotila Erika 
Jonasová, projektová manažérka 
MAS Žiar. V druhom dni účastníci 
seminára všetky nadobudnuté teo-
retické vedomosti pretavili do kon-
krétnej práce, ktorej obsahom bola 
príprava vlastného projektu a jeho 
následná prezentácia. 

Účastníci hodnotili seminár veľmi 
pozitívne a naďalej majú záujem 
rozširovať si vedomosti a zručnosti 
v oblasti prípravy vlastného projek-
tu, na ktorý môžu získať aj finančnú 
podporu od MAS.

Mgr. Michaela Šovčíková 
administratívna pracovníčka MAS Žiar 



INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Využite služby Mestskej knižnice

Mestská knižnica je verejnou inšti-
túciou, ktorá cieľavedome rozvíja 
svoje aktivity vo všetkých oblas-
tiach knižničnej práce. Služby sa 
poskytujú v pracoviskách knižnice 
a to v Oddelení pre dospelých, Od-
delení pre deti a mládež na Námestí 
baníkov a v pobočke v mestskej 
časti – Morovno. 

Výpožičné služby: Čitateľom je k dis-
pozícii takmer 50 000 knižničných jed-
notiek a 35 titulov novín a časopisov 
prichádzajúcich do knižnice. Knihy, 
noviny a časopisy je možné požičať: 
absenčne, alebo prezenčne z fondu 
knižnice. Tituly, ktoré nemáme vo 
fonde, zaobstaráme prostredníctvom 
medziknižničnej výpožičnej služby z 
iných knižníc. Ak je kniha vypožičaná, 
môže si ju čitateľ rezervovať. O vráte-
ní požadovanej knihy je čitateľ infor-
movaný telefonicky, SMS, mailom.  

Poradenské služby: Knižnica po-
skytuje pomoc pri orientovaní sa v 
knižničnom fonde, v online katalógu 
knižnice, poskytuje konzultačné služ-
by pri výbere a vyhľadávaní literatúry 
na študijné účely, populárno-náučnej 
literatúry, ale aj beletrie, pomoc pri 
vyhľadávaní tematických požiadaviej 
na náučnú literatúru pre študentov 
pri tvorbe seminárnych a záverečných 
prác.

Reprografické služby: v knižnici je 
možné zhotovovanie kópií na štu-
dijné účely. Kópie sa zhotovujú len z 
častí dokumentov, na študijné účely a 
výlučne len z fondu mestskej knižnice.

Internet: v knižnici je možné využívať 
internet prostredníctvom 6 terminá-
lov. Služba je pre registrovaných čita-
teľov prvých 60 minút poskytovaná 
bezplatne.

Propagačné služby: Cieľom je pred-
staviť knihu, knižnicu, autorov, spiso-

vateľov čitateľom knižnice rôznymi 
spôsobmi, aplikovať tradičné, ale aj 
nové formy a metódy práce s deťmi 
v knižnično-informačnej práci, vytvá-
rať a posilňovať čitateľské návyky od 
ranného detstva, vplývať na výchovu 
zameranú na informačnú gramotnosť. 
Knižnica pripravuje pravidelne exkur-
zie a hodiny informatickej výchovy 
pre MŠ, ZŠ, SŠ; kultúrno-výchovné a 
vzdelávacie podujatia (besedy, autor-
ské besedy, besedy o knihách, hovo-
rené bibliografie, literárne medailóny, 
kvízy, vedomostné súťaže, tvorivé 
dielne) pre všetky vekové kategórie.
Burza kníh – výpredaj vyradených 
kníh z fondu knižnice. K aktualizácii 
a ochrane knižničného fondu patrí 
pravidelné vyraďovanie zastaralej, 
opotrebovanej a duplicitnej literatúry. 
Tú ponúkame verejnosti za jednotnú 
cenu 0,20 €. Výpredaj sa koná vždy po-
čas pracovných dní.

Mestská knižnica zabezpečuje vše-
obecný a neobmedzený prístup k 
verejne dostupným dokumentom a 

informáciám z vlastných fondov. V 
súčasnosti eviduje takmer 2 000 čita-
teľov, ročne navštívi knižnicu viac ako 
30 000 návštevníkov, vypožičia cca 55 
000 KJ, pripraví cca 200 komorných, 
kultúrno-výchovných podujatí pre 
deti, mládež aj dospelých. Svoje služ-
by poskytuje registrovaným čitateľom 
a používateľom. Registračný poplatok 
na tento kalendárny rok je v porovna-
ní s cenou novej knihy skutočne nízky 
(dospelí čitatelia 3€, študenti a dô-
chodcovia 2,50, deti do 15. r. zdarma). 
Ostatné poplatky sú podľa platného 
cenníka služieb knižnice.  

Pripravujeme vo februári

P.O. Hviezdoslav. 
Literárne podujatie k 170. výr. nar.
Hviezdoslav deťom. 
Medailón k 170. výr. nar
Malá Vansovej Lomnička. 
8. roč. Recitačnej súťaže dievčat
Fašiangy - tvorivá dielňa. 
Ľudové tradície. Pre 1.st. ZŠ

Zážitkové čítanie z kníh sloven-
ských autorov. Pre 1. st. ZŠ a MŠ.
- Skutočný kamarát (SanjaPregl) 
 – šikana, priatelia 
- Analfabeta Negramotná (Ján Uličian-
sky) - vlastnosti človeka podľa mena
- Človiečik z budíka (z knihy Danka a 
Janka, M. Ďuríčková) – poznávanie 
hodín
Čo sme prečítali. Literárne hodiny o 
prečítaných knihách spojené s požiča-
ním nových kníh. 
Výpredaj vyradených kníh z fondu 
knižnice

Výzva pre ženy a dievčatá
Pripravujte sa na Vansovej Lomničku.
Mestská knižnica v spolupráci s Úniou 
žien Slovenska usporiadajúokresnú 
súťaž v umeleckom prednese poézie 
a prózy. Vyzývame dievčatá od 16. ro-
kov a ženy, ktoré majú vzťah k umelec-
kému slovu, aby sa začali pripravovať 
a zapojili sa do 51. ročníka Vansovej 
Lomničky, okresnej súťaže v umelec-
kom prednese poézie a prózy žien 
– neprofesionálnych recitátoriek, kto-
rá sa uskutoční v marci 2019. Bližšie 
informácie v knižnici (tel.: 547 5449, 
0907 991605, mail: kniznica.handlo-
va@gmail.com).

Mestská polícia informuje.....
Mestská polícia zaznamenala za mesiac december 
2018 – január 2019 /od 17.12.2018 do 20.01.2019/ 
celkom 480 udalostí. Zaevidovaných bolo 155 
priestupkov, z ktorých bolo 105 zistených vlastnou 
činnosťou a 33 oznámených občanmi mesta. Kame-
rovým systémom bolo zistených 17 priestupkov. 
Z celkového počtu bolo 121 dopravných priestup-
kov. V 29 prípadoch bol použitý TPNZOMV/tzv. pa-
puča/.
VZN č. 6/2010 – o dodržiavaní verejného poriadku a 
verejnej čistoty – 1 priestupok.
VZN č. 8/2013 – o zákaze podávania, alebo požívania 
alkoholických nápojov v územnom obvode mesta 
Handlová, Novej Lehoty a Morovna – 2 priestupky.
Proti verejnému poriadku bolo riešených 13 
priestupkov. Z toho boli 2 priestupky na úseku ru-
šenia nočného pokoja a 11 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva.
Proti občianskemu spolunažívaniu – 1 priestupok.

Proti majetku 1 priestupok.

V 16 prípadoch bol porušený Zákon 282/2002 o 
niektorých podmienkach držania psov /nezabráne-
nie voľnému pohybu psa; neprihlásenie psa do evi-
dencie; neoznámenie zmeny skutočnosti a údajov, 
ktoré sa zapisujú do evidencie, neodstránenie výka-
lov/. Príslušníci mestskej polície odchytili 9 túlavých 
psov, ktorí boli umiestnení v útulku /5 psov sa po-
darilo vrátiť ich majiteľom/. Príslušníci MsP vykonali 
za uvedené obdobie 89 zákrokov a 25 výjazdov k 
narušeným monitorovaným objektom. Na žiadosť 
OOPZ Handlová, HaZZ a tiesňovej linky 112 bolo 
príslušníkmi MsP vykonaných 17 zákrokov.

Niektoré udalosti MsP za obdobie 
od 17.12.2018 do 20.01.2019:

17.12.2018 o 23:57 hod. - tel. oznámila obyvateľka 
Partizánskej ulice, že jej suseda búcha na stenu a kri-
čí o pomoc. Po príchode na miesto bolo zistené, že 
v byte býva pani s manželom. Obidvaja sú čiastočne 
nevidiaci a sú ležiacimi pacientmi, opatrovateľka k 

ním chodí každý deň. Po otvorení bytu sedel muž 
vedľa postele, viditeľné zranenia nemal, RZP nebo-
lo potrebné volať. Hliadka následne z miesta odišla. 
Dcéra zotrvala na mieste.

20.12.2018 o 11:30 hod. - stála služba OOPZ požia-
dala hliadku MsP o preverenie oznamu na Morov-
nianskej ceste, kde má byť oznamovateľka údajne 
pod vplyvom alkoholu a v zlom psychickom stave a 
priateľ jej mal ublížiť, resp. ju zbiť. Hliadka na mies-
te zistila, že oznam sa zakladá na pravde. Na mieste 
bola situácia upokojená

24.12.2018 o 01:50 hod. – tel. požiadal príslušník 
OOPZ o preverenie oznamu na Mostnej ulici, kde sa 
mal syn vyhrážať rodičom a mal byť pod vplyvom 
alkoholu a drog. Hliadka na mieste zistila totožnosť 
muža, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a inej ná-
vykovej, alebo psychotropnej látky. RZP požiadala 
OOPZ o poskytnutie súčinnosti pri prevoze pacienta 
do NsP.                                                                            

MsP

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.



A ako to vidí naša Majka z handlovského 
tEGLiku po poslednom januárovom vzdelá-
vaní  v Ružomberku a návšteve primátorky?
Drahí moji EGL-áci! Motivácia handlovského 
tímu rastie! Včera sme mali pracovné stretnutie a 
dnes už sme sedeli s primátorkou mesta Handlo-
vá a viceprimátorom v jednej kancelárii a rozprá-
vali sme sa o EGL, o našich cieľoch, o hotových 
úlohách i dokonca o mieste na stretávanie mlá-

deže. Od samosprávy sme dostali neuveriteľnú 
podporu a veľmi sa z toho tešíme. Ako nás naučil 
školiteľ Peter Kantor:  „Na úradníkov a politikov 
treba dlhodobo, s úsmevom a s noblesou.“ 

Do tímu tEGLik pribudli nové tváre, niektorí 
spolupracujú na diaľku. Všetko vám prezradí-
me už čoskoro  a tešíme sa, že sa k nám pridá-
te.       JP

Vlani sa začala skupinka nadšencov venovať 
koncepčnej práci s mládežou v našom meste. 
Z vlastného presvedčenia sa zapojila do projektu Europe goes 
local a IUVENTY a vytvorila desaťčlenný tím  zložený z mladých 
ľudí, zástupcov samosprávy, Do Fénix v Handlovej, Centra voľ-
ného času,  ktorí sa venovali činnosti vo svojom voľnom čase. 
Vzdelávacie stretnutia v Belej, Šachtičkách a Senci podporila 
samospráva a výsledkom bola viac ako desiatka pracovných 
stretnutí v Handlovej, zorganizovalo sa anketovanie a na stole 
pristáli stovky vypísaných dotazníkov. Tím tEGLikáčov, ako si 
dala partia meno sa pýtal, čo by mládež v našom meste uvíta-
la, ňúralo sa vo vekovej skladbe Handlovčanov, vyhodnocoval. 
Koncepcia práce s deťmi a mládežou mala byť odprezentova-
ná na pripravovanej konferencii pre mládež vlani. Tá sa napo-
kon nekonala. I keď už boli prisľúbení odborníci, pripravený 
program. Došiel dych. 

Koncom roka vzdelávanie v rámci projektu Europe Goes Local 
opäť vďaka IUVENTE a jej ľuďom obživlo. Dobre nastavený pro-
jekt počítal aj s tým, že sa jednoducho nie všetko musí podariť 
a nadšenci potrebujú tiež občas nakopnúť.  Začiatkom januára 
prišla živá voda, nová tútorka a tEGLikáči pokračujú aj vďaka 
novému tútorovi. 

Volcaňáci mali opäť kalen-
dár plný aktivít. Medzi tie 
naj minulý rok určite patrilo 
predstavenie Mikulášovi, 
Vianočná párty, 4. ročník 
predstavenia Z Rozprávky 
do Rozprávky, ktorý sme 
opäť vypredali a 2. ročník 
nášho vianočného hudob-

ného koncertu.  Na hudobnom koncerte sa žiaci  predviedli  v hre na flaute, 
bicích a klavíri. Predvianočná atmosféra a usmiate tváre rodičov dodali deťom 
na sebadôvere. 

V januári nás čakajú výchovné koncerty pre všetky ZŠ v Handlovej a budeme 
hosťovať po prvý krát  aj ZŠ z Ráztočna.Okrem toho sú za chvíľku vysvedčenia 
a tak nezaháľame a tvrdo na sebe pracujeme.

Všetkým Handlovčanom želáme úspešný Nový Rok 2019.

ZIMNÁ PRÍPRAVA TS DAZYA
Zimné prázdniny sme ukončili intenzívnou tanečnou prípravou na novú súťažnú 
sezónu. Zimná príprava bola pre našu tanečnú skupinu novinkou, nakoľko každý 
rok absolvujeme iba letnú prípravu. Zúčastniť sa jej môžu všetky deti, ktoré sú 
našimi tanečníkmi a dovŕšili vek 6 rokov. Táto zimná príprava však bola odme-
nou pre jednu z našich skupín - Dazya Kids Alfa, aktuálne majsterky sveta. Trinásť 
dievčat vo veku 8 až 10 rokov absolvovalo dvojfázové tréningy pod vedením na-
šej trénerky Dášky, s cieľom pripraviť novú choreografiu, s ktorou zabojujú o titul 
aj v roku 2019. Zimná príprava sa uskutočnila v Hotely Remata. Okrem tréningov 
sme regenerovali v bazéne a kolektív sme utužovali pri stavaní snehuliaka a sán-
kovačke. Teší nás, že toto sústredenie bolo z veľkej časti uhradené z finančnej 
odmeny, ktorú sme získali od mesta Handlová v rámci ocenenia mesta. 
Ďakujeme za podporu rodičom detí, bez ktorých by to nebolo možné.  Počas 
zimných prázdnin neoddychovali ani iné naše pokročilé skupiny a pripravovali 
nové súťažné choreografie v našej domovskej tanečnej sále. Boli to pre nás ak-
tívne prázdniny. Prvá súťaž, kvalifikácia na majstrovstvá sveta nás čaká v marci. 
Okrem zimnej prípravy sme v januári roztlieskali všetky domáce basketbalové 
extraligové zápasy MBK Handlová a roztancovali sme Farský ples, ktorý organi-
zovala Farnosť Handlová.                                                                                    Dazya Team

tEGLik na nápady alebo čo nám mládež naladí?

VOLCANO alebo decembrová nádielka

Opeknel nám informačný kanál 
a ako sa s nami môžete zhovárať

Prenos informácií od mesta k obyvateľom je v Han-
dlovej zabezpečovaný rôznymi informačnými pro-
striedkami, aby si každý obyvateľ alebo návštevník 
mohol zvoliť ten, ktorý mu najviac vyhovuje. Vďaka 
zručnosti a talentu Jána Kanianskeho, kováča, pô-
vodná schránka Povedzte nám, povedzte primáto-
rovi, ktorá bola v stene vo vestibule MsÚ, zmenila 
svoju formu. Kovovú schránku s vytepaným názvom 
Návrhy a podnety môžete nájsť hneď oproti vstup-
ným dverám mestského úradu.

Odkiaľ môžem získať informácie o dianí v mes-
te, ako môžem dať vedieť o svojich aktivitách na 
území mesta Handlová
• internetová stránka mesta www.handlova.sk
• úradná tabuľa mesta pred MsÚ Handlová,
• plagátové plochy
• bulletiny, letáky a plagáty
• mesačník Handlovské noviny 

• veľkoplošné pútače, transparenty
• mestský rozhlas
• regionálna televízia RTV Prievidza s.r.o.
• regionálne rádio BETA - Rádio Bojnice
  (každý piatok v Poludníku)

Ďalšie formy komunikácie:
• osobná komunikácia
• emailová komunikácia: 
 handlova@handlova.sk, info@handlova.sk
•  sociálna sieť Facebook@MestoHandlová
•  aplikácia Odkaz pre starostu – prevádzkuje 
 nezásvilý prevádzkovateľ
•  Mobilná aplikácia – prevádzkuje WEBY Group. 
 Po jej inštalácii budete notifikovaní pri každej  
 zmene obsahu stránky mesta www.handlova.sk
Ak máte záujem zverejniť informácie o Vašich 
aktivitách, jedná sa o platené služby v týchto ko-
munikačných kanáloch:
•  Mestský rozhlas - Svoj oznam posielajte na 
 rozhlas@handlova.sk, resp. kontaktujte: 
 046 519 25 54. 

Povereným oddelením na 
zber oznamov a ich odvysie-
laním je v meste Handlová 
podateľňa, prízemie MsÚ 
č.d. 8.
• Plagátové plochy mesta - 
výlep plagátov zabezpečuje 
spoločnosť HATER-HANDLO-
VÁ spol. s.r.o. podľa platné-
ho cenníka. Kontaktujte 046 
5477 
•  Inzercia v regionálnej 
 televízii RTV Prievidza, s.r.o.
• Inzercia v mesačníku Handlovské noviny. 
 Uzávierka je vždy k 19. v predchádzajúcom 
 mesiaci. 
 Pre inzerciu kontaktujte 0907 774 280, 
 handlovske.noviny@gmail.com. 
 Noviny vždy nájdete aj na webovom sídle 
 mesta  www.handlova.sk.            JP

Máme pre vás miesta, 
kde sa môžete s nami zhovárať!         



Čo by ste si vybrali? Ktorú odmenu? 
Samozrejme pre vaše dieťa. Alebo 
pre vás? 

Chodíme do školy už od septembra. 
Je to takmer päť celých mesiacov. Päť 
mesiacov ranného bojovania s malými 
spachtošmi, úsilím dostať do nich as-
poň drobné raňajky a preteky s časom 
smerom k budove školy. Všetko sa dá 
zorganizovať, len musíte chcieť. Preto 
nerobím krik na deti, ktoré  chodia do 
triedy po zvonení. Vo väčšej miere je to 
zrejme „zásluha“ rodiča, či prídu včas. 
Chápem, veď aj ja mám ráno čo robiť, 
aby som vyliezla z vyhriatej postele a 
donútila svoje telo znormalizovať sa po 

krátkom spánku.  Aj deti mávajú ťažké 
rána. Veľmi ťažké. Začali ste uvažovať?  
A nepáči sa vám to? Stačí, aby ste za-
siahli. Programy v telke, nad ktorými ja 
mávnem rukou poznajú deti naspamäť. 
Mobil či tablet sú dobrými spoločníkmi 
na dlhé  večery. To nevadí, že už je de-
sať hodín, ešte netreba spať. Hovoríme 
tomu režim dňa. Učíme deti, ako si roz-
deliť prácu, povinnosti a hry tak, aby 
to bolo ich telu prospešné. Nie nebojte 
sa, nebudem vám dohovárať. Veď ste 
dospelí, zodpovední rodičia, ktorí vedia 
kedy dieťa poslať do postele, koľko slad-
kostí, alebo kofoly mu dať  na desiatu a 
ako mu ráno pripraviť pohodu, aby ne-
bolo v strese. Ale ľudia sme rôzni. Je mi  

smutno keď vidím, koľko detí príde ráno 
do školy unavených, nevyspatých, hlad-
ných, lebo nestihli raňajky, lebo ráno 
na poslednú chvíľu hádzali do tašiek 
učebnice, alebo hľadali pomôcky na 
výtvarnú. Na konci januára deti zo školy 
nosia výsledky svojho polročného úsilia. 
Čo myslíte, ako sa pracuje dieťaťu, kto-
ré sa dobre nevyspalo, lebo sa do noci 
hralo s mobilom? (Dokážu to aj pod 
paplónom.) Ako premýšľa chlapček, 
ktorý neraňajkoval a je od rána v poklu-
se, pretože nestíhajú? Aký výkon podá 
dievčatko, ktoré sa poobede nepozrelo 
do čítanky, lebo nebol čas? Ako sa cíti 
dieťa, ktoré už dva týždne nemá zelené 
pero, alebo zastrúhané pastelky, kto-
ré na prvom stupni používame každý 
deň? Deťom vždy vysvetľujem, že škola 

je ako ich zamestnanie, práca rovnaká, 
do akej chodia ich rodičia. Ibaže tí majú 
dvojnásobné povinnosti.  Postarať sa 
nielen o seba, ale aj o to,  aby dieťa bolo 
v pohode, aby všetko stíhalo, aby bolo 
pripravené, aby malo všetko, čo potre-
buje. Tie deti to samé nezvládnu. Sú to 
vaše poklady, ľúbite ich a preto si nájdite 
čas. Nielen na učenie, ale aj na plánova-
nie, kontrolu tašky, peračníka, zošitov, 
rozhovory, hry, rozprávky, vychádzky.  

A keď si prečítate polročné hodnotenie 
vášho dieťaťa, premýšľajte, akú mieru 
zásluhy na tom máte vy. Tak? Výlet do 
aquaparku či päťadvadsať na holú? 

Mgr. Elena Dobišová, 
ZŠ Mierové námestie

Vynikajúci pedagóg
Byť pedagógom v dnešnej dobe je nároč-
ná, ale veľmi dôležitá a potrebná práca. Je 
to profesia, ktoráprináša osoh možno naj-
väčšiemu počtu ľudí. Sú pedagógovia, ktorí 
stále vnímajú svoju prácu ako poslanie pre 
ľudí a spoločnosť. Určite takých poznáte. 
Zašlite návrh na jeho ocenenie! Združenie 
obcí Handlovskej doliny bude pri príležitos-
ti Dňa učiteľov 2019 oceňovať vynikajúcich 
pedagógov z nášho mikroregiónu. Kandidá-
tov na ocenenie „Vynikajúci pedagóg 2019“ 
môžu navrhovať školy, školské zariadenia a 
zriaďovatelia, ale aj verejnosť - žiaci, študen-
ti, rodičia, kolegovia.Formulár na vypísanie 
návrhu a viac informácii nájdete na webovej 
stránke mesta Handlováwww.handlova.sk 
alebo webovej stránke Združenia obcí han-
dlovskej doliny (TIK) www.handlova.info.
Návrh na udelenie ocenenia doručte najne-
skôr do 14. februára 2019 v písomnej podo-
be na
adresu: Spoločný školský úrad, MsÚ, Ná-
mestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku 
označte heslomNávrh na ocenenie „Vynika-
júci pedagóg 2019“.

Jarné prázdniny 
od 4. marca do 8. marca 2019

Prevádzka materskej školy počas jarných 
prázdnin bude obmedzená - v prevádzke 
bude Materská škola, Ul. SNP 27, všetky 
ostatné elokované pracoviská budú mimo 
prevádzky.

Zápis detí do školy
Zápis detí na povinnú školskú dochádz-
ku v základnej škole sa uskutoční v stredu 
03.apríla 2019 v čase od 8.00 hod. do 17.00 
hod. vo všetkých základných školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta.
Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré do 1. 
septembra 2019 dovŕšia šesť rokov a deti, 
ktoré mali v minulom školskom roku odlo-
ženú školskú dochádzku.
Upozornenie:
Ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka od-
chádza s rodičmi na dlhší čas do zahraničia, 
tiež musí byť riadne zapísané do základnej 
školy v mieste trvalého bydliska. Súčasne 
rodič písomne požiada riaditeľa školy o po-
volenie plniť povinnú školskú dochádzku v 
zahraničí. 

Jaroslava Maslíková, Spoločný Školský úrad
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Všetky finančné služby 
na jednom mieste
Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti:

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

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

Centrum je otvorené každý deň od 9:00 do 13:00. 
Skladá sa z 2 priestorov - herňa a miestnosť na krúžky. Momentál-
ne sa môžete prihlásiť na krúžok „Fitloptičiek“ (vhodné od 1 roka) 
a Vnímavé hranie (vhodné od 1 roka). Nájdete nás aj na Facebo-
oku: Materské centrum Lienka Handlová. 

Tešíme sa na vašu návštevu! 

Materské centrum Lienka
Nudíte sa doma s vašimi drobcami? 

Chceli by ste s nimi začať navštevovať zaujímavé krúžky?
Materské centrum Lienka (Námestie baníkov 2, bývalá Makyta, 

1. poschodie) je na to ako stvorené!! 

Výlet do aquaparku, alebo päťadvadsať na holú...

Láska je najväčším 
spestrením života
Prichádza mesiac február a s 
ním Deň svätého Valentína. 14. 
február je dátum, ktorý je zná-
my po celom svete a oslavujú 
ho všetky vekové kategórie 
ľudí. Každý z nás potrebuje k 
svojmu životu prejavy lásky a 
priateľstva, či už v podobe boz-
kov, objatí, alebo pohladení, 
ktoré v každom z nás prebúdza-
jú tie najkrajšie pocity. Láska je 
najväčším spestrením života. 
Prečo teda aspoň jeden deň v 
roku neprežívať lásku ešte in-
tenzívnejšie? 

Vo všeobecnosti sa Deň svä-
tého Valentína spája s kvetmi, 
cukrovinkami a romantickou 
večerou. Nič však nepoteší sr-
diečko milovanej osoby viac 
ako darček, ktorý ste vlastno-
ručne a s láskou vytvorili. Slo-

venské banské múzeum v Han-
dlovej vám ponúka jedinečnú 
možnosť vlastnej výroby dar-
čeka. V ekodielničke vám po-
núkame „valentínske  tvorenie“, 
výrobu „Valentínskeho svietni-
ka“ či „Valentínskeho mydla“ v 
darčekovej krabičke. 

Pre tých, ktorí uprednostňujú 
šperky ponúkame v našom ob-
chodíku výrobky z polodraho-
kamov ako sú ametyst, ruženín, 
krištáľ, avanturín a iné.  

Nahláste sa prosím vopred  
elektronickou poštou na ad-
resu sbm.handlova@muze-
umbs.sk, alebo telefonicky 
na číslach  046/5423 973, 
0903 411 011.

Tešíme sa na vás. Zdar Boh!  
 

Zamestnanci SBM Handlová

Slovenské banské múzeum Handlová 



Dňa 18.01.2019 uplynul rok, 
čo nás opustila naša milova-
ná mamička, starká 
a prastarká 

Anna Pappová. 

S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

Dňa 20.1.2019 uplynulo 
15 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec 

Silvester Gašparovič. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn 
s rodinami.

Dňa 24.1.2019 uplynulo 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, 
otecko, starký a prastarký 

Ľudovít Dérer. 

S úctou a láskou spomínajú 
manželka, dcéry Danka a 

Alenka s rodinou a ostatná 
rodina.

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

Dňa 17.1.2019 uplynuli 
4 roky od úmrtia manželky, 
matky, starkej, prastarkej 

Margity Kiselovej. 
Spomína manžel, deti, vnúčence.

Dňa 20.2.2019 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy opus-
til drahý manžel, otec, dedko 
a pradedko 

Benedikt Trnka. 

S úctou a láskou spomína 
celá rodina.

Dňa 24.2.2019 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil man-
žel, brat, otec, starký 
a prastarký 

Dušan Madzgoň. 

S láskou spomíname
 a nezabúdame.

Dňa 10.2.2019 si pripomína-
me nedožité 70-te narode-
niny

Ing. Petra Skalického. 

Spomíname s láskou. 
Manželka a deti s rodinami.

Ďakujeme MUDr. primárke Kvostkovej a kolektí-
vu ODCH oddelenia za starostlivosť počas ťažkej 
choroby nášho otca Jána Gorduliča. 

Smútiaca rodina.

Dňa 31.1.2019 uplynulo 
15 rokov, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý 
otec

Karol Wőlc. 

S láskou spomíname a neza-
búdame. Smútiaca rodina.

S hlbokým zármutkom 
oznamujeme, že dňa 
30.12.2018 nás opustila 
milovaná manželka, mamič-
ka, starká, prastarká a sestra

 Ľudmila Mečiarová 
rod. Kriváňová 
vo veku 79 rokov.

„Neplačte, že som odišiel, ten 
pokoj mi prajte, len v srdci 
večnú spomienku si na mňa 
zachovajte.“ 

Dňa 28.1.2019 sme si pripo-
menuli 5. výročie úmrtia 
od smrti nášho drahého 

Jána Kováčika. 
Spomína manželka, deti a vnúčatá.

Dňa 20.1.2019 uplynulo 19 rokov od úmrtia 
nášho ocka Cyrila Siváka 

a 6.2.2019 uplynú 2 roky od úmrtia našej drahej 
mamky Boženy Sivákovej. 

Chýbate nám. 
S láskou spomína 5 detí s rodinami.

Dňa 7.2.2019 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec, dedko 

Štefan Gecler. 

S láskou a úctou spomína 
manželka, dcéra, syn 
s manželkou, vnúčatá 
a ostatná rodina.

Čas plynie rýchlo, bolesť 
ostáva. Dňa 31.01.2019 
uplynuli 4 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša mamička, 
starká 

Janka Zlatňanská.

Chýbaš nám. 
S láskou spomína syn.

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, susedom a známym, 
ktorí sa dňa 14.12.2018 prišli 
rozlúčiť s našim
milovaným 

Viliamom Krajčom. 

Ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti. Smútiaca 

rodina.  Ďakujem za starostlivosť a opateru za-
mestnancom Senior centru Krššáková. 

Mária Krajčová

Priatelia a známy, spomeňte 
si spolu s nami na láskavého 
človeka - matku, manželku, 
dcéru, sestru 

Alenku Kováčovú, 
rod.Mikušovú, 

ktorej osud nedoprial vidieť 
dospievať svoje deti. 

S láskou a úctou 15 rokov už len spomína
 najbližšia rodina.

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

Dňa 8.2.2019 uplynie 16 rokov od úmrtia našej milovanej mamičky, babky

Anny Vráblikovej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S úctou a láskou 
spomínajú synovia František s rodinou, Ján, Peter, Pavol, dcéry Anna s rodinou 
a Mária, vnučky Monika, Rebeka, Anna a Mária.

Dňa 18.1.2019 uplynulo 
22 rokov, čo nás opustil náš 
drahý manžel, ocko, dedko 
a pradedko 

Ján Kováčik. 
S láskou  a so smútkom 
v srdci spomínajú manželka 
a deti s rodinami. 
Stále nám veľmi chýbaš.

spomíname...



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 €

Stolárstvo RONO Výroba a montáž nábytku na 
mieru. Vstavané skrine, postele,  komody atď. 
Tel.: 0917 684 047.
Prenajmem 2-izbový byt v Handlovej, krásne 
prerobený. T.č.: 0908 787 639

Výkup parožia
tel.č. 0904 834 937

Tlač foto 10x15cm od 0,25€/ks
Podnikateľský inkubátor Handlová

Ponúkame priestory na
Oslavy, svadby, firemné podujatia, 

kary, školenia, semináre...
Podnikateľský inkubátor Handlová

046/ 5444013

V mesiaci december 2018 a január 2019 
sme sa rozlúčili

Zoznam v rubrike je vytvorený na základe súhlasu po-
zostalých so zverejnením informácie. Z dôvodu uzá-
vierky novín je zoznam zverejnený vždy od 25. do 25. 
dňa v mesiaci. 

Marta Kollárová, rod. Adamková, 80 rokov
Jozef Bielik, nedožitých  69 rokov
Viktor Slovák   64 rokov
Juraj Kindernaj st.   93 rokov
Gabriela Benková   72 rokov
Dušan Mamojka   59 rokov
Štefan Matušových   79 rokov
Anton Hovorič   61 rokov
Katarína Velmovská, nedožitých  56 rokov 
Štefan Vrzal   44 rokov
Anna Plavčanová   79 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.

Prevádzkarne na území 
mesta Handlová v roku 2018

V každom čísle Handlovských no-
vín informujeme aktuálne o nových 
prevádzkach v meste. Prinášame 
krátku štatistiku. V priebehu roka 
2018 niektoré prevádzky a obchody 
v Handlovej zmenili svoje sídlo, niek-
toré zrušili svoju činnosť a niektoré 
zmenili adresu. V priebehu roka bolo 
otvorených 8 nových prevádzok – 
medzi nimi aj reštauračné služby, 
poisťovne, predajňa ochranných a 
pracovných pomôcok či predajňa 
bytových doplnkov. 

Do konca roka zrušilo svoje prevád-
zky 10 podnikateľských subjektov a 
3 prevádzky boli presťahované  na 
nové adresy.    JO

Medzinárodný výskum v domácnostiach v Handlovej
Spoločnosť MEDIAN SK, ako nezávislá výskumná spoločnosť začiatkom roka 2019 re-
alizuje medzinárodný výskum Politické postoje. Pre získanie relevantných informácií a 
reprezentatívneho obrazu o názore obyvateľov Slovenska bude výskum realizovaný u 
náhodne vybraných členov domácností. Anketári spoločnosti MEDIAN SK budú kon-
taktovať aj domácnosti v meste Handlováod polovice mesiaca január do konca mesia-
ca február 2019. Samotné opytovanie trvá približne 25 minút. Odpovede sú anonymné 
a zozbierané dáta budú  použité len v rámci súhrnných údajov a je vylúčené akékoľvek 
zneužitie osobných informácií. Viac informácií na www.handlova.sk

JO

Handlovčania darujte 
2 % Handlovčanom

Blíži sa čas ročného zúčtovania zaplatených preddavkov 
na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tla-
čivo Potvrdenia o zaplatení dane. Vyberte si zo Zoznamu 
prijímateľov 2% na rok 2019 subjekt – prijímateľa, ktorému 
chcete poukázať finančné prostriedky. Spolu s Vyhlásením 
doručte do 30.4.2019 na daňový úrad podľa vášho bydlis-
ka. Pomôžme handlovským organizáciám v ich činnosti v 
roku 2019. Aj tento rok máte možnosť obdarovať 2% (3%) 
organizácie so sídlom v Handlovej. Všetky informácie a 
zoznam subjektov, ako aj tlačivá  nájdete na stránkewww.
rozhodni.sk.                                                                                   JO

Totálny výpredaj!



CEYBL LIGA 
V HANDLOVEJ

Pozývame priaznivcov basketbalu a najmä 
ŠBK Handlová, v dňoch 15 - 17.FEBRUÁR sa 
bude konať v Handlovej,  mestskej športovej 
hale jedno obrovské športové podujatie. 

15. - 17.2.2019 sa bude konať v našom meste 
historické kolo CEYBL /STREDOEURÓSP-
KA LIGA/ v basketbale v kategórií U14. Naši 
mladí basketbali dostali pozvánku do tejto 
prestížnej EU mládežníckej ligy na zákla-
de minuloročných výsledkov. To že budeme 
môcť jedno kolo tejto ligy odohrať u nás v 
Handlovej je malý športový sviatok pre naše 
malé mesto. 

VSTUPNÉ NA VŠETKY ZÁPASY 
JE ZDARMA. 

Prezident SR Andrej Kiska s príchodom 
nového roka vo svojom funkčnom období  
zaviedol tradíciu stretávania sa s celoslo-
venskými organizáciami a ich členmi. 

 Vo štvrtok 17. januára 2019 privítal na tradič-
nom novoročnom prijatí aj zástupcov baníkov, 
slovenských baníckych spolkov a cechov. Po 
úvodných slovách privítania a vinšov sa prezi-
dent SR Andrej Kiska poďakoval všetkým prí-
tomným. Vo svojom príhovore im poďakoval 
za prácu v ťažkých podmienkach, ale hlavne 
za úsilie chrániť, udržiavať a rozvíjať tradície, 
s ktorými je spätá minulosť našej krajiny. Sú 
to tradície, ktoré môžu obdivovať návštevníci 
našich banských miest.Vo svojom príhovore 
pripomenul nešťastné, osudové okamihy au-
gusta spred desiatich rokov v Bani Handlová. 
Okamihy, ktoré ukazujú s akými rizikami, ne-
bezpečenstvom a obavami sa spája banícke 
povolanie. 

Ako povedal prezident SR Andrej Kiska vo 
svojom príhovore: „...preto s rešpektom a hl-
bokou úctou k vášmu povolaniu vravím, že je 

našou povinnosťou hľadať poctivé odpovede na 
výzvy, ktorým baníctvo čelí v súčasnosti. Sú to 
výzvy ekonomické, ktoré súvisia s efektívnosťou 
ťažby a jej podpory. Ekologické, ktoré súvisia s 
vplyvom na okolie baní a životné prostredie. A v 
neposlednom rade vplyv na zdravie samotných 
baníkov. Bol by som veľmi rád, ak by iniciatíva 
takéto odpovede hľadať vychádzala možno prá-
ve od vás, bývalých baníkov,  aby mestá, obce, 
vláda, parlament a príslušné európske inštitúcie 
boli vašim skutočným partnerom. Aby táto dis-
kusia bola poctivá, otvorená a aby ste našli aj 
riešenia.“

Medzi pozvanými boli s členmi slovenských 
baníckych spolkov a cechov aj členovia Han-
dlovského baníckeho spolku. Delegáciu Han-
dlovského baníckeho spolku tvorili Ján Ihring, 
predseda Handlovského baníckeho spolku 
a členovia Jozef Javúrek, Jozef Dudáš a Ján 
Procner. 

Zdroj: TS Kancelárie prezidenta SR, uprave-
né, krátené, JO, Ján Ihring, foto: L. Lužina

Handlovský banícky spolok 
u prezidenta SR Andreja Kisku

Poďakovanie

V decembri Rudolf Podoba odovzdal insígnie mesta 
novozvolenej primátorke mesta Silvii Grúberovej. Za 
jeho 12-ročné pôsobenie v kresle primátora by sme sa 
mu chceli poďakovať za jeho prínos. Hlavne za spolu-
prácu s Handlovským baníckym spolkom a navrátenie 
charaktearu baníckej Handlovej, jej histórie a významu. 
Nastal čas výmeny generácii. Veríme, že i v nasledujú-
com období prispeje k ďalšiemu rozvoju mesta a bude 
nápomocný novému vedeniu. 

Prajeme mu dobré zdravie, spokojnosť a šťastie v rodi-
ne ako i priateľské stretávanie so spokojnými občanmi 
mesta. Novej primátorke v jej náročnej práci zaželajme 
pevné zdravie, spokojnosť v rodine a v práci správne 
rozhodnutia v prospech občanov mesta. Vzájomne si 
nielen poprajme, ale i prispejme k prosperite našej rod-
nej Handlovej.  

Jozef Cibuľka a HBS, n.o.

Zapíšte si do diára...
6. február 2019 o 18.00 h repríza filmových žurnálov Handlová vo filme, kinosála DKMH. 
 Vstupné 1 €

8. februára 2019 o 15.00 h  Detský karneval v CVČ Handlová.  Vstupné 1 €

15. – 17. februára 2019   stredoeurópska liga CEYBL mladých basketbalistov U 14
 Mestská športová hala. Vstupné zdarma.

14. február 2019 16.00 h 19.00 h  Valentínska párty, spoločenské priestory Domu kultúry mesta  
 Handlová.  Vstupné dobrovoľné.
20. februára 2019 o 17.00 h  zábavný večer Na slovenskej zábave so zabávačom Števom 
 Hruštincom a jeho hosťami Akord z Červeného kameňa, 
 sestry Bacmaňákové a Profil. Kinosála DKMH.  Vstupné 9 €.
20. február 2019 o 18.00 h  koncert slovenskej speváčky Mirky Miškechovej, v Pauza Cafe. 
 Námestie baníkov. Vstupné 10 €.

1. marca 2019 o 19.00 h  Pochovávanie basy a rozlúčku s Barbarou Basovou. Do tanca hrá 
 skupina Elton, spoločenské priestory DKMH. Vstupné  5 €. 
 Od 10.00 h bude fašiangový sprievod chodiť mestom. 



15

šport

Prekrásne počasie a bohatá ná-
dielka snehu prilákali 19.01.2019 
do prírody rekordný počet milov-
níkov zimnej turistiky a prírody. 
Tento rok sa na prezentácií v Cigli 
a v Handlovej  zaregistrovalo 2694 
účastníkov. Z Handlovej 6 autobu-
sov odviezlo do Cigľa 529 účastní-
kov, ktorí sa vydali  na trať  pocho-
du do Handlovej. 
V Handlovej, v Pizzerii Papučka, sa na 
pochod na trať na Tri studničky zare-
gistrovalo ďalších 45 účastníkov. Cel-
kovo sa Pochodu vďaky SNP v tomto 
ročníku zúčastnilo z Handlovej  574 
účastníkov. Stúpajúci počet účastní-
kov registrovaných v Handlovej nás 
teší a zároveň zaväzuje  do budúcna 
riešiť niektoré problémy, ktoré máme 
hlavne pri organizácií prepravy.  Ten-
to rok opätovne prišlo do Handlovej 
aj 58 účastníkov, ktorí sa registrovali 
na štarte v Cigli.   

Veľmi nás teší, že Pochodu vďaky sa 
zúčastňujú deti a mladí ľudia, ktorí 
prichádzajú s rodičmi alebo  peda-
gógmi. Tohto ročníka sa  zúčastnilo 
celkovo  100 handlovských detí vo 

Peter Kuric s ďaľším pekným ocenením
Spolu 27 športovcov a 23 trénerov ocenilo Národné športové centrum, prí-
spevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky, pri príležitosti ukončenia športového roka 21.1.2019. 
Na pondelkovej slávnosti sa zúčastnila ministerka školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Martina Lubyová, ktorá odovzdávala ceny úspešným čle-
nom NSČ. Prvýkrát sa oficiálne vo funkcii štátneho tajomníka pre šport 
predstavil bývalý športový strelec Jozef Gönczi.
Výsledky športovcov a prácu trénerov vyzdvihol aj riaditeľ NŠC Boris Čavajda. 
„Chcel by som sa poďakovať a zagratulovať športovcom i trénerom za ich prácu 
v roku 2018, ktorý bol pre viacerých úspešný. O to viac ma teší, keď práve mladí a 
nádejní športovci dosahujú kvalitné výsledky, ktoré sú prísľubom do budúcnosti. 
Chcem povzbudiť nielen športovcov, ale aj ich trénerov a realizačné tímy do ďalšej 
práce.”

Nechýbal Handlovčan - ŠPORTOVÉ LEZENIE
Peter Kuric - MS mládeže Youth A (7. miesto - Lead), ME mládeže Youth A 
(5. miesto - Boulder) - tréner Igor Kollár

“Veľmi si cením ocenenie NŠC. Po namáhavom, ale veľmi úspešnom roku to bolo 
príjemné zadosťučinenie za celoročné výsledky v čoraz populárnejšom športe.  A 
zároveň ma teší, že môžem aspoň maličkým pričinením zviditeľniť našu Handlovú.“ 
(Peter Kuric).                                                                                                       

Gratulujeme!          JP+JO

zobrala na prechádzku do zimnej 
krajiny v okolí Handlovej.  
Tento rok sa zmenilo miesto cieľa 
pochodu. Cieľ bol v Pizzerii Papuč-
ka, kde bolo veľmi dobre postarané 
o vyhladnutých účastníkov. Majiteľ 
pizzerie, p. Norbert Koncz, so svoji-
mi kamarátmi, navaril výborný gu-
láš. Väčšina účastníkov privítala túto 
zmenu a vyjadrili s ňou spokojnosť.  
V  Handlovej sme v cieli oceňovali aj 
najstarších účastníkov, ktorými boli 
František Hradňanský  (1936) a Ján 
Blažej (1936). Najmladšími účast-
níkmi, ktorí boli zaregistrovaní  boli 
Kristínka Šuleková (2014) a Jurko 
Stanček (2014). Na trati sme mali aj 
16 – mesačné bábätko so svojimi 
rodičmi.   

Mladého či starého, každého potešila 
sladkosť, alebo ovocie na doplnenie 
stratených kalórií.  

Už dnes sa tešíme na stretnu-
tie s milovníkmi zimnej prírody 
18.01.2020. Veríme, že zdoláme 
hranicu 600 registrovaných účast-
níkov v Handlovej. 

PhDr. Janka Polakovičová

veku do 15 rokov a 17 mladých ľudí 
vo veku od 16 do 18 rokov. Tento rok 
sme vyhodnotili aj rozdelenie účast-
níkov podľa pohlavia a zistili sme, že 
viac bolo mužov, a to 327. 

V Handlovej sa registrovali nielen 
Handlovčania. Prišli k nám  aj turisti zo 
Stupavy, Vlkanovej, Prievidze, Ráztoč-
na, Trenčína, Malej Čause, Bytričian, 
Kamenca pod Vtáčnikom, Bojníc, 

Rudnianskej Lehoty, Lipníka, Poruby, 
Žarnovice, Žubkova, Ostrého Grúňa, 
Chmelinca pri Púchove, Veľkej Čau-
se, Jalovca, Krušoviec, Lazian, Ježko-
vej Vsi, Hliníka nad Hronom, Hradca, 
Pravenca, Chrenovca - Brusna, Dolnej 
Šale, Hornej Vsi, Bratislavy, Blatného, 
Lehoty pod Vtáčnikom, Koša, Parti-
zánskeho, Baniek, Zvolena. Teta Anič-
ka mala návštevu z Írska, ktorú tiež 

44. ročník Pochodu vďaky SNP Cigeľ – Handlová
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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

22. februára 2019

V piatok, 18. januára 2019, za 
účasti vyše 180 trampov a hostí 
v Podnikateľskom inkubátore, 

symbolicky, pivom Tramp, handlovskí 
trampi  pokrstili knihu 

Tramping v Handlovej.
Info a predaj
0908 248 848

Kino Baník pozýva vo februári 
Aj vo februári pokračujeme s nedeľnými rozprávkami o 10:00h. V premiére 
deti čaká pokračovanie Lego príbehu. Už druhýkrát reprízujeme úspešný do-
kument HANDLOVA VO FILME, ktorý vypredal kinosálu a to v stredu 6. februá 
ra 2019 o 18.00 h. Pre milovníkov hororov sme pripravili mrazivý POTOMOK. 
V premiére sa objaví aj remake jedného z najúspešnejších francúzskych fil-
mov NEDOTKNUTEĽNÍ. Program kina nájdete na www.kino.handlova.sk
Mediálnym partnerom vopred ďakujem za zverejnenie a teším sa na stret-
nutie v kine.

Hlasovaním môžeme opäť získať ihrisko Žihadielko. 
Handlovčania poďme!
Stačí málo. Kliknúť na www.handlova.sk alebo www.zihadelko.sk  registrovať 
sa cez email, alebo váš FB profil a denne pošlite svoj hlas, ako aj bonusový 
hlas za hru! (Hrá sa jednoduchá hra, kde horizontálne, alebo vertikálne spo-
jíte tri rovnaké obrázky v časovom limite.) Spolu môžeme priniesť do mesta 
ihrisko za 87 tisíc Eur a zaplatíme ho našimi hlasmi! Súťažíme a hlasujeme de-
nne od 14.1. do 28.2. 2019. Viac na www.handlova.sk , www.facebook.com/
MestoHandlova/. Zapojte sa do súťaže o naj hlasovača!

Trampi pokrstili knihu

JD Plast. sr.o.
Handlová


