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V tomto čísle:
Kraj testuje nový autobusový
spoj. Využívajme ho!
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Plaváreň je podľa koncesionára hotová na 99 %
Spoločnosť B.T.I. ohlásila, že
plaváreň otvorí 29. februára 2020.
Do letnej sezóny chce sprevádzkovať aj kúpalisko.
Mesto Handlová uzavrelo koncesnú
zmluvu so spoločnosťou B.T.I. spol.
s r.o. v decembri 2017. Plaváreň mala
zrekonštruovať do 30. augusta 2018.
V decembri 2019 firma B.T.I. avizovala, že plaváreň otvorí 29. februára
2020.
Celá nová

Máme poslednú šancu vyhrať
detské ihrisko
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Rozhovor s riaditeľkou Domu
kultúry Jarmilou Žiškovou
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Na mestskom zastupiteľstva 12. decembra situáciu vysvetľoval zástupca
spoločnosti B.T.I. Ján Kara. Ak by postupovali podľa pôvodného projektu,
rok by im na opravu plavárne údajne
stačil. Podľa Karu však museli vykonať množstvo prác navyše, ktoré v
pôvodnej dokumentácii zahrnuté neboli. “V rekonštrukcii nebola zahrnutá
výmena bazénov. Kachličkový bazén
nespĺňal žiadne technické normy a
vytekala z neho voda,” povedal Kara.
Podľa jeho ďalších slov museli celú
plaváreň rozkopať, lebo v nej vyvierala voda. Kanalizácia podľa neho
viedla do kopca a všetko bolo zhrdzavené. Plaváreň preto podľa jeho slov
zrekonštruovali tak, akoby ju postavili úplne novú. “My sme plaváreň nad
rámec projektovej dokumentácie
rozbili na skelet a všetko vymenili za
nové. Nová kanalizácia, s ktorou sa
nerátalo, nové kúrenie, nové bazény,
veľa vecí sme urobili navyše,” dodal.
Podľa Jána Karu bude nový bazén z
nerezu a bude mať olympijské parametre. Zástupca spoločnosti B.T.I.
ďalej prehlásil, že stavba je na 99%
hotová. “Plaváreň plánujeme otvoriť
v marci, uvidíme, aké komplikácie nás
zdržia v rámci kolaudácií,” dodal.

Kolaudačné rozhodnutie vydáva
stavebný úrad. Lehoty na rozhodnutie stavebných úradov určuje
zákon o správnom konaní. V jednoduchých veciach môže rozhodnúť
bezodkladne, v ostatných prípadoch
je povinný rozhodnúť do 30 dní a vo
zvlášť zložitých prípadoch rozhodne
najneskôr do 60 dní od začiatku konania.
Mesto musí začať platiť
Podľa Jána Karu pracovníci firmy
začnú pracovať v areáli letného kúpaliska 15. januára a firma ho plánuje otvoriť ešte túto letnú sezónu.
Celková hodnota koncesie je 5 184

000 eur. Spoločnosti B.T.I. bude mesto platiť 345 600 eur ročne pätnásť
rokov. Prvá splátka vo výške 28 000
eur mesto čaká 26. januára. “Záväzky
koncesionára si budeme plniť, preto
je dôležité, aby ste dodržali termíny,
ktoré ste dnes oznámili, aby nedošlo k
disproporciám,” povedala zástupcovi
firmy B.T.I. na decembrovom zastupiteľstve primátorka Silvia Grúberová
(NEKA).
Termálna voda nebude
Na otázku poslanca Tomáša Arvaya
(NEKA), či spoločnosť pri prevádzke
počíta s využitím termálneho vrtu,
Ján Kara odpovedal, že s vodou

O zníženie dane je potrebné požiadať v januári
Koľko krabíc pre seniorov naplnili
Handlovčania láskou?
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Na zľavu dane z nehnuteľností
majú nárok seniori nad 65 rokov a
držitelia preukazu osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Daň z nehnuteľností, ktoré neslúžia
na podnikanie, stúpla od 1. januára
o 50%. Poslanci mesta zároveň
rozšírili okruh ľudí, ktorí majú nárok
na zľavu vo výške 25 %. Jedná sa
o seniorov starších ako 65 rokov a
držiteľov preukazu osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím. O úľavu
na dani z nehnuteľností však musia
požiadať do konca januára.

Pozvánka na Pochod vďaky SNP
Cigeľ - Handlová
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“Podľa zákona o dani z nehnuteľností
sa zmeny nahlasujú do konca januára.
Počas roka sa na zmeny neprihliada.
Aj vo februári už bude neskoro,” upozornila Bibiana Vicianová z Oddelenia
daní, majetku mesta a podnikateľskej
činnosti mestského úradu. Dodala, že
o úľavu stačí požiadať raz, ďalšie roky
už nebude potrebné žiadosť obnovovať.
Ůľava platí aj pre manželov, ktorí
vlastnia nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve. Stačí ak jeden
z manželov dosiahol vek 65 rokov
alebo je držiteľom preukazu osoby s

ťažkým zdravotným postihnutím.
Pre priznanie úľavy je potrebné na
mestský úrad v Handlovej doručiť
vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré
nájdete na webstránke mesta alebo
si môžete zľavu vybaviť osobne na
Oddelení daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti mestského úradu
v kancelárii číslo 7.
Mesto zníženie dane žiadateľovi
prizná len za podmienky, že daňovník
nemá voči mestu žiadne nedoplatky
na miestnych daniach alebo miestnom poplatku za komunálny odpad.
(INU)

z termálneho vrtu zatiaľ nerátajú. “Do budúcna uvidíme, ako sa
rozhodneme,” povedal. Z výsledkov rozboru vody však podľa
neho vyplýva, že voda nespĺňa
kvalitatívne parametre. “Ak termálnu vodu pustíme do systému,
hrozí, že celú technológiu budeme
musieť meniť každé tri roky.”
Primátorka Silvia Grúberová upozornila, že využitie vody z termálneho vrtu je súčasťou zmluvy.
Situáciu podľa nej bude riešiť
komisia, pretože pravdepodobne
bude nutné koncesionársku zmluvu upraviť.
Text a foto Silver Jurtinus

Retro obývačka
zatiaľ nebude
Spolu 25 komunít z rôznych
kútov Slovenska získalo predvianočný darček v podobe finančnej podpory. Projekt Senior centra Handlová neuspel.
V decembri prebiehalo verejné hlasovanie programu Nadácie VÚB Komunitné granty. Do on-line hlasovania sa
zapojilo 47-tisíc obyvateľov Slovenska.
Granty do výšky 5000 eur získali tri projekty v každom kraji s najväčším počtom
hlasov. V Trenčianskom kraji zvíťazili
projekty, ktoré pripravili Centrum Naša
chalúpka v Partizánskom, obec Nitrianske Pravno a mesto Nová Dubnica.
Projekt „Vytvorme si obývačku“, ktorý
predložila nezisková organizácia Senior
centrum Handlová, neuspel.„Ďakujeme
všetkým, ktorí sa zapojili a poslali nám
hlas. Aj naďalej sa budeme snažiť získať
peniaze na vytvorenie obývačky, ktorá
bude seniorom pripomínať domov,”
povedala riaditeľka Senior centra Handlová Emília Nyitrayová. Za projekty v
Trenčianskom kraji zahlasovalo spolu
8444 ľudí.
(RED)
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Medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom
skúšobne premáva nový autobusový spoj
Ak spoj nebude dostatočne
vyťažený, po troch mesiacoch ho
zrušia.
Pravidelnú autobusovú linku
Handlová – Žiar nad Hronom od
1. januára posilnil jeden pár spoja.
Trenčiansky samosprávny kraj tak
vyhovel žiadostiam mesta Handlová
o zlepšenie dopravného spojenia
medzi susednými mestami. Dva nové
spoje však ešte nie sú schválené pre
celoročný grafikon. Skúšobná doba,
počas ktorej bude kraj vyhodnocovať
obsadenosť autobusov, bude trvať do
31. marca 2020. Po tomto termíne kraj
vyhodnotí efektivitu spojov a buď ich
ponechá, alebo zruší.
Ako budú premávať?
Cestovný poriadok linky 307427
Prievidza – Handlová - Žiar nad
Hronom od 1. januára 2020 doplnil
spoj 307427/65 s odchodom zo
zastávky Handlová, centrum o 16:22
hod. a príchodom na autobusovú
stanicu v Žiari nad Hronom o 16:51
hod. V opačnom smere linku posilnil
spoj 307427/88 s odchodom z
autobusovej stanice v Žiari nad
Hronom o 17:35 hod. a príchodom
na zastávku Handlová, centrum o
18:10 hod. Oba spoje budú stáť na
zastávkach Vežička, Horný koniec,
Horný koniec kostol, Handlová majer,
Nová Lehota hostinec, Nová Lehota
kameňolom, Nová Lehota hájovňa,
Janova Lehota Dérerov mlyn, LovčicaTrubín Dubník, Lovčica – Trubín
rázcestie, Žiar n. Hronom požiarna
zbrojnica a Žiar n. Hronom TESCO.

Lepšie napojenie na diaľkové spoje

Lacno, bezpečne, ekologicky

Čas odchodu spoja zo Žiaru nad
Hronom do Handlovej bol na
odporúčanie dopravcu SAD Prievidza
určený na 17:35 z dôvodu zvýšenia
jeho atraktivity.
Okrem pravidelne dochádzajúcich
žiakov, študentov a pracujúcich
môžu totiž spoj využiť aj príležitostní
cestujúci z diaľkovej autobusovej linky
102513/3 z Bratislavy s príchodom
na autobusovú stanicu v Žiari nad
Hronom o 17:15 hod., z rýchlika R814
Slatina smerujúceho zo Zvolena s
príchodom na železničnú stanicu v
Žiari nad Hronom o 17:17 hod. a z
diaľkovej linky 701501/7 smerujúcej z
Bardejova s príchodom na autobusovú
zastávku v Žiari nad Hronom o 17:30
hod.

Posilnenie autobusových spojov
handlovská primátorka Silvia
Grúberová privítala: „Som veľmi
rada, že na základe našich žiadostí a
osobných rokovaní nám Trenčiansky
samosprávny kraj vyšiel v ústrety a
nám sa podarilo presadiť zlepšenie
dopravnej dostupnosti medzi
Handlovou a Žiarom nad Hronom. Spoj
zo Žiaru nad Hronom s odchodom
okolo 17-tej hodiny si Handlovčania
priali v ankete, ktorú sme realizovali
na jeseň. Prosím všetkých pravidelne
dochádzajúcich, aby nechali osobné
autá doma a využívali verejnú dopravu,
ktorá je ekologickejším, bezpečnejším
a hlavne lacnejším spôsobom dopravy,“
povedala primátorka Handlovej.
(TEXT A FOTO: INU)

CENTRÁLNY
DISPEČING ZIMNEJ
ÚDRŽBY

ZIMNÁ NOCĽAHÁREŇ

F. Nádaždyho 4 - Jazmín

PLÁN ZASADNUTÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA I. POLROK 2020

V prípade potreby volajte:

27. FEBRUÁR 2020

Mestská polícia 0905 499 384

28. MÁJ 2020

0918 471 852

Sociálne odd.: 0917 616 391

25. JÚN 2020

Handlová má opäť šancu vyhrať detské ihrisko
O ihrisko Žihadielko mestá zabojujú
naposledy.
Mesto Handlová sa aj v roku 2020
zapojilo do 5. ročníka súťaže o
ihrisko pre deti vo veku od 2 do 12
rokov. Súťaž, ktorú Handlová v roku
2017 vyhrala, vyhlasuje obchodný
reťazec Lidl, ktorý v rokoch 2016 až
2018 postavil 30 Žihadielok v celkovej
hodnote 2 610 000 eur.
V roku 2020 prebehne posledný
ročník projektu „Lidl ihrisko
Žihadielko“. Do boja o ihrisko sa
budú môcť zapojiť všetky slovenské
mestá bez ohľadu na to, či sa v nich
nachádza Lidl predajňa potravín,
alebo už Žihadielko v minulosti
vyhrali. Hlasovanie prebieha od
13. januára do 29. februára 2020
na adrese www.zihadielko.lidl.sk.
Žihadielko vyhrá 10 najúspešnejších
miest. Hodnota jedného ihriska je 87
000 eur.
„Predbežne uvažujeme nad verejným
priestorom v južnej časti mesta.
Verím, že sa opäť všetci spojíme
pre Handlovú a zopakujeme náš

Editoriál
Vážení čitatelia, milí Handlovčania.
Držíte v rukách 17. vydanie novín
Handlovský hlas. Výnimočné je tým,
že je to prvé číslo, ktoré vydáva mesto
Handlová samostatne, to znamená, že
celá jeho výroba je v rukách zamestnancov mesta Handlová od spracovania článkov, grafiky a zaslania do
tlačiarne. Tešíme sa, že našimi prispievateľmi sú mestské organizácie,
vrátane škôl, snažíme sa a budeme v
tom pokračovať, predstaviť vám aj podnikateľské subjekty na území mesta alebo tie, ktoré dlhodobo so samosprávou
spolupracujú, pretože podnikatelia si
zaslúžia našu i vašu pozornosť.
Prvých 16 vlaňajších vydaní nám
pomáhala pripravovať spoločnosť
Triumf media, ktorá vzišla z verejného
obstarávania. Ľudia z tejto spoločnosti
nám pomáhali so samotnou výrobou
novín, upozorňovali nás na nástrahy, povzbudzovali nás, keď sa niečo
nepodarilo. Od začiatku vydávania mestského periodika však bolo
zámerom vytvoriť vlastný redakčný
tím. Teším sa, že sa to podarilo.
208 strán informácií
V roku 2020 nájdete Handlovský hlas vo
svojich schránkach každé dva týždne, s
výnimkou letnej a vianočnej prestávky.
Spolu 24 vydaní nájdete i v digitálnej
podobe na webovom sídle mesta www.
handlova.sk, tak ako doteraz.
Tradične budú mestské noviny vychádzať na ôsmych stranách, štyri vydania však budú rozšírené o špeciálnu
štvorstranovú prílohu. Celkové ročné
náklady na tlač novín a ich dodanie
do Handlovej sú vo výške 14 133,84
eur, pričom sme zvýšili mierne náklad
na 6700 kusov, a snažíme sa nájsť pre
vás aj nové distribučné miesta. Verejné
obstarávanie mesto realizovalo koncom minulého roka a noviny sa tlačia
v bratislavskej tlačiarni.
Tretie tohtoročné číslo bude iné
Prvé vydanie s prílohou bude číslo 19
a vo svojich schránkach ho nájdete 12.
februára. Väčšiu časť rozšíreného vydania venujeme novoročnému príhovoru
primátorky mesta, Silvie Grúberovej,
v ktorom sa vracia späť k roku 2019,
načrtne plány na nastávajúce obdobie.
Novoročný príhovor sme zverejnili na
našom webovom sídle, preto sa v aktuálnom vydaní tejto téme nevenujeme
a pripravujeme zaujímavejšie spracovanie. Ak chcete položiť primátorke
mesta svoje otázky, na ktoré by ste radi
videli odpovede už v budúcom rozšírenom čísle, napíšte ich na adresu redakcie uvedenú v tiráži do 4. februára.

určenom rozsahu, sú bezplatné. Príjem
z ostatnej, platenej inzercie, je príjmom
mesta Handlová.
Handlovský hlas je jediné tlačené periodikum, ktoré vydáva mesto Handlová. Hlavným účelom novín je informovanosť o činnosti mestského úradu,
mestských organizácií a podávať široký
obraz o živote samosprávy. Noviny
plnia aj verejnoprávnu funkciu, keďže
redakcia je povinná zaoberať sa
každým podnetom, ktorý dostane. Pre
garanciu čo najväčšej miery objektivity
sme sa zaviazali dodržiavať Etický kódex novinára. Preto neváhajte, zapíšte
si číslo 0905 909 311 hneď teraz do mobilov a ak máte zaujímavú informáciu,
volajte alebo využite náš email: handlovsky.hlas@handlova.sk. Sú to vaše
noviny, tvoríme ich pre vás.
Čestne a otvorene
Už v tomto vydaní si všimnete nové
pravidelné rubriky a ďalšie budú
pribúdať. Mesto však nekomunikuje
iba cez noviny. Oddelenie komunikácie
a marketingu MsÚ, do ktorého redakcia novín patrí, pripravuje zmeny aj v
iných médiách. Vylepšili sme facebook
@MestoHandlova, pripravujeme pre
vás vysielanie podcastov a už v prvom
štvrťroku 2020 predstavíme nové webové sídlo mesta. Primátorka Silvia
Grúberová Handlovčanom sľúbila otvorenú a čestnú komunikáciu a my sa
ju snažíme robiť.
Handlovú čaká dôležitý dátum
Dovoľte mi ešte jeden krátky komentár
k trom článkom v aktuálnom vydaní.
Spája ich nevšedný dátum - 29. február.
V tento deň by sme sa mali dozvedieť výsledky parlamentných volieb,
zistíme, či sme uspeli v súťaži o detské
ihrisko Žihadielko a spoločnosť B.T.I.
verejne prisľúbila otvorenie plavárne.
Takýto dátum mávame v kalendári iba
raz za štyri roky, možno i v tom je jeho
magická sila. Nenechajte ju vyprchať,
príďte voliť, venujte svoje úsilie nášmu
mestu možno i hlasovaním za nové
pekné ihrisko pre naše deti, a tešme sa
z toho, ak handlovská plaváreň opäť
otvorí svoje brány.
Skúsme spoločne neukazovať prstom
na vinníkov, ak sa niečo nepodarí, ale
opýtať sa, ako si môžeme navzájom
pomôcť, urobiť spoločne napríklad
lepšie i naše noviny. Prajem vám, milí
čitatelia, v mene celého redakčného
tímu Handlovského hlasu v roku 2020
iba samé dobré správy.

Jediné noviny samosprávy
s občianskou inzerciou zdarma

veľký úspech z roku 2017,“ povedala
primátorka Silvia Grúberová. V roku
2017 získalo handlovské Žihadielko
204 000 hlasov. Každý Handlovčan
vtedy poslal do súťaže v priemere

takmer 12 hlasov.
Ihrisko Žihadielko má rozmery 20 m x
16 m a skladá sa z 8 herných prvkov.
Skladbou herných prvkov je určené
pre deti vo veku 2-12 rokov.
(INU)

Tlač novín bude zabezpečovať
spoločnosť Petit Press, ktorá noviny
tlačí od ich prvého čísla, ktoré vyšlo
15. mája 2019. Tento rok budete noviny dostávať v známom plnofarebnom
formáte vo veľkosti A3. Za distribúciu
novín zodpovedá Slovenská pošta,
u ktorej si mesto službu objednáva.
Nárok na jeden výtlačok Handlovského
hlasu zdarma má každá handlovská
domácnosť, preto ak noviny nedostanete, prosím, dajte nám o tom vedieť.
Cenník z roku 2019 ostáva v platnosti,
riadková inzercia pre obyvateľov, t.j.
smútočné oznámenia, poďakovania v

Jana Paulínyová, vedúca kancelárie
primátorky mesta, šéfredaktorka

Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová, vydáva mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, adresa redakcie: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, 2. podlažie, Oddelenie
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sk, zodpovedný redaktor: Mgr. Silver Jurtinus, telefón: 0905 909 311, redaktorka: Bc. Vanda Matiašková. Grafická úprava: Silver Jurtinus. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22,
851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika je mesto Handlová.
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Hodnota majetku mesta
stúpla. Získalo chránený les
Zámena pozemkov s firmou Males
je úspešne ukončená.
Poslanci o výmene prvýkrát rokovali
na mestskom zastupiteľstve v auguste. Uznesenie o zámene pozemkov medzi mestom a súkromnou
firmou, ktoré v auguste schválili, však
museli na septembrovej schôdzi
zrušiť. Uznesenie v auguste poslanci schválili jednoduchou väčšinou
hlasov. Zámena nehnuteľného majetku mesta, ktorého zostatková
hodnota je vyššia ako 3 500 eur, je
však považované za prípad hodný
osobitného zreteľa a poslanci ju musia schváliť trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Tomu musí predchádzať
zverejnenie zámeru mesta pätnásť
dní pred konaním mestského zastupiteľstva s presným označením
zamieňaných nehnuteľností.
Ako informovala referentka správy
majetku mesta Simona Mihalusová,
počas zverejnenia bol zámer pri-

pomienkovaný a všetky pripomienky
boli zapracované. „Výmera pozemkov
bola po zapracovaní pripomienok
znížená o ďalších 46 245 m2,“ upresnila. Oproti pôvodne navrhovaným
311 112 m2 teda mesto spoločnosti
Males odovzdá 264 867 m2. Mesto
od spoločnosti Males nadobudne
pozemky v pôvodnej výmere, teda
celkovo 162 277 m2, do ktorej patria pozemky v katastrálnom území
Novej Lehoty, budova fary v Novej
Lehote so sadom a14 hektárov lesa
pod Bielou skalou, ktorý je zaradený
do piateho stupňa ochrany.
Podľa zástupcu primátorky Radoslava
Iždinského, podstatou celej zámeny
je, že mesto získalo ucelené parcely v intraviláne za veľké množstvo
drobných parciel v extraviláne. „Táto
transakcia bola pre mesto výhodná
z hľadiska hodnoty aj vyššej likvidity
získaného majetku. Majetok sa bude
mesto snažit čo najlepšie zhodnotiť
napríklad formou zaujímavých projektových zámerov.”
(INU)

Mestským policajtom rozšírili právomoci
Samospráva mesta Handlová k 10. 1.
2020 do 24.00 h zaevidovala spolu
146 žiadostí o voľbu poštou. Všetkým
žiadateľom budú zaslané hlasovacie
lístky, obálky a poučenie o spôsobe
hlasovania do 25. januára 2020. Voliči
musia doručiť návratové obálky tak,
aby boli fyzicky doručené na adresu
mesta najneskôr 28. 2. 2020.
Prvé zasadnutie okrskových volebných komisií pre voľby sa bude
konať v pondelok 20. januára 2020
o 14.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Handlovej.
Na zasadnutí členovia okrskových
volebných komisií, ktorých delegovali
politické strany (hnutia), koalície politických strán zložia zákonom predpísaný sľub.
Vylepovanie volebných plagátov v
meste Handlová. Formát plagátu je
A3. Ofciána plagátová plocha pre voľby je umiestnená na Námestí baníkov.
Viac na www.handlova.sk.
(RED)

Handlová láka. Počet prisťahovalcov z roka na rok stúpa
Štatistiky o pohybe obyvateľstva
za rok 2019.
Do Handlovej za rok 2019 pribudlo 140 novorodencov z tohto 74
chlapcov a 66 dievčat. Matrika zaznamenala úmrtia 202 Handlovčanov z toho 104 mužov a 98 žien.
Do Handlovej sa prisťahovalo 220
nových obyvateľov (107 mužov a
113 žien) a odsťahovalo sa 266 (137
mužov a 129 žien). Na začiatku roka

2019 mala Handlová 16 872 obyvateľov, k 1.1.2020 žije v Handlovej
16 764 obyvateľov, z čoho je 8496
mužov a 8268 žien. V roku 2019 sa
zosobášilo v Handlovej 57 manželstiev, čo je o niečo menej ako v roku
2018, kedy si v sobášnej sieni povedalo áno 68 párov.
Demograficky obyvateľov z miest
ubúda, ale i keď je v Handlovej
oproti minulému roku o 108 Handlovčanov menej, pozitívnou správou

Galéria odpadkov

je, že v roku 2018 sa prisťahovalo
do Handlovej 163 obyvateľov, ale v
roku 2019 už to bolo 220 čo je o 57
Handlovčanov medziročne viac.
Aj v minulom roku mesto poskytovalo príspevok pri narodení
dieťaťa vo výške 70 eur na jedno
narodené dieťa. Z rozpočtu mesta
bolo v roku 2019 vyplatených spolu
8960 eur, a to 126-tim mamičkám,
ktoré o príspevok požiadali.
(MSÚ)

Najkrajší vianočný
stromček v Handlovej

Predstavujeme novú rubriku, v ktorej budeme pravidelne prinášať informácie
o tom, ako správne separovať. Už mnoho Handlovčanov triedi odpad. Aj tí
najsvedomitejší však niekedy narazia na odpadový materiál, pri ktorom váhajú,
ako s ním naložiť. Táto rubrika je venovaná práve ľuďom, ktorým separácia nie
je ľahostajná a snažia sa separovať správne. Ak máte nezodpovedané otázky
ku konkrétnym materiálom a váhate, do ktorej nádoby na odpad patrí, napíšte
svoju otázku na adresu handlovsky.hlas@handlova.sk. Odborným garantom
rubriky je riaditeľ spoločnosti Hater – Handlová spol. s r.o. Vladimír Borák.

Tetrapak

Tetrapak patrí do žltých nádob na
plasty alebo oranžových vriec v rodinných domoch. Pred vyhodením je
však potrebné ho opláchnuť. Tetrapak, alebo aj viacvrstvový kombinovaný materiál je vyrobený z buničiny
– teda z papiera, plastu ak hliníka. Má
mnohé využitie a existujú špecializované firmy, ktoré sa zameriavajú práve
na výrobky z nápojových kartónov.
Napríklad buničina sa dá použiť na
vreckovky. Z dvoch tetrapakových
obalov sa dá vyrobiť jeden meter

štvorcový kuchynskej utierky. Plastový vrchnák je vyrobený z vysokohustotného polyetylénu, čo je veľmi
čistý, hodnotný materiál, ktorý je niekoľkokrát recyklovateľný. Z tetrapakov sa vyrábajú aj dosky pre stavebníctvo, ktoré majú podobný vzhľad
aj využitie ako známy sadrokartón. V
roku 2019 sme v Handlovej vyzbierali 6,52 tony tetrapakov, dokážeme v
roku 2020 toto číslo zvýšiť? Hádžme
prázdne a opláchnuté tetrapaky do
žltých nádob na plasty.
(RED)

Do vianočného stromčekovania
na handlovskom facebooku sa
počas sviatkov prihlásilo päťdesiat
krásnych nápaditých stromčekov.
Najviac vašich hlasov získal a víťazom súťaže sa stáva pán Rudolf
Chudý, ktorý vyhráva Monografiu
mesta Handlová 1. Víťazovi srdečne
gratulujeme. Všetky súťažné vianočné stromčeky si môžete pozrieť
v komentároch na oficiálnom facebookovom profile mesta @Mesto
Handlova.
(RED)

Od 1. decembra 2019 môžu mestskí
policajti zastavovať autá, pokutovať vodičov aj kontrolovať taxikárov.
Zmeny v kompetenciách mestských
policajtov vyplynuli z novelizácie
zákona o cestnej premávke, zákona o
obecnej polícií a zákona o priestupkoch.
K základným úlohám mestských policajtov pribudlo napríklad oprávnenie
využívať zvukové, obrazové alebo
iné záznamy. „Vďaka novele zákona
môžeme napríklad zastaviť a pokutovať vodiča, ktorý prejde vozidlom
cez železničné priecestie v čase,
keď je to zakázané, keď vodič cúva
v jednosmernej ceste, a taktiež keď
vodič prejde s vozidlom na signál
svetelného dopravného zariadenia
s červeným svetlom,“ uviedol náčelník mestskej polície Handlová Marcel
Jánošík.
Môžu udeliť pokutu až 150 eur
Ďalšou novinkou je oprávnenie
mestských policajtov presvedčiť sa, či
je zadržaná osoba ozbrojená alebo či
má pri sebe inú vec ohrozujúcu život
alebo zdravie. Príslušníci mestských
polícií môžu po novom komukoľvek
v záujme bezpečnosti zakázať vstupovať na určité miesta.
K oprávneniam pribudlo zastavovanie
vozidiel, ak vodič spáchal priestupok
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo ak ide o vozidlo,
po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
Zároveň sú príslušníci mestských
polícií oprávnení prikázať vodičovi
smer jazdy.
Mestskí policajti dostali aj právomoc
zastavovať a kontrolovať taxikárov.

Kontrolovať môžu napríklad preukaz
vodiča taxislužby, kópie koncesie,
dodrživanie tarifných podmienok,
umiestnenie základnej sadzby cestovného na určených miestach alebo
správne označenie vozidla taxislužby.
Za priestupok spáchaný závažnejším
konaním podľa zákona o cestnej
premávke, ako je napríklad vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v
čase keď je to zakázané, zastavenie a
státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta pri dohľade
nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky môžu príslušníci
mestskej polície udeliť blokovú pokutu do výšky 150 eur.
(RED)

Fejtón

A just!
Tichý ohňostroj. Pietna spomienka.
Úcta, pokora a zároveň oslava Nového
roka. Pochopil som myšlienku, zámer,
ocenil realizáciu, tlieskam. A potom si
tu ty. Povedal si si: “A just!“ Natruc nakúpim delobuchov toľko, aby ma počuli
až na Ukrajine, v Čechách, Maďarsku
aj Poľsku. Lebo ty máš právo, ty chceš,
tebe to nik nemôže zakázať...
Zaregistroval som Handlovčana,
ktorý si adoptoval most. Pochopil som
myšlienku, zámer, ocenil realizáciu,
tlieskam. Sám od seba sa podujal starať
sa a zabezpečiť tak bezpečný krok možno aj pre moje, či tvoje deti. A potom si
tu ty. Povedal si si:“ A just!“ Nebudeš
robiť to, čo má robiť mesto, prečo by
si práve ty mal robiť za niekoho iného,
tebe to nikto nemôže prikázať...
Mojej pozornosti neušiel ani nový
plátok, akože noviny, ktoré sa chcú

tváriť ako spasiteľ. Pochopil som
myšlienku a verím, že každý zdravý
človek aj zámer. Sú skrátka ľudia, ktorí
si povedia: “A just!“ Jeden deň vám na
otázku či pomôžu Handlovčanom a
Handlovej odpovedia: “Nie, neuvažujeme, nepomôžeme, nedáme“ a druhý
deň vám budú rozprávať, ako to robia
nezištne a z lásky k vám... Pasuje mi
sem prirovnanie: “Do huby sa ti smejú
a do rúk ti s..ú“
Čo dodať na záver.... A JUST vám sem
dám fotku mladého srnca, ktorý bol
tak vystrašený z delobuchov, že v snahe uniknúť do bezpečia sa dostal až do
mesta a dolámal si väzy, keď sa snažil
uniknúť z toho pekla, ktoré sme mu my
„inteligentní“ ľudia pripravili. Ono totiž
to „A just!“ prinesie vždy pravý opak,
ako čakáte...
Text a foto: Krekáč
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Jarmila Žišková: Pracujeme, kedy má väčšina ľudí voľno
Dom kultúry ako príspevková organizácia mesta funguje od roku
1991, kedy bane delimitovali budovu domu kultúry mestu za jednu
korunu. Jarmila Žišková nastúpila
do funkcie riaditeľky v januári 2004.

ponuku v rámci Leta na námestí o
zaujímavé tvorivé aktivity pre rodiny
s deťmi. Dúfam, že i tento rok sa nám
podarí zabezpečiť kontajner, ktorý
ku Kratochvíľkam neodmysliteľne
patrí. Na námestie už niekoľko rokov
privážame Bažant kinematograf a
letné večery si môžeme užívať filmy
pod holým nebom. Pre mňa je top
akciou Handlovská kapustnica. Veď
čo môže byť krajšie ako spoločné varenie, spoločne strávené dopoludnie
v dobrej nálade a spoločný benefičný
príspevok nás Handlovčanov pre niekoho, kto to naozaj potrebuje?

Koľko pracovníkov pripravuje
kultúrne podujatia pre Handlovčanov?
Kolektív zamestnancov je stabilizovaný. V Dome kultúry pracuje
11 kmeňových zamestnancov plus
5 pracovníkov chránenej dielne,
ktorú sme zriadili. Spolu je nás teda
16. Je to veľmi dobrý tím ľudí. Všetci poznajú svoje kompetencie a
chápu, ako ich úlohy súvisia s prácou
celého kolektívu. Každý človek je tu
dôležitý a na každom stoja mnohé
veci. Kolektív funguje výborne a organizačne zvláda aj veľké podujatia.
Tá práca je naším poslaním. Každý
sme tu dobrovoľne. Rozhodli sme
sa, že budeme pracovať v prospech
Handlovčanov sme tu preto, aby sme
nachádzali cesty. My si nič nedokazujeme, ale slúžime ľuďom. Naša práca
je špecifická v tom, že robíme práve
vtedy, keď má väčšina ľudí voľno. Sú
to víkendy, sviatky aj noci, o to viac si
vážim všetkých, ktorí tu pracujú. Som
veľmi vďačná všetkým aktivistom,
ktorí dobrovoľne pomáhajú pripravovať naše podujatia a mestským
organizáciám, bez ktorých pomoci
by sme napríklad Fašiangy, Cestu
rozprávkovým lesom, Kratochvíľky a
mnohé ďalšie nedokázali realizovať.
Čím bude pre vás rok 2020
špecifický?
Dramaturgický plán podujatí pripravujeme s ohľadom na očakávanú
rekonštrukciu kinosály, ktorá by mala
prebehnúť v júni a v júli. Letné podujatia preto budeme organizovať na
námestí a verím, že sálu s novými kreslami otvoríme v auguste. S riaditeľkou
Regionálnej televízie Prievidza Danou
Reindlovou pripravujeme na otvorenie
pokračovanie mimoriadne úspešného
podujatia Handlová vo filme. Kým pri
prvom dieli sme čerpali z archívov Slovenského filmového ústavu a Národného
archívu v Prahe, pásmo Handlová vo
filme 2 chceme zostaviť z archívu regionálnej televízie, ktorá začala vysielať
v roku 1996. Pracovný názov podujatia
je “Uvidíte, že sa uvidíte.” Bude to veľké
lákadlo. Chceme, aby ľudia prišli a vyskúšali si sedenie v nových kreslách.

Vnímate zmeny u návštevníkov
kultúrnych podujatí, alebo sú to
stále tie isté tváre?

Jarmila Žišková pri preberaní Ceny mesta Handlová v roku 2017.
Ako zostavujete
kultúrnych podujatí?

kalendár

Každé jedno podujatie v kalendári
kultúrnych podujatí má svoju
tradíciu. Aby malo podujatie záruku
kvality do kalendára ho zaradíme
najskôr až po troch rokoch. Popri
tom organizujeme množstvo ďalších
akcií, či už kultúrnych, vzdelávacích,
alebo osvetových. Pokiaľ však máme
ambíciu dostať nejaké podujatie do
kalendára, tak tri roky nastavujeme
procesy, skúšame, učíme sa a až keď
je organizačne, obsahovo a technicky
zvládnuté, navrhneme ho komisii
kultúry zaradiť do kalendára. Nie je
tam ani jedno podujatie, ktoré by nebolo overené. Tam musí byť kvalita,
tam nemôžu byť paškvily.

vždy vieme nájsť zdroje na zabezpečenie úloh v oblasti kultúry, ktoré
pre mesto vyplývajú zo zákonov. Na
druhej strane sú aj mestá, ktoré do
kultúry investujú oveľa viac. Na kultúru je obvyklé vynakladať z rozpočtu
mesta 5%. Keby to bolo tak, mohli
by sme naše budovy aj zveľaďovať
a rekonštruovať, nielen udržiavať.
Na bežný materiál a údržbu si však
musíme zarobiť, nakoľko príspevok
z mesta pokrýva hlavne mzdové
náklady, náklady na energie a akcie
z kalendára celomestských podujatí.
Minulý rok sa nám darilo hlavne vďaka kinu. Do návštevnosti 10 tisíc nám
chýbalo len niekoľko divákov. Bola to
historicky najvyššia návštevnosť kina,
akú sme mali.

Aký máte rozpočet na rok 2020?

Čo vás okrem rekordnej návštevnosti kina minulý rok potešilo?

Na celú prevádzku troch domov
kultúry, na prevádzkové náklady a
podujatia, dostaneme 277-tisíc eur.
Je to 75% nášho rozpočtu, zvyšok si
musíme zarobiť. Peniaze, ktoré od
mesta dostaneme, tvoria 2,1% podiel
mestského rozpočtu. Ak do nákladov
na kultúru mesta zahrnieme všetky
výdavky, teda napríklad aj náklady
na prevádzku knižnice, je to 3,9%
rozpočtu Handlovej. Som šťastná, že
máme dlhoročnú podporu z mesta, že
vieme pripravovať kultúrne podujatia
pre ľudí, nikto nám v práci nebráni a

Deň bielych ruží, ktorý organizujeme,
si zobrali za svoje aj politici. Veľmi ma
potešilo, keď minister obrany Gajdoš
predminulý rok po pietnom akte
povedal, že svojich ľudí z protokolu by mal poslať do Handlovej, aby
sa prišli učiť. To pre nás bolo veľké
ocenenie. Handlovčania to berú ako
úplnú samozrejmosť, ale nie všade
je to na takej vysokej úrovni, ako u
nás. Radi pracujeme na podujatiach,
ktoré sú určené pre širokú verejnosť
a sú voľne prístupné. Podarilo sa
nám, vďaka Rasťovi Nemcovi, rozšíriť

Výstava predstaví pôsobenie Rómov v odboji
Vernisáž výstavy zameranej na
príbehy Rómov počas druhej
svetovej vojny prebehne za účasti
autorky v čitárni Domu kultúry
18. januára o 15. hodine.
Informačne bohatá výstava, ktorej
autorkou je rómska filmárka, Handlovčanka Vera Lacková, vychádza
predovšetkým zo životného príbehu
Lackovej prastarého otca, rómskeho
partizána Jána Lacka. Taktiež aj z historicko-etnologického výskumu. Ten
sa zameriaval na situáciu a postavenie
Rómov počas druhej svetovej vojny a
ich zapojenie do Slovenského národného povstania. Prostredníctvom
konkrétnych príbehov respondentov
a zozbieraného materiálu, autorka
priblížuje zabudnuté príbehy a osudy ľudí, ktorí prispeli k oslobodeniu
slovenského národa s nasadením
vlastného života.
Rozsiahly výskum o histórii rómskych

Výstava Very Lackovej potrvá do konca januára.
partizánov pôsobiacich počas Slovenského národného povstania ešte
neskončil. Autobiografické pátranie
priviedlo Veru Lackovú k doposiaľ

FOTO: Facebook VL

nezverejneným faktom našich dejín
a prináša príbehy ľudí, ktorí sa napriek
svojmu etnickému pôvodu spoločne
dokázali spojiť proti zlu.
(INU)

Teším sa, že na podujatia začína
chodiť čím ďalej tým viac mladých
ľudí. Domnievam sa, že pre človeka
by malo byť prestížou zapájať sa do
kultúrneho života. Je jedno v akej
sfére kultúry, ale rodičia by mali
deťom predstaviť diapazón možností, aby sa dieťa v nejakej oblasti
našlo, keď dozrieva a keď sa jeho
záujem o oblasť kultúry kryštalizuje.
Nebola tu taká tradícia, ale snáď sa
situácia zlepšuje. Kultúrny život nie
je iba záležitosťou domu kultúry.
Jeho úroveň závisí predovšetkým od
úrovne obyvateľov a od ich záujmu.
Našim skalným návštevníkom patrí
poďakovanie a veríme, že v nasledujúcom období si k nám nájdu cestu
aj ďalší.
Môžete prezradiť nejaké zaujímavé
podujatia, ktoré pre rok 2020 pripravujete?
Dostali sme ponuku zorganizovať
súťaž Euro Pop Contest. Je to spevácka súťaž zameraná na mladé talenty
a v Handlovej sa bude v máji konať
česko-slovenské finále, z ktorého
víťazi postúpia do celosvetového
finále v Berlíne. Je to ojedinelé
kultúrne podujatie v Československu
a budeme môcť poukázať na to, že
Handlová je kultúrnym mestom. Dramaturgický plán na celý rok ešte uzavretý nemáme, ale môžem prezradiť,
že na Deň baníkov vystúpia revivaly
kapiel Bee Gees a Kabát, vo februári
prídu Radošínci, v marci Cigánski
diabli, pripravujeme predstavenie
muzikálu Simy Martausovej Kubo a
určite zaradíme aj reprízu úspešných
Kolkovín.
Silver Jurtinus, FOTO: Milan Gross

Celomestské kultúrne
a spoločenské
podujatia v gescii
Domu kultúry v roku 2020
24. 1. - 12. Šachtág
21. 2. - Fašiangy
6. 3. - Oslavy MDŽ
27. 3. - Ľuďom za katedrou
20. 4. - Deň Zeme
13. 6. - 41. ročník Cesty
rozprávkovým lesom
Júl, august
Leto na námestí
4. - 5. 9. - Regionálne
oslavy Dňa baníkov
16. 10. - Mesiac úcty k
starším
20. 10. - Deň otvorených
dverí v samospráve
16. - 20. 11. - Týždeň
vzdelávania
27. - 28. 11. - Handlovské
katarínske dni
6. 12. - Mikuláš
12. 12. - Handlovská kapustnica
9. 12. - Živý Betlehem
31. 12. - Silvester

Oslavy a pamätné dni
3. 4. - 76. výročie oslobodenia Handlovej
1. 5. - Oslavy 1. mája, Deň
vstupu SR do EÚ
7. 5. - Deň víťazstva nad
fašizmom
17. 6. - Vatra zvrchovanosti
10. 8. - Deň bielych ruží
27. 8. - 76. výročie SNP
30. 10. - Pamiatka zosnulých

Jarmoky
22. - 23. 5. - Urbanský
4. - 5. 9. - Banícky
27. - 28. 11. - Katarínsky
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Handlovčania naplnili láskou 361 krabíc
Predvianočné zbierky darčekov pre
seniorov i deti zo sociálne slabších
rodín dopadli nad očakávania.

Mesto Handlová po dlhšej odmlke
nadväzuje na plesovú tradíciu.

Iniciátorka celoslovenského projektu
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok?“ je Janka Galatová, ktorá v
roku 2018 založila facebookovú skupinu a oslovila svojich známych aby
sa zapojili do zbierky darčekov pre
seniorov v domovoch dôchodcov.
Vďaka dobrým ľudom prvý rok vyzbierali spoločne takmer 700 krabíc
a potešili tak nič netušiacich ľudí, pre
ktorých to bol možno jediný darček
ktorý pod stromčekom našli. V roku
2019 iniciatíva pokračovala a medzi
prvými mestami sa do projektu zapojila aj Handlová.

V minulosti sa pod hlavičkou mesta
konali mestské plesy, táto tradícia
však bola pred niekoľkými rokmi prerušená. “Ples je jednou z dôležitých
spoločenských udalostí, ktorá vytvára priestor na nadväzovanie nových
kontaktov, vzájomné spoznávanie
podnikateľského prostredia a obyvateľov mesta,” povedala primátorka
mesta Silvia Grúberová.
Ples organizuje mesto Handlová,
Mestský basketbalový klub v spolupráci s Komisiou športu pri Mestskom zastupiteľstve a domom kultúry.
„Predpokladaný počet účastníkov,
pre ktorých pripravujeme bohatý
program a kvalitný catering, je pri-

Zámer prekonali štvornásobne
Podľa slov garantky projektu, vedúcej
Sociálneho oddelenia Mestského úradu v Handlovej Veroniky Cagáňovej,
zámerom mesta bolo urobiť radosť
84 osamelo žijúcim seniorom v bytoch osobitného určenia v meste. Od
zverejnenia výzvy na facebookovej
stránke mesta Handlová však neubehol ani týždeň a stanovený počet,
84 krabíc plných lásky, bol prekonaný.
„Keďže darcovia prichádzali a reagovali veľmi spontánne, pri čísle 140
sme rozšírili cieľovú skupinu seniorov
o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí žijú v bytoch osobitného
určenia na území mesta. Darčeky však
neustále pribúdali, preto sme cieľovú
skupinu handlovských seniorov
rozšírili o tých, ktorí sú odkázaní na
pomoc inej osoby a mesto im poskytuje opatrovateľskú službu. Pri čísle

361, sme zažili najkrajší šok roka,
absolútne dojatie nad štedrosťou a
spolupatričnosťou v dnešnej dobe,“
povedala Veronika Cagáňová.
Krabicu plnú lásky teda okrem seniorov s opatrovateľskou službou, dostali
aj seniori v bytoch osobitného určenia aj klienti všetkých zariadeniach
sociálnych služieb pre seniorov na
území mesta. Roznos darčekových
krabíc zabezpečili zamestnanci sociálneho oddelenia Mestského úradu v Handlovej, ktoré celú akciu zastrešovalo.
„V mene celého oddelenia ďakujem
všetkým darcom,“ povedala Veronika
Cagáňová a potvrdila, že do zbierky
sa určite zapoja aj o rok.

My. Mladí Európania

Vianočnú zbierku pre deti v spolupráci so Sociálnym oddelením mesta
Handlová, Detským a mládežníckym
parlamentom, Informačným centrom
mladých a občianskym združením
ProLibri z Prievidze aj tento rok organizoval poslanec mesta Martin
Uríček. “Pri tejto príležitosti som sociálnemu oddeleniu daroval svoju
poslaneckú odmenu za mesiac júl,
august a september vo výške 123,50
eur. Ďakujem všetkým rodinám, ktoré
nám darčeky pre deti darovali.” Vďaka
ľuďom s dobrým srdcom obdarovali 82 detí zo sociálne slabších rodín.
(RED)

Mestskí úradníci rozdali stovky porcií šimeľčaju

Od 9. do 20. decembra podávala
okoloidúcim zdarma teplý čaj päťdesiatka úradníkov z handlovského
mestského úradu. Striedali sa po dvojiciach v dvojhodinových intervaloch
tak, aby bol zabezpečený chod pracovných povinností na úrade. Vždy,
keď niekto prijal pozvanie na čaj,
urobili čiarku na tabuli na malom
vyzdobenom domčeku „Dal som si
Šimeľčaj.“
Okoloidúci vypili 1300 úradníckych

V Lisabone sa od 8. do 11. decembra
konala záverečná konferencia projektu Youth democracy academy, na
ktorom sa podieľal obrovský počet
dobrovoľníkov z dvanástich krajín
Európskej únie. Slovensko zastupovali práve handlovskí Fénixáci. V rámci
projektu va vytvorila obrovská kampaň pre prvovoličov v tohtoročných
eurovoľbách a s aktivitami tejto kampane ste sa mohli stretnúť na našom
námestí, v dome kultúry i na facebooku. Veľkú rolu v projekte samo-

zrejme mala aj úžasná ústretovosť a
pomoc od samosprávy, preto s dvomi
fénixáčkami Máriou Maňákovou a
Annou Sivekovou do Portugalska na
konferenciu išla aj primátorka mesta
Handlová, Silvia Grúberová. V Lisabone sme zhrnuli a vyhodnotili projekt, odprezentovali volebné výsledky
a naše aktivity. Konferenčný deň sme
strávili v Komisariáte Európskej únie
v Lisabone, kde nás svojou prítomnosťou potešilo mnoho dôležitých
ľudí. Tu bola odprezentovaná aj
brožúra, ktorá je výstupom tohto
projektu. Brožúru slúžiacu ako návod
ku ďalším kampaniam odprezentovali
tí, o ktorých to celé bolo. My. Mladí
Európania.
Mária Maňáková ml.

bližne tristo ľudí. Sme radi, že sa
nám podarilo zabezpečiť lákavú
hudobnú produkciu v podaní Sendreiovcov, Roba Pappa, Tiny a Jozefa Engerera,“ povedal Peter Kollár z
prípravného výboru. Doplnil, že pripravená bude aj tombola s približne
pätnástimi hodnotnými cenami.
Športový ples sa bude konať
14. februára od 19.00 h v športovej hale Handlová.
Rezervácie desaťmiestnych stolov
prijíma Peter Kollár na emailovej
adrese peter.kollar8@gmail.com.
Cena vstupenky, ktorú zakúpite v
handlovskom dome kultúry, je päťdesiat eur.
(RED)

Vianočná zbierka pre deti

V predvianočnom čase pripravila
Handlovská samospráva na námestí
v centre mesta novinku „Úradnícky
šimeľčaj”.

Fénixáci zo Základnej školy Morovnianska cesta ukončili dôležitú
etapu v ich dobrovoľníckych životoch.

Chystajte róby!
Športový ples už čoskoro

šimeľčajov a napísali 200 rôznych
prianí a poďakovaní pre Handlovú
do Vianočnej knihy. Ďeťom úradníci
rozdali 450 odznakov “Ľúbim Handlovú”.
Cieľom takejto predvianočnej aktivity samosprávy mesta bolo ukázať
Handlovčanom, že význam slova
“úradnícky šimeľ”, čo je expresívny
výraz pre byrokratické, šablónovité
a nepružné úradovanie, pre handlovských úradníkov neplatí. Každý
vydaný čaj totiž sprevádzal aj kratší
či dlhší rozhovor a obyvatelia mali
možnosť dozvedieť sa o fungovaní mesta aj týmto nevšedeným
spôsobom. Každý deň sa mohli

návštevníci občerstviť aj v dvoch
stánkoch ponúkajúcich vianočný
sortiment s tradičnými nápojmi a
jedlami.
Domček vyzdobila mestská nezisková organizácia Asterion. Vďaka
spoločnosti Hater - Handlová spol.
s r.o. má domček vyrobenú spodnú
kovovú konštrukciu pre jeho lepšiu
manipuláciu a presun, aby nebolo potrebné ho rozoberať. Veľké ďakujeme
patrí zamestnancom Domu kultúry
mesta Handlová, ktorí celých desať
dní poctivo varili výborný ovocný
čaj a za zvýšenú ochranu stánkov na
námestí, ďakujeme mestskej polícii.
Tešíme sa o rok!
(RED)
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Predvianočná kultúra alebo hurá, sviatky sú za nami
Bolo to krásne očakávanie sviatkov. Celý december sme venovali príprave na Vianoce a na našu
najväčšiu udalosť – Vianočnú
akadémiu a Vianočné trhy.
Dňa 12. 12. 2019 sa zaplnila chodba školy viac ako 20-timi lavicami s
predávajúcimi žiakmi z každej triedy
a Školského klubu detí. Naši žiaci pri
predávaní zažili finančnú gramotnosť
v praxi a osvojili si aj základy marketingu - vianočné ozdoby, pozdravy, svietniky, dekorácie ponúkali
známym i neznámym. Nepredávalo
sa však len za pultom, ale aj priamo v
dave. Podnikavé deti vyrazili ponúkať
svoje výrobky aj priamo medzi ľudí.
Ku koncu predaja dokonca vymýšľali rôzne zľavy a akcie, aby predali čo
najviac tovaru.
Novinkou tohtoročných trhov bola
Vianočná cukráreň, ktorú si pripravili
žiaci 7. ročníka. Triedu premenili na
cukráreň, kde sa podávali lahodné
domáce zákusky, káva či čaj. Atmosféru vianočných trhov dotvárala
príjemná vianočná hudba, výzdoba,
vianočný punč a pohodová predvianočná nálada. Po skončení trhov sme
sa všetci presunuli do telocvične na
Vianočnú akadémiu.
Príprava na ňu sa však začala oveľa,
oveľa skôr. Na úplnom začiatku musí
byť nápad. Nápad učiteliek Mišky
Lachovej, Mišky Ňochovej a Katky
Štupákovej, ktoré už v novembri vy-

mysleli scenár, rozdelili jednotlivé
úlohy a následne mali pod taktovkou
celú akadémiu. Potom prišla na rad
usilovná práca ostatných učiteľov
a učiteliek. So svojimi žiakmi nacvičovali tance, piesne a scénky. Veru
vám poviem, že sme sa pekne zapotili. Všetci pomáhali z celých síl.
Ostatní zamestnanci školy s výzdobou
a organizáciou, rodičia vytvárali a šili
kostýmy, aby sme sa vám všetci mohli
predviesť na nádhernom vystúpení.
Tri princezné a Dedo Mráz sprevádzali
žiakov prvého stupňa po ceste okolo
sveta, aby sme s vďačnosťou skončili na našom milovanom Slovensku.
S obdivom sme sledovali tanečné kroky domorodcov, Eskimákov, Indiánov,
zimomriavky nám telom prebehli pri
tangu štvrtákov a s úsmevom sme

tlieskali rozkošnému gréckemu tancu
v prevedení prvákov.
Moderátorské schopnosti nám
dokázali 3 sestry Vicianové a Bruno
Kaniansky. Žiaci druhého stupňa sa
vytiahli dokonale zorganizovaným
tanečným číslom na tému počítačov
a úsmevnou paródiou na rozprávku
Mrázik.
Obdivovali sme aj odvahu ôsmakov a deviatakov, ktorí sa pridali k
baletu s deťmi z krúžku aerobiku.
Naša telocvičňa bola ako každý rok
zaplnená do posledného miesta. Sme
radi, že sme vám spríjemnili predvianočné dni a ďakujeme učiteľom,
žiakom, rodičom i priateľom školy za
to, že tieto krásne vianočné aktivity
podporili.
Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Vianočná burza na SOŠ Handlová
Vianoce. Magické obdobie, kedy
väčšina z nás spomalí, chová sa empaticky. Obdobie, kedy sa snažíme
obdariť našich blízkych darčekmi,
akoby sme sa všetci stali priateľmi. Aj
v škole sa atmosféra mení, myslíme
viac na ľudí, ktorí možno nemali také
šťastie tráviť Vianoce s blízkymi.
Za účelom obdarovania a potešenia
detí pri príležitosti Vianoc a na pomoc
rodinám v núdzi sa konala na našej
škole SOŠ Handlová Vianočná burza.
Niesla sa v dobrom, srdečnom duchu, kde študenti a učitelia priniesli
z domu prebytočné a užitočné veci,
napiekli koláčiky, navarili punč a pripravili príjemnú atmosféru. Výťažok z
predaja bol darovaný zariadeniu Dorka v Handlovej, s ktorým dlhoročne
spolupracujeme. 			
Martin Putera 1.C, Samuel Mečiar 2.C

Dazya oslávila 7. výročie vzniku
Je to zvláštny pocit uzatvárať rok
dvakrát. Prvýkrát ho sumarizujeme na konci školského roka a
druhýkrát na konci kalendárneho
roka.
Poďte sa s nami obzrieť za tým, čo
sme zažili v roku 2019. V skratke: tancovali sme na viac ako 28. vystúpeniach, súťažili sme na 7. súťažiach,
organizovali sme 23 akcií, workshopov, z toho dve sústredenia (letné
a zimné), 3 denné tábory, tancovali
sme v TV Markíza, zapojili sme sa k
dobrovoľníkom EARTH ANGEL, Koľko
lásky sa zmestí do krabice od topánok a našimi vystúpeniami sme podporili množstvo akcií napr. aj Senior
centrum v Handlovej. Absolvovali
sme workshopy doma aj v zahraničí.
Medzi najväčšie mená, ktoré nás v
roku 2019 vzdelávali, patria: Kirsten
Dodgen, Pause Eddie, Classic Blazzaz,
Kissy McKoy, Josh Price, Kenzo, Rudi
Smit...Vytvorili sme zbierku na našu
cestu na MAJSTROVSTVÁ SVETA 2019.

Počas súťažnej sezóny nám vytopili
tanečnú sálu a tak sme museli vymeniť podlahu. Cez letné prázdniny
sme prerábali naše priestory. Zakúpili
sme množstvo pomôcok na tréningy
vďaka 2% z daní. Naša trénerka Daška Nemcová písala články pre portál
tanecnascena.sk. Šiestu sezónu sme
zabávali divákov MBK Handlová.
Získali sme radu ocenení a tie NAJ sú:
- 2x titul MAJSTER SVETA /1xliga A,1xliga B/
- 1x titul 2.VICEMAJSTER SVETA /liga
A - sólo Ami Š./
- Cena primátorky mesta Handlová
/tretie ocenenie mesta/
ĎAKUJEME, že sme to (a ešte viac)
spolu zažili. Sme pripravení PRETANCOVAŤ rokom 2020! Všetkým Handlovčanom prajeme do nového roka
veľa hudby, tanca, lásky, zdravia, šťastia, pokory a veríme, že Vám rok 2020
prinesie neopakovateľné zážitky.
DAZYA

MsP Informuje

Seniori, pozor na podvodníkov
Nečestní ľudia sú častokrát veľmi
vynaliezaví a svoje triky často
používajú na senioroch. Prinášame
niekoľko príkladov z praxe.

mo na jej číslo, ktoré máte uložené
v telefóne.

Nočný telefonát

Podvodník v tomto prípade vsádza
na dôveryhodnosť polície. Muži v civile sa predstavia, že sú z dopravnej
polície a uvedú vám, že váš syn
viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu
a je potrebné, aby okamžite zaplatil
vysokú pokutu, inak pôjde do väzenia. Senior radšej peniaze falošným
policajtom dá, len aby ich syn mohol
šoférovať ďalej.
Pozor! V prvom rade, keď vám niekto vyzváňa alebo klope na dvere
presvedčte sa cez kukátko, kto stojí za dverami. Dvere neotvárajte
úplne, ale využite bezpečnostnú
retiazku. Pokiaľ sa niekto predstaví,
že je policajt a nie je v uniforme, nevidíte jeho menovku a taktiež jeho
služobné číslo, overte si ich príchod
na linke 158. Tam vám presne povedia, či vášho syna naozaj riešili
policajti. Pamätajte, pokiaľ sa niekto dopustí priestupku, policajtovi
môže uhradiť pokutu na mieste a
v prípade, že nemá finančnú hotovosť, tak mu policajt vypíše blok.
V žiadnom prípade policajti nechodia do domácností a nepýtajú od
rodinných príslušníkov finančnú
hotovosť na vyplatenie pokuty.

Počas noci zazvoní telefón, vystrašený
senior zdvihne v obave čo sa deje. V
telefóne sa predstaví doktor, ktorý
opíše situáciu, že jeho rodinný
príslušník (vnuk, vnučka, syn či dcéra)
utrpel dopravnú nehodu a je v kritickom stave. Jediná možnosť záchrany
jej života je poslať peniaze na účet
alebo odovzdať ich cudzej osobe,
ktorá pracuje ako sanitár v nemocnici a o chvíľu príde k nemu po peniaze. Pravdaže tá suma je vysoká napr.
2000 eur. Vyľakaný senior, v citovom
rozpoložení po telefonáte, nachystá
peniaze cudzej osobe, ktorá si ich
príde zobrať.
Pozor, nerobte to! Pokiaľ vám niekto
zavolá a použije podobnú výhovorku, nebojte sa! Za ošetrenie osoby
po dopravnej nehode nie je potrebné platiť, a tobôž nie v hotovosti a
neznámej osobe. Peniaze neposielajte ani na žiadny účet. Bezodkladne kontaktujte políciu ešte pred
príchodom cudzej osoby do vášho
obydlia!
Požičanie peňazí vnučke/vnukovi
Ďalšou možnosťou podvodu je telefonát od vnučky. Vnučka uvedie,
že sa nachádza v autobuse a nemá
signál, preto jej ani nie je dobre rozumieť. Prosí o požičanie finančnej
hotovosti, lebo jej mešká výplata a
potrebuje na kúpu vozidla, ktoré už
zajtra v predajni predajú inému záujemcovi. Vnučka vás ešte požiada, aby
ste o tom nehovorili jej mame lebo by
bola hysterická. Vy v dobrej viere, že
vnučke chcete pomôcť, peniaze nachystáte. Vnučka uvedie, že je dlho v
práci, a preto pre hotovosť príde jej
kamarátka.
Pozor, nerobte to! V žiadnom
prípade nedávajte hotovosť cudzím
osobám, ktoré sa predstavia ako
kamarátka vašej vnučky. Pokiaľ
obdržíte takýto tip telefonátu aj
napriek prosbe „vnučky“, aby ste o
tom nikoho neinformovali, overte si
to u jej rodičov alebo zavolajte pria-

Falošný policajt

Milí seniori, chráňte seba a svoj majetok a buďte o krok vpred pred podvodníkmi. Overte si podozrivé praktiky podvodníkov na našej linke 0905
499 384 alebo na linke 158. Sme tu
pre vás nonstop.
Lucia Chudá

MsP Handlová, volajte 24 hodín denne
046/168 00, 046/5475 007
alebo 0905 499 384
Nezabudnite,
ak ste svedkom
protiprávnej činnosti,
nahláste ju ihneď.
Sledujte nás na našich FB stránkach
@MestskapoliciaHandlova
@KarantennastanicaHandlova
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Spomienka

Spomienka

15. januára uplynie rok,
čo nás navždy opustila
naša babka, mama
a stará mama
Gabriela Benková.
Spomínajú deti,
vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 14. januára uplynuli 3 roky od kedy nás
opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec
Jozef Čerňava.
S láskou spomíname.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

3/17/1/2020/OI

Spomienka

6/17/1/2020/OI

Spomienka

Dňa 19. decembra 2019
sme sa navždy rozlúčili
s našou milovanou
sestrou, mamou,
švagrinou a priateľkou
Annou Čiernou
rodenou Kiselovou.
Veď život smrťou nekončí, to každá hviezda
povie Ti. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Spomienka

Dňa 18. januára
uplynú dva roky, čo nás
opustila naša milovaná
mamička, starká
a prastarká
Anna Pappová.
S láskou spomínajú
dcéra a syn s rodinami.

Odišiel si cestou, ktorou
ide každý sám, len
brána spomienok ostala
dokorán...Ten kto Ťa
poznal, si spomenie
a ten kto Ťa mal rád,
nikdy nezabudne.
Dňa 22. 12. 2019 by sa náš syn, brat, vnuk,
strýko, krstňa Marek Kmeť dožil krásnych 24
rokov. Keď nám už nemôžeš svoju rúčku podať
a mi Ti sladký božtek dať, tak Ti chceme takto
krásne nebeské narodeniny zapriať.
Veľmi chýbaš. Budeš vždy v našich srdiečkach.
S láskou spomíname.

Spomienka
Spomienka

Dotĺklo srdce, prestalo biť,
skončilo svoju púť. Nechceme na Teba zabudnúť.
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud
vzal. Odišla si bez toho,
tak náhle, aby Tvoje ústa
aspoň Zbohom dali. Len
ten, kto niekoho navždy
stratí, vie čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.

Dňa 9. 1. 2020 uplynuli 2 roky, od kedy nás
navždy opustila naša drahá manželka, mama,
babka a prababka Katarína Makytová.
S láskou na Teba spomínajú manžel Rudolf,
dcéra Katarína s rodinou, syn Rudolf s rodinou,
dcéra Slávka s rodinou a vnúčatá.

Dňa 27. januára 2019
si pripomenieme prvé
výročie, kedy nás
opustila naša drahá
a milovaná mamina,
manželka, sestra,
švagriná, starká, svokra
a svatka
Margita Horváthová.

Prianie

Z handlovských
lesov a lúk
Vtáčie guľovanie

Hľadáte spôsob, akým vyplniť voľný
čas vašim nezbedníkom? Čo tak
vtáčie guľovanie? Teraz v zime majú
voľne žijúce zvieratá, ako aj vtáctvo
ťažký život. Spojte príjemné s užitočným a vyrobte si s vašimi deťmi
vtáčie gule v pohodlí domova.
Zabijete dve muchy jednou ranou.
Zamestnáte deti pri domácej výrobe
a s finálnym produktom im rovnako
pripravíte program vonku.
A ako na to? Postup je výnimočne
jednoduchý. Budeme potrebovať
približne kilogram nesolenej
bravčovej masti, šesť hrstí slnečnicových semien, hrsť strúhanky, hrsť
podrvených vlašských orieškov,
formičku na odliatie lojovej gule
(kto nemá, pokojne použite kelímok
z jogurtu) a sieťku (použiť môžete
obal z citrónov, pomela, cibule atď.)
Postup výroby je mimoriadne jednoduchý. Vo vodnom kúpeli rozpustite bravčovú masť tak, aby bola
tekutá. Pridajte oriešky, bobule,
strúhanku, semienka podľa vašej
ľubovôle. Zmes nechajte mierne vychladnúť a následne ju prelejte do
formičky požadovaného tvaru, či do
už spomenutého kelímku od jogurtu.
Po úplnom stuhnutí hotový produkt
vyklopte z formy von, umiestnite do

Vážime si vašu účasť a veľká vďaka za všetky
kvetinové dary a slová sústrasti.
12/17/1/2020/OI

PRINCEZNÁ A DRÁČIK
(INKLUZÍVNE KINO PRE DETI)
Animovaný / RUS / MP / dabing
75 min / 2 €
19. 1. 10.00
NÁRODNÍ TŘÍDA (F. K. REBEL)
Komédia, dráma / CZ / MP 15
91 min / 4 €
20. 1. 19.00

sieťky a zaveste napríklad na konár
stromu za oknom. Verte či nie, pohľad
na hodujúce vtáčence poteší nielen
vaše deti, ale aj nás dospelých. Tip
na záver? Pridávať môžete tiež bobule z jarabiny, rakytníka, podrvené
lieskovce, skrátka všetko, čo vtáčiky
prirodzene konzumujú.
UPOZORNENIE: Suroviny, ktoré
použijete, musia byť nesolené a
nepražené! Solenými by ste vtáčikom spôsobili zdravotné ťažkosti.
(RED/FOTO TASR)

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach
našich žije spomienkami. S láskou spomína
celá rodina.
14/17/1/2020/OI

Spomienka
Dňa 23. januára
uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil
Michal Strohner.
Spomína sestra Ľudka,
brat Milan, švagriná
Gerta s rodinami.
7/17/1/2020/OI

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 18/2019
je v utorok 21. 1. 2020.
Noviny vyjdú v stredu 29. 1. 2019.

Program 16. - 29. január 2019

DOLITTLE (PREMIÉRA)
Dobrodružný / USA / MP / dabing
106 min / 5 €
17. 1. 16.00 / 18. 1. 16.00 / 19. 1. 16.00

BAD BOYS NAVŽDY (PREMIÉRA)
Akčná komédia / USA / MP 15
titulky / 120 min / 5 €
23. 1. 17.00 / 24. 1. 18.00
25.1. 18.00
MEDVEDÍCI BONNIE: CESTA DO
PRAVEKU
Rozprávka / CHN / MP / dabing
90 min / 5 €
25. 1. 16.00 / 26. 1. 16.00
Premietame vždy! Aj pre jedného diváka.

19/17/1/2020/OI

Spomienka
Na krídlach smrti
odišiel si v diaľ,
kde necítiš
bolesť a žiaľ.

Dňa 6.januára 2020
si pripomenieme prvé
výročie kedy nás opustil
náš syn, brat, strýko
Štefan Vrzal.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
(PREMIÉRA)
Komédia / CZ / MP 15 / 107 min / 5 €
16. 1. 17.00 / 17. 1. 20.00 / 18. 1. 18.00
19. 1. 18.00 / 20. 1. 17.00 / 24. 1. 20.00
26. 1. 18.00

S láskou a úctou
spomínajú dcéra Oľga
s manželom Jožkom a vnúčatá Vlaďka a Jožko.

Spomienka

Spomienka
Ďakujeme všetkým,
ktorý sa 18. novembra
2019 prišli rozlúčiť
s našim milovaným
ockom, švagrom,
bratom a dobrým
priateľom, pánom
Rudolfom Kiselom.

Dňa 8. januára 2020
uplynulo dlhých 30
rokov, čo nás opustil
náš dobrý otecko
Vladimír Kalabus.

10/17/1/2020/OI

11/17/1/2020/OI

15/17/1/2020/OI

16/17/1/2020/OI

5/1/1/2020/OI

Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami
venujú tichú spomienku. Deti a rodina.

Navždy ostane v našich srdciach. S láskou
spomína celá rodina.

Všetko dobré do nového roku 2020,
veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody
praje poslankyňa mestského zastupiteľstva za obvod Nová Lehota,
Alžbeta Orthová.

Dňa 3. januára uplnuli 3 roky čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ľudovít Baláž. S láskou spomínajú manželka,
syn Karol, dcéra Soňa a vnúčatá s rodinami.

Spomienka

9/1/1/2020/OI

4/1/1/2020/OI

Odišiel si tíško, už nie si
medzi nami, no
v srdciach našich žiješ
spomienkami. Bol si
všetkým čo sme kedy
mali, Tvoje pracovité
ruky to dokazovali.

13/17/1/2020/OI

S láskou spomíname na
nášho milovaného
Jána Hertlíka,
ktorý nás pred 20 rokmi
navždy opustil.

Spomienka

Spomienka

KRÁLIČEK JOJO (PREMIÉRA)
Komédia, dráma / USA / MP / titulky
108 min / 5 €
25. 1. 20.00 / 27. 1. 17.00
RICHARD JEWELL (PREMIÉRA)
Dráma / USA / MP 12 / titulky
129 min / 5 €
27. 1. 19.00
www.kino.handlova.sk

Rekordná návštevnosť
kina v roku 2019
Zdigitalizované kino Baník sme
slávnostne otvorili 4. septembra
2014. Rok 2019 bol v krátkej histórií
kina najúspešnejší. V roku 2019 kino
navštívilo 9892 divákov počas 525
premietaní. Oproti roku 2018 sa
návštevnosť kina zvýšila o 2421 divákov
aj napriek tomu, že sa premietalo
len o 14 predstavení viac ako v roku
2018. Priemerný počet divákov na
jednotlivých predstaveniach teda
stúpa. K dobrým výsledkom prispel
záujem o domáci projekt HANDLOVÁ
VO FILME a taktiež váš záujem o české
a slovenské filmy a rozprávky, ktoré
navštevujete najviac. V tomto roku náš
čaká rozsiahla modernizácia kinosály,
kedy sa výmenou sedačiek podstatne
zvýši komfort divákov. Veríme, že nám
zostanete verní a radi sa budete do kina
Baník vracať.
Roman Martinca

Odišiel si ako tichý sen,
nestihol si nám povedať:
“Deti, ja už neprídem!”
Dňa 19. januára 2020 uplynie 20 rokov,
čo od nás navždy odišiel náš drahý otec,
starý otec a prastarý otec
Ján Bittner.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
synovia a dcéry s rodinami.
20/17/1/2020/OI

Opustili nás
Už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce puká zas.
Oľga Cicková, rod. Ištoková, 75 rokov,
Gabriela Žedeniová, 78 rokov,
Helena Olšáková, rod. Šestáková, 93 rokov,
Ladislav Hýrošš, 73 rokov,
Jozef Tóth, 88 rokov,
Anna Kmeťová, rod Fabušová, 96 rokov,
Mária Hudecová, rod. Bacigalová, 90 rokov,
Július Švarc, 57 rokov,
Vilma Struhárová, 84 rokov,
Milan Wohland, 76 rokov,
Mgr. Mariana Kobelová, rod. Uhrinová, 64
rokov,
Ľubomír Košút, 68 rokov,
Informácie sú zverejnené iba v prípade, že rodina
pozostalých vyjadrí súhlas s ich zverejnením.

Riadková inzercia
Viktor Čistič z Handlovej príde k vám
a vyčistí čo treba, koberce, sedacie
supravy, matrace, stoličky, kreslá aj
kožené. Tel: 0951 234 800.
1/17/1/2020/OI

Ručná autoumyváreň Umyma nad
plavárňou, príprava auta na zimu,
leštíme strojom, ručne voskujeme nano
technologiou, tepujeme v teple počas
celého roka. Tel: 0905 069 579.
1/17/1/2020/OI

Kúpim garáž, lokalita ul. Kršáková. Zn.
súrne. Tel: 0911 426 448
2/17/1/2020/OI

Predám tri zalesnené pozemky v k.u.
Handlová: 1. trávnatý porast 1441 m2
parc. č.: 5292/2, 2. záhrada 1669 m2
parc. č.: 5293, 3. orná pôda 294 m2
parc. č.: 5294. Kontakt: 0903 380 501.
17/17/1/2020/OI

Dám do prenájmu 2 izb byt na ulici ČSA
(mototechna). Kontakt: 0908 399 800
13/16/12/2019/OI

Robíme strojové brúsenie a leštenie
laku. Lak pastujeme voskujeme plus
keramika 2 -3 ročná, tepujeme, čistime
kožu. Viac info umyma 0905 069 579
18/16/12/2019/OI

Trinásťroční basketbalisti
si zmerali sily
Turnaj bol zameraný pre kategóriu
chlapcov U13, ktorí hrávajú ligu U14
a nedostávajú zatiaľ toľko príležitostí.
Posledný novembrový deň sa
v Handlovej odohral turnaj pre
kategóriu trinásťročných. Predstavili
sa štyri tímy. Dva domáce výbery,
MŠK BK Žiar nad Hronom a ŠKP BBC

Banská Bystrica. Turnaj otvoril zápas
dvoch handlovských tímov, v ktorom
mali viac navrch hráči A mužstva
pod vedením trénera Minárika.
Po oficiálnom otvorení turnaja
riaditeľkou ZŠ Mierové námestie,
Ivetou Jakubovou pokračoval turnaj
súbojom Banskej Bystrice so Žiarom
nad Hronom. V ňom si lepšie viedli
hráči Banskej Bystrice, ktorí narazili
v ďalšom zápase na A mužstvo ŠBK.
V ňom zverenci Minárika odohrali
dobré stretnutie, keďže s neskorším
víťazom z Bystrice hrali najlepšie.
Pokračovalo sa súbojom B tímu proti
Žiaru nad Hronom. Tam si zverenci
trénera Haviara viedli lepšie ako proti

svojím tímovým spoluhráčom z A
tímu. B tím odohral zápas aj s Banskou
Bystricou, kde podľahol kvalitnému
súperovi a víťazovi turnaja. Posledný
zápas určil, ako sa zvyšné tri tímy
umiestnia. Domáci A tím si proti Žiaru
nad Hronom schuti zahral a prichystal
Žiaru druhú vysokú prehru na turnaji.
Turnaj uzavrel predseda ŠBK Ján

Bronz v Poľska Počet účastníkov Pochodu vďaky
SNP neustále stúpa

12. decembra sa tím ŠBK Handlová
vydal na desaťhodinovú cestu do
poľského Zgorzolcu, v ktorom nastúpil na trojdennom turnaji v rámci
CEYBL. Bola to druhá zastávka v kategórii U16. Tréner Ján Beránek si vzal
na pomoc svojho asistenta, Maroša
Minárika. Pre každého hráča tímu
bolo zážitkom zahrať si vo fantastickej hale. Handlová mala za súperov dva domáce tímy, Zielonu Góru,
ktorú poznajú z minulosezónnej edície CEYBL, Pražský Sokol a finalistu z
Litomyšlu.
Hráči predviedli veľa dobrých individuálnych výkonov, zaujali najmä
Christián Minárik a Samuel Murcin.
Christián sa na turnaji v Zgorzolci prebojoval vďaka komplexným výkonom
na oboch stranách palubovky do All
stars tímu. Samuel Murcin si preniesol dobrú mušku z domácej ligy aj
do CEYBL, kde sa mu podarilo dať v
piatich zápasoch dokopy 91 bodov,
čo predstavuje 18,2 bodu na zápas.
Ivan Morvay

Beránek, ktorý rozdal ceny a diplomy
všetkým družstvám a ocenil aj
najlepších hráčov z každého družstva.
Konečné poradie:
1.
ŠKP BBC Banská Bystrica
2.
ŠBK Handlová „A“
3.
ŠBK Handlová „B“
4.
MŠK BK Žiar nad Hronom
Najlepší hráči:
ŠBK Handlová „A“: Dominik Madaj
SBK Handlová „B“: Šimon Zbiták
MŠK BK Žiar nad Hr.: Branislav Mališ
ŠKP BBC Ban. Bystrica: Jakub Chromek
Ivan Morvay, foto Milan Geleta

45. ročník Pochod vďaky SNP z Cigľa
do Handlovej sa bude konať v sobotu 18. januára 2020.
Po 45. raz sa verejnosť stretne na
Pochode vďaky SNP v Cigli a v Handlovej, aby si pripomenula obete
tragickej udalosti v partizánskej
obci z januára 1945. Tradícia Pochodu vďaky SNP sa začala v roku 1976,
keď sa niekoľko nadšencov rozhodlo organizovať bežkársko-turistickú
zimnú akciu na počesť neslávneho
13. januára 1945, keď bola obec Cigeľ
prepadnutá nemeckými trestnými
jednotkami za pomoc partizánom.
Počet účastníkov turistického podujatia neustále stúpa. Kým v roku 2008
sa pochodu zúčastnilo približne 500
milovníkov zimnej prírody, v roku
2010 to bolo už 1400 ľudí a trasy v
roku 2013 prešlo takmer 1900. Vlani
na pochod prišiel rekordný počet
účastníkov, zúčastnilo sa ho 2677 ľudí.
Aktuálny ročník Pochodu vďaky SNP
začne 9.30 kladením vencov k pamätníku pri obecnom úrade. Napláno-

vanú sú štyri pešie a dve lyžiarske trasy
s rôznou náročnosťou a s cieľom buď v
Cigli, alebo v Handlovej. Organizátori
upozorňujú účastníkov, ktorí pôjdu na Bielu skalu, aby rešpektovali
zákaz vstupu na samotný vrchol z
dôvodu narušenia terénu trhlinami a
aby sa pohybovali len po vyznačenú
hranicu a po zabezpečenej stope.
Štart bude priebežný od Pamätníka
padlých v Cigli o 9.30 h, organizátori
zabezpečili i dopravu z Handlovej a z
Prievidze do Cigľa a späť, tiež zdravotnícku službu. Účastníci sa budú môcť
prezentovať v Cigli v kultúrnom dome
od 7.00 do 9.30 h, v Handlovej v dome
kultúry od 7.00 do 8.15 h alebo v
Handlovej v pizzerii Papučka od 10.00
h pre trasu P3.
Podujatie pripravila Telovýchovná
jednota Partizán Cigeľ v spolupráci s
obcou Cigeľ, mestom Handlová, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Trenčianskym samosprávnym
krajom a Klubom slovenských turistov
regiónu Prievidza.
(RED)

Mestská basketbalová liga pritiahla na palubovku aj zvučné mená
Diváci môžu po rokoch vidieť hrať
bývalého reprezentanta Slovenska
Petra Holúbeka.
Projekt Mestskej basketbalovej ligy po
18. rokoch obnovil Ján Beránek a na
palubovke môžeme v aktuálnej sezóne
vidieť naozaj kvalitných hráčov ako Ridzoň, Klátik, alebo Jonas. Divákov priťahuje aj bývalý reprezentant SR, hráč
extraligového Baníka Handlová a Iskry
Svit Peter Holúbek.
„S basketbalom som začal v rodnej
Handlovej, kde som pôsobil do konca kadetskej sezóny. Po skončení kadetskej sezóny, vo veku šestnástich
rokov ma z Handlovej vykúpili do Svitu, kde som strávil nasledujúcich päť
rokov. Počas juniorskej súťaže som mal
možnosť zahrať si aj najvyššiu súťaž v
drese Svitu,“ povedal Peter Holúbek,
ktorý v roku 2003 Svitu dopomohol
k majstrovskému titulu a zároveň bol
aj pri získaní striebra v Slovenskom
pohári. V sezóne 2003/2004 sa tešil zo
zisku Slovenského pohára a jeho tím
sa opäť dostal do finále, kde podľahol

víťazovi z ESA Lučenec. Do tretice, v
sezóne 2004/2005, sa mu podarilo
získať medailu, tentoraz s odleskom
bronzu.
Po vydarenej sezóne sa presunul do
nemeckého Freiburgu, kde odohral
v druhej Bundeslige 28 zápasov. „Po
odohratí sezóny v Nemecku som išiel
do Handlovej, kde som sa dostal s
tímom do finále. Po skončení sezóny
som odletel do Sydney v Austrálii.“
V handlovskom drese nakoniec ukončil
svoju bohatú profesionálnu hráčsku
kariéru. Peter stihol odohrať aj zápasy
v najcennejšom drese, konkrétne v
kategóriách U18, U20, a dokonca aj
v seniorskom družstve. Na margo
účinkovania v reprezentácii Slovenska
povedal: „Chcel by som poďakovať za
pozvanie reprezentovať, bola to pre
mňa veľká česť obliecť si národný dres.“
V Sydney sa dostal na vysokú školu
zameranú na biznis. Počas rozhovoru
spomenul aj svoje začiatky za veľkou
mlákou. „Keď som prišiel do Austrálie,
zaplatil som si kurz angličtiny, aby som
sa v nej zdokonalil. Po šiestich mesiaco-

ch v Sydney som išiel na nadstavbové
štúdium, kde som strávil tri roky. Z
nadstavby som sa dostal na bakalárske
štúdium a po jeho ukončení ma prijali
na Sydney university, ktorú som ukončil
titulom Master of Commerce v oblasti
biznisu.“
Potom v Austrálii zostal ešte pol roka
a po ukončení magisterského štúdia
požiadal o prácu na Slovensku, vrátil
sa naspäť do Handlovej. Momentálne
pracuje v IT firme v tíme komerčného
manažmentu. Na handlovskú palubovku sa vrátil po trinástich rokoch.
„Prešlo veľa času od ukončenia aktívnej hráčskej kariéry. Nakoľko sa momentálne zdržiavam v meste, využil
som možnosť vrátiť sa k športu, ktorý
mi bol veľmi blízky, ale hlavne som rád,
že si môžem po dlhých rokoch basketbal zahrať a zaspomínať si s bývalými
spoluhráčmi. Mestská basketbalová
liga je veľmi dobrý nápad zo strany organizátorov, ktorí umožňujú basketbalovým nadšencom trošku si zasúťažiť a
vybehať sa do sýtosti,“ uzavrel.
Ivan Morvay, foto Milan Geleta

