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Ľudia z Handlovskej doliny pomohli Prešovčanom
V sobotu 7. decembra sa 
v  Handlovej konalo jedno 
z   predvianočných  podujatí 
Benefičná Handlovská kapustnica.

Handlovskú kapustnicu organizuje 
Združenie obcí Handlovskej 
doliny, ktoré združuje obce Veľká 
Čausa, Malá Čausa, Lipník, Jalovec, 
Ráztočno a  Chrenovec – Brusno 
a mesto Handlová. Tímy varili spolu 
25 kapustníc a  celý výťažok mal 
byť pôvodne venovaný deťom do 
škôlok v   handlovskej doline. Po 
tragickom piatkovom výbuchu plynu 
v  paneláku na prešovskom sídlisku 
však organizátori svoj zámer zmenili 
a rozhodli, že sa o výťažok z kapustníc 
podelia. Podľa predsedu Združenia 
obcí Handlovskej doliny Tibora 
Čičmanca rozdelenie prostriedkov 

vnímajú ako povinnosť. „Výťažok 
z  podujatia Handlovská kapustnica 
dosiahol 3897,52 eur. Časť výťažku 
vo výške 2300 eur venujeme deťom 
v  Prešove z poškodeného bytového 
domu,“ oznámil Čičmanec. Ako 
ďalej uviedol, organizátori ďakujú 
kolektívom, ktorí varili kapustnicu 
a  obyvateľom, ktorí jej zakúpením 
podporili v   predvianočnom čase 
dobrú myšlienku. Zároveň vyslovil 
presvedčenie, že všetci, ktorí 
k benefícií prispeli, sa s rozhodnutím 
organizátorov stotožnia. Prostriedky 
budú po dohovore odoslané 
prešovskej samospráve s   tým, že 
budú venované ako priama pomoc 
deťom, ktorých zasiahla tragédia po 
výbuchu plynu. 

(r)

Podporte seniorov. Môžu získať grant na oázu pokoja

H l a s o v a n i e  p r e b i e h a 
prostredníctvom internetu a  je 
bezplatné. 

Od 2. decembra prebieha verejné 
hlasovanie programu Komunitné 

granty, ktoré má za cieľ rozhodnúť 
o  podpore pre projekty z  celého 
Slovenska. V  Trenčianskom kraji 
rozdelí Nadácia VÚB medzi tri víťazné 
nápady 15-tisíc eur. Ľudia, ktorým nie 
je život vo svojom okolí ľahostajný, 

môžu dať svoj hlas konkrétnemu 
projektu z  oblasti komunitnej 
filantropie či ochrany životného 
prostredia prostredníctvom stránky 
www.komunitnegranty.sk. Čas na to 
majú do 15. decembra.

Obývačka na stretnutia
s blízkymi

Handlovú zastupuje projekt „Vytvorme 
si obývačku“, ktorý predložila 
nezisková organizácia Senior centrum 
Handlová. Cieľom projektu je vytvoriť 
pre obyvateľov oázu pokoja, pohody, 
teda miesto, kde sa budú môcť 
stretnúť so svojimi blízkymi. Nová 
obývačka by mala byť miestom, ktoré 
bude obyvateľom, z  ktorých mnohí 
trpia Alzhaimerovým ochorením, 
pripomínať známe miesto z  ich 
domova. Dôležité pri tomto ochorení 
sú známe asociácie a podnety z  ich 
bežného života, ktorý viedli vo 

svojom prirodzenom prostredí. Preto 
sa i  predkladatelia projektu snažia 
zútulniť všetky priestory, v ktorých sa 
budú obyvatelia pohybovať.

Získať môžu 5-tisíc eur
Trom projektom z  každého kraja, 
ktoré získajú najviac hlasov verejnosti, 
venuje Nadácia VÚB grant až do 
výšky 5-tisíc eur. Spolu 24 víťazných 
projektov programu Komunitné 
granty, s podtitulom 120 000 eur pre 
komunity, ktoré chcú pomáhať, bude 
realizovaných v  období od jari do 
jesene budúceho roka. K dnešnému 
dňu prerozdelila Nadácia VÚB touto 
formou na riešenia pre lepší život 
v komunitách Slovenska už viac ako 
430-tisíc eur. Na príležitosť zapojiť sa 
do piateho ročníka iniciatívy Nadácie 
VÚB zareagovalo spolu 269 žiadateľov 
z celého Slovenska.

(r)
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Slovensko plánuje do roku 2023 
poskytnúť Hornonitrianskym 
baniam Prievidza podporu 
92 miliónov eur.

Európska komisia koncom 
novembra oznámila, že schvaľuje 
podporu slovenskej vlády pre 
spoločnosť Hornonitrianske bane 
Prievidza na zmiernenie sociálneho 
a  environmentálneho vplyvu 
zatvárania baní na Hornej Nitre.

Komisia v  správe pripomenula, 
že Slovenská republika v  súlade 
s  pravidlami štátnej pomoci EÚ 
plánuje do roku 2023 poskytnúť 
verejnú podporu banskej spoločnosti 
Hornonitrianske bane Prievidza vo 
výške 92 miliónov eur. Uvedená suma 
je vyčlenená na zmiernenie sociálneho 
a  environmentálneho dosahu 
zatvorenia jej ťažobných stredísk 
v Handlovej a Novákoch.

Exekutíva EÚ posúdila toto opatrenie 

na základe pravidiel o štátnej pomoci, 
najmä podľa rozhodnutia Rady EÚ 
z roku 2010, ktoré umožňuje členským 
štátom podporovať zatváranie 
nekonkurencieschopných uhoľných 
baní s  cieľom zmierniť sociálny 
a environmentálny vplyv, ktorý takéto 
opatrenie so sebou prináša.

Podľa zistení eurokomisie, pomoc 
pre Hornonitrianske bane Prievidza 
je v  súlade s  rozhodnutím Rady EÚ 
a  uľahčí proces zatvárania baní tým, 
že poskytuje finančnú podporu 
zamestnancom, ktorí by pre zatvorenie 
baní stratili prácu. Štátna podpora 
má predovšetkým prefinancovať 
platby za prepustenie, čo vyžadujú 
vnútroštátne právne predpisy v oblasti 
práce a  sociálneho zabezpečenia. 
Ďalej sa vyčlenené zdroje použijú na 
zabezpečenie banských šácht a  na 
rekultiváciu pôdy po uzavretí baní.

TASR

Eurokomisia schválila Slovensku 
štátnu pomoc pre baníkov

Hater vyskúša ekologický posypový materiál
Telefónne číslo na centrálny 
dispečing zimnej údržby je 0918 
471 852.

O tridsať kilometrov chodníkov a ďalšie 
desiatky kilometrov ciest sa bude 
v Handlovej starať 13 kusov techniky 
a 12 zamestnancov. Novým prírastkom 
vozového parku spoločnosti Hater 
Hanldová je malotraktor Ferrari 
Raptor, ktorý sa dostane aj do ťažko 
prístupných uličiek. Cesty a chodníky 
bude Hater posýpať štrkom s veľkosťou 
0-4 a  4-8 mm a  posypovou soľou. 
V centrálnej mestskej zóne na Námestí 
baníkov však bude Hater tento rok 
skúšať novinku - ekologickejší posyp 
zeolit. „Je to oveľa drahší materiál, ale 
nie je potrebné investovať do jeho 
odpratávania a hlavne ide o ochranu 
životného prostredia. Prvýkrát sme 
materiál použili už po prvom snežení 
2. decembra,“ povedal riaditeľ 
spoločnosti Hater Handlová Vladimír 
Borák. Ako dodal, posypová soľ môže 
byť toxická pre rastliny aj zvieratá. 
Naopak, Zeolit je prírodná hornina, 
ktorá nenarúša vegetáciu v  okolí 
ciest a po zimnom období môže byť 

zametený do trávnika, kde pôsobí ako 
pôdny kondicionér.

Minulý rok bolo v rozpočte na zimnú 
údržbu vyčlenených 90-tisíc eur, reálne 
čerpanie však dosiahlo 112-tisíc eur. 
Na odpratávanie snehu od novembra 
2018 do apríla 2019 minul Hater 
približne 600 ton štrku a  300 ton 
posypovej soli. V  návrhu rozpočtu 
pre rok 2020, o ktorom budú poslanci 
rokovať 12. decembra, je na zimnú 
údržbu vyčlenených rovných stotisíc 
eur.

Číslo na dispečera zimnej údržby 
ostáva rovnaké. „Prosíme všetkých 
obyvateľov mesta a  mestských 
častí, aby kontaktovali výhradne 
dispečera, ktorý je odborne spôsobilý 
na posúdenie klimatickej situácie 
a  zvolenie potrebného postupu 
výkonu zimnej údržby komunikácií. 
Nonstop linka má číslo 0918 471 852,“ 
uzavrel Borák.

(r)

Za prenájom mesto utŕži 
štvornásobok doterajšej sumy.

Budovu bývalej požiarnej zbrojnice 
v Novej Lehote dostal do prenájmu 
Poľovnícky spolok Greenroad Kolačno. 
Nebytový priestor donedávna 
užívalo na skladové účely Poľovnícke 
združenie Handlová za 331,93 eura 
ročne. Nového nájomcu mesto 
hľadalo vo verejnej obchodnej súťaži. 
Kritérium pre určenie víťaza bolo 
najvyššie ponúknuté ročné nájomné, 
pričom minimálna suma bola vo výške 
1 181,50 eura.

„V stanovenom termíne mesto 
obdržalo dva súťažné návrhy. Jeden 

Chatu v Novej Lehote budú mať
v nájme poľovníci z Kolačna

bol od Slovenského poľovníckeho 
zväzu, Poľovnícke združenie 
Handlová s ponúkaným nájomným 
vo výške 1 212 eur ročne, druhý bol 
od Poľovníckeho spolku Greenroad 
Kolačno s ponúkaným nájomným vo 
výške 1 300 eur ročne,“ informovala 
Simona Mihalusová z oddelenia správy 
majetku mesta. 

Komisia vyhodnotila predložené 
súťažné návrhy a odporučila uzavrieť 
nájomnú zmluvu s Poľovníckym 
spolkom Greenroad Kolačno. Mestské 
zastupiteľstvo uzavretie nájomnej 
zmluvy s víťazom súťaže schválilo.

(r)

Obchodná
verejná súťaž

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 
972 51  Handlová vyhlasuje podľa § 281 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 
9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na predaj nehnuteľného majetku, vlastník 
mesto Handlová, katastrálne územie 
Handlová, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 
09.12.2019  - 13.01.2020 (15.00 hod.).

Predmet súťaže:

• Stavby: súp. č. 1677 – prevádzková 
budova - záhradníctvo postavená na 
pozemku parcela C-KN č. 1863/3, súp. č. 
1676 – skleníky - záhradníctvo postavená 
na pozemku parcela C-KN č. 1863/2.

• Pozemky: parcela C-KN č. 1863/2 – 
zastavaná plocha s výmerou 1264 m2,
parcela C-KN č. 1863/3 – zastavaná plocha 
s výmerou 425 m2.

• Ťarchy:  bez zápisu.

• Minimálna východisková výška 
nájomného:  55 227,46 €. 

Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej 
podmienky a  časový priebeh, nájdete 
na www.handlova.sk, resp. na MsÚ 
v Handlovej č. d. 13. Bližšie informácie na 
tel. čísle: 046/519 25 21.

Odmeny už neodzrkadľovali nárast 
minimálnej mzdy v  národnom 
hospodárstve.

Zásady odmeňovania účinkujúcich na 
občianskych obradoch a slávnostiach 
mesta Handlová boli schválené v roku 
2013. Ani napriek každoročnej inflácii 
však výška odmien odvtedy upravená 
nebola. V ostatnom čase preto vznikali 
problémy s obsadzovaním účinkujúcich 
na obradoch Zboru pre občianske 
záležitosti. Chýbajúce recitátorky 
čiastočne rieši spolupráca so Základnou 
umeleckou školou. Situáciu však 
i naďalej sťažuje skutočnosť, že odmeny 
sú pre kandidátov na účinkujúcich 
nezaujímavé, navyše obrady sa konajú 
aj počas víkendov. Mesto Handlová 
zabezpečuje smútočné obrady aj 
pre zosnulých, ktorí celoživotne 
vykonávali banícke povolanie. Jedná 
sa o smútočný obrad s tzv. „baníckymi 
poctami“, pri ktorých účinkujú dvaja 
vyslúžilí baníci v baníckej uniforme. Ich 
odmena je 3 eurá brutto za jeden obrad 

bez nároku na odmenu za ošatenie. 
S  prihliadnutím na skutočnosť, že sa 
jedná o činnosť, pri ktorej sú účinkujúci 
na očiach verejnosti, sú vystavení aj 
istému emočnému tlaku, samospráva 
považovala za potrebné týchto ľudí 
motivovať aj finančne. 

Komisie mestského zastupiteľstva 
zasadajú spravidla mesačne okrem 
letného obdobia. Analýza ukázala, 
že priemerná dĺžka rokovaní komisií 
mestského zastupiteľstva je 2 až 3 
hodiny desaťkrát do roka. Odmena 
zapisovateľov a  členov komisií bola 
v  roku 2009 stanovená na 33,19 eur 
štvrťročne. Bola rovnaká, keď minimálna 
mzda na hodinu predstavovala 1,698 
eur ako dnes keď je jej výška 2,989 eur. 
V roku 2020 sa predpokladá minimálna 
mzda 3,333 eur na hodinu. Zvýšenie 
odmien zapisovateľov a členov komisií 
na 45 eur na štvrťrok predstavuje 
v priemere 5 eur na hodinu.

(r)

Účinkujúcim na obradoch
a členom komisií zvýšili odmeny

Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 23. decembra a končia 7. januára 2020, nástup 
do školy je v stredu 8. januára. Materská škola má prerušenú prevádzku od 23. decembra do 
27. decembra. V prípade dostatočného záujmu bude od 30. decembra do 3. januára 2020 
v prevádzke Materská škola na Ulici SNP. Od 7. januára bude Materská škola na Ulici SNP 
a všetky jej elokované pracoviská v plnej prevádzke.

Ivana Kováčiková, Spoločný školský úrad

Vianočné prázdniny 
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Odvoz komunálneho odpadu zdražie,
zvýši sa aj daň z nehnuteľností

Zvyšovať dane a poplatky mestá núti 
nová legislatíva aj opatrenia vlády.  
Ako informoval vedúci ekonomického 
oddelenia Peter Mendel, mesto 
Handlová zvýšilo poplatok za 
komunálne odpady naposledy v roku 
2009. Napriek tomu poplatok neodrážal 
reálnu výšku nákladov spojených 
s  procesom zberu, nakladania 
a  uloženia odpadov. Pri započítaní 
reálnych nákladov už v  roku 2010 
vychádzal poplatok vo výške 22 eur 
na osobu a kalendárny rok. Poslanecký 
zbor sa vtedy uzniesol na postupnom 
zvyšovaní poplatku avšak zvýšenie 
schválené nebolo. Výška poplatku 
preto ostala 20 eur na osobu a rok.

Zvyšuje sa spotreba aj tvorba odpadov 
Podľa primátorky Silvie Grúberovej 
mesto doteraz odvoz a  nakladanie 
s  odpadom dofinancovávalo 
z vlastného rozpočtu, čo nie je v súlade 
s  platnou právnou úpravou. Ďalšími 
faktormi, ktoré mesto nútia zvýšiť 
poplatok, je podľa nej aj zvyšovanie 
produkcie odpadu obyvateľstvom 
a  zvýšenie poplatkov za uloženie 
odpadu na skládku, ktoré prikazuje 
nová legislatíva.

So zvyšovaním životnej úrovne sa 
zvyšuje aj osobná spotreba a  teda 
aj produkcia odpadov. Väčšina 
produktov dennej spotreby je balená 

v  nenávratných obaloch a  množstvo 
odpadu aj napriek separácii z  roka 
na rok stúpa. Produkcia zmesového 
komunálneho odpadu v  Handlovej 
medziročne stúpla o 5 kg na obyvateľa. 
Pri zohľadnení všetkých faktorov 
týkajúcich sa tvorby, separácie, 
uloženia a  zneškodňovania odpadov 
mesto stanovilo výšku poplatku na 
osobu a rok 26 eur. Rozsah úľav ostal 
vo všeobecne záväznom nariadení 
zachovaný, pribudla aj úľava pre 
občanov starších ako 65 rokov. Úľavy 
však mesto nebude poskytovať 
obyvateľom, ktorí nemajú uhradené 
miestne dane a  ostatné poplatky 
alebo nájomné. Mesto tiež stále eviduje 
takmer 17% neplatičov za komunálny 
odpad.

Dane budú spravodlivejšie

Pri daniach z  nehnuteľností poslanci 
mesta zvýšili daň z pozemkov aj daň 
zo stavieb o  50%. Nižšia daň ostala 
iba pri nehnuteľnostiach určených na 
podnikanie. „Pri jednoizbovom byte, 
ktorý má výmeru 27 m2, bola daňová 
povinnosť 5,40 eur. Od nového roka 
sa daň za tento byt zvýši na 8,10 
eur, čo je o 2,70 eur viac. Daň teda 
bude vyššia o 23 centov mesačne,“ 
argumentoval zástupca primátorky. 
Úľavy z daní z nehnuteľností budú mať 
majitelia nehnuteľností starší ako 65 
rokov, zdravotne ťažko postihnutí aj 
poberatelia sociálnych dávok. 

(r)

Súťaž knižnice o Kráľa 
čitateľov ovládli dievčatá

Najaktívnejšia šiestačka si v tomto 
roku požičala vyše tridsať kníh.

Najaktívnejší čitatelia spomedzi žiakov 
šiestych ročníkov základných škôl už 
po dvadsiatykrát súťažili o  titul Kráľ 
čitateľov. Prvýkrát sa súťaž uksutočnila 
v roku 1998. Pripravila ju pracovníčka 
detského oddelenia Mária Oswaldová, 
ktorá tentoraz zasadla do poroty 
súťaže. Prvou víťazkou súťaže sa stala 
Elenka Bohušová, ktorá má dnes už 
tridsaťtri rokov. V dvadsiatom ročníku 
súťažili o prestížny titul samé dievčatá.   
Kráľovnou čitateľov roku 2019 sa 
stala Ninka Novotná. Body získala 
za počet vypožičaných kníh počas 
roka z  knižnice, za projekt, ktorým 
predstavila svoju obľúbenú knihu, 

ale aj za preukázané vedomosti vo 
finálových súťažných kolách z histórie 
Handlovej, o  slovenských mestách, 
z  oblasti separovania odpadu 
a  v  zábavnom kole o  rozprávkach. 
Len o  jeden bod uniklo víťazstvo 
Šárke Štupákovej a  o  dva body 
Martinke Tóthovej, ktorá si v  tomto 
roku vypožičala už vyše tridsať kníh. 
Všetky tri žiačky navštevujú Základnú 
školu Mierové námestie. Aj ostatné 
súťažiace, Sarah Balážová a  Rebeka 
Pádejová zo Základnej školy Školská 
a  Nicol Zvrškovcová zo Základnej 
školy Morovnianska cesta patria medzi 
najaktívnejšie čitateľky. Malé darčeky 
ok knižnice a mesta Handlová si preto 
zaslúžili.

(r)

Ochutnajte úradnícky šimeľčaj
Od pondelka 9. decembra ponúkajú 
úradníci mestského úradu na 
námestí teplý čaj.

Čaj je pre všetkých okolidúcich zdarma. 
Do knihy prianí môže každý napísať, 
čo nášmu mestu praje k Vianociam. 

Ak máte peknú vianočnú ozdôbku, 
zoberte ju so sebou a ozdobte si s nami 
šimeľčajový stromček. Pre detičky sme 
pripravili malý darček! Odznačik Ľúbim 
Handlovú. Tešíme sa na vás.

(r)

Príbeh vianočného stromčeka na námestí
Náš vianočný stromček, duglaska 
tisolistá, rástol na súkromnom 
pozemku na Kvetnej ulici.

Bohužiaľ, narúšal statiku domu, a preto 
musel majiteľ požiadať o jeho výrub. Po 

obhliadke na mieste pracovníci oddelenia 
životného prostredia dali súhlas na výrub 
a zároveň majiteľa požiadali, aby ho 
daroval mestu ako vianočný stromček 
na námestie. Majiteľ súhlasil, a tak získal 

Betlehemské svetlo zo Senior centra
Betlehemské svetlo prinesú skauti 
do Senior centra Handlová 23. 
decembra približne o  14-tej hodine. 
Svetlo bude umiestnené na recepcii 
a  obyvatelia mesta si plamienok už 
tradične budú môcť odpáliť a preniesť 
do svojich príbytkov. Slovenskí skauti 
Betlehemské svetlo rozvážajú po 
Slovensku už tridsať rokov. „Naša 
spoločnosť si tento rok pripomína 
výročie jednej z  najdôležitejších 
udalostí v našich moderných dejinách 
a  Betlehemské svetlo roznášanie 

skautmi je toho krásnou metaforou. 
Sloboda, ktorú sme nadobudli, v sebe 
skrýva aj slobodu vierovyznania pre 
nábožensky zameraných ľudí a  tak 
isto v sebe skrýva všeobecnú slobodu 
nevyhnutnú pre fungovanie občianskej 
spoločnosti a vznik organizácií, akými 
sú napríklad Slovenský skauting. 
Metaforicky môžeme povedať, že tento 
rok roznášame Betlehemské svetlo 
– pokoja, mieru a  slobody,“ napísali 
skauti na svojej webstránke. 

(r)

Nocľaháreň pre bezprístrešných
ľudí je otvorená

Nezisková organizácia Jazmín 
pripravila na zimné obdobie 
stredisko hygienickej očisty 
a  priestor na prenocovanie 
v suteréne budovy Jazmín (Dorka) 
na ulici F. Nádaždyho 4 v Handlovej.

Obvyklá prevádzka nocľahárne je od 
17 hod. do 8 hod. ráno. Do nocľahárne 
budú vpustení ľudia, ktorí majú 
maximálne zostatkový alkohol, nie sú 
agresívni a nie sú nebezpeční sebe ani 
okoliu.
“Ideálne by pre nás bolo, keby nás 
záujemcovia o  nocľah vyhľadali 
dopoludnia,  vysvetlíme im 
podmienky, ukážeme priestory, 
odporučíme aj návštevu lekára 
z  dôvodu predchádzania infekčným 
chorobám,” vysvetlila Viera Mrázová, 

riaditeľka neziskovej organizácie 
Jazmín. Poplatok za nocľah je 1 €, za 
ktoré môžu ľudia v núdzi prenocovať, 
osprchovať sa a dostanú čisté ošatenie 
z  darovaných vecí. V  nocľahárni je 
pripravených 5 postelí, ale v prípade 
vyššieho dopytu sú pripravení pridať 
lôžka.

Mesto Handlová žiada o  spoluprácu 
všetkých, ktorí zaregistrujú 
v  Handlovej človeka, ktorému hrozí 
nebezpečenstvo 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 046/547 50 07 resp. sociálne 
odd. MsÚ na tel. čísle: 0917 616 391. 

(r)

tento krásny strom ešte jedno poslanie... 
stať sa symbolom Vianoc na Námestí 
baníkov a rozžiariť radosť v očiach detí.

(r)
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C. B. ONE: dovážame a montujeme offroad príslušenstvo najvyššej kvality

F i r m a  C . B .  O N E , 
s. r. o., je spoločnosť 
s   n i e k o ľ k o r o č n ý m i 
skúsenosťami, tradíciou 

a kvalitou. Keď v roku 1991 začala 
svoju činnosť, zaoberala sa predajom 
a  montážami rádiokomunikačnej 
techniky, predovšetkým rádiostaníc 
pre občianske pásmo C. B., čo 
sa odrazilo aj v  jej názve. O  dva 
roky neskôr spoločnosť rozšírila 
svoju činnosť o  dovoz a  montáž 
offroad príslušenstva najvyššej 
kvality od austrálskeho výrobcu 
ARB, zameraného na zvýšenie 
priechodnosti a životnosti terénnych 
vozidiel.

Spoločnosť C.B. ONE navštevujú 
v  Handlovej zákazníci z  celého 
Slovenska. Za dobu svojej existencie 
firma špeciálne upravila množstvo 
vozidiel všetkých značiek. „Medzi 
najčastejšie úpravy patrí montáž 
navijakov, uzávierok diferenciálu, 
zvýšených a záťažových podvozkových 
sád, pevnostných nárazníkov, 
mechanickej ochrany podvozku 
a  rádiostaníc,“ približuje na úvod 
Ľubomír Balušík z C.B. ONE s tým, že ich 
spoločnosť opakovane robí komplexné 
úpravy vozidiel pre lesníkov, 
poľovníkov, energetikov, významné 
stavebné firmy, silové a  záchranné 
zložky, štátnu správu či úpravy vozidiel 
pre expedičné a športové účely. 

”
„C. B. ONE robí komplexné 

úpravy vozidiel pre lesníkov, 
poľovníkov, ale aj silové 

a záchranné zložky.”

Individuálne požiadavky 
klientov

„Plníme aj veľmi individuálne 
požiadavky klientov na profesionálnej 
úrovni,“ hovorí Ľubomír Balušík 
a spresňuje: „Účelom je zlepšiť jazdné 
vlastnosti a odolnosť vozidla v teréne 
ako aj na ceste, zvýšiť pohodlie 
posádky, dosiahnuť vyššiu životnosť 
vozidla pri náročnom používaní 
v ťažkom teréne. Ako príklad môžeme 
uviesť úpravy pre poľovníkov 
s náročnými terénnymi podmienkami 
v  revíroch, vozidlá záchranných 
a  silových zložiek. Veľa našich uprav 

nájdete na našej webovej stránke 
www.cbone.sk.“ Ako ďalej Ľubomír 
Balušík podotýka, v C. B. ONE používajú 
len najkvalitnejšie komponenty od 
renomovaných výrobcov a  okrem 
toho sa venujú i  vlastnému vývoju 
a  výrobe. „Výsledky našej činnosti 
si môžete pozrieť priamo na našej 
webovej stránke ako aj u nás vo firme 
na našich predvádzacích vozidlách. 
Najobjektívnejším dôkazom našej 
odbornosti je výhradné zastúpenie 
renomovanej austrálskej spoločnosti 
ARB 4x4 Accessories pre Slovensko ako 
i americkej spoločnosti PREDATOR 4x4 
accessories a iných top značiek.“

Vďaka dlhoročným skúsenostiam 
a  partnerstvu priamo s  výrobcami 
garantujeme C. B. ONE najvýhodnejšie 
ceny na trhu pri maximálnej 
kvalite dodávaných produktov. Ide 
pritom o  značky ako ARB, OLDMAN 
EMU, PREDATOR 4x4, KING ONE 
WINCH,SAFARI SNORKEL, ASFIR, AVM, 
WARN, CRT- France, INTEK, SIRIO 
a mnoho iných. „Naše skladové zásoby, 
ako aj ich pravidelné dopĺňanie, nám 
umožňujú rýchle plnenie požiadaviek 
našich klientov,“ zdôrazňuje Ľubomír 
Balušík a ako dodáva: „Naše obchodné 
aktivity dávno presahujú hranice 
Slovenska a úspešne sme sa etablovali 
cez miestnych obchodných partnerov 
do okolitých štátov.“ Samozrejmosťou 
je pre C. B. ONE záručný a pozáručný 
servis všetkých produktov. „Ako jedna 
z  mála firiem máme certifikáty na 
použitie doplnkov v cestnej premávke. 
Ako príklad môžem uviesť navijaky, 
ochranné rámy, LED svetlomety či 
predné nárazníky,“ vymenúva Ľubomír 
Balušík.

Počas vianočného obdobia 
môžete vidieť Vežičku

v plnej kráse 

Už niekoľko rokov spoločnosť 
C. B. ONE každoročne vysvecuje 

vianočnou výzdobou dominantu 
mesta Handlová – Vežičku. 
Spolupráca s  mestom vznikla 
pred niekoľkými rokmi, keď bol 
primátorom Peter Hromádka. „Stav 
Vežičky bol vtedy v  kritickom stave 
a  dokonca jedným z  uvažovaných 
riešení bola demontáž hornej časti. 
Po dohode dnes už s  nebohým 
primátorom, ktorého záujmom bolo 
tiež zachrániť dominantu Handlovej, 
som odkúpil vežičku za symbolickú 
1 korunu. Zaviazal som sa, že urobím 

kompletnú rekonštrukciu vnútra 
i vonkajšku, vrátane sprevádzkovania 
nefunkčného hodinového stroja. 
Podarilo sa mi to za pomerne krátky 
čas, pričom sa urobila sanácia všetkých 
poškodených častí, kompletná úprava 
vonkajších fasád a  omietok, strešnej 
krytiny a oplechovanie. Urobili sme aj 
rekonštrukciu častí stavby s typickými 
baníckymi symbolmi pre Handlovú. 
Veľký dôraz sme kládli na zachovanie 
pôvodného historického vzhľadu. 
Zničený hodinový stroj sme nahradili 
moderným zariadením s automatickou 
aktualizáciou času,“ naznačuje 
nevyhnuté úpravy a opravy na Vežičke 
Ľubomír Balúšik s  tým, že hodnota 
celej rekonštrukcie presiahla čiastku 
vtedajších 1 000 000 korún. 

”
„Finálnu podobu dostala 

Vežička s príchodom prvých 
Vianoc po rekonštrukcii, 

kedy sme zrealizovali nápad 
nazvaný Malý Kremeľ.”

Ľubomír Balušík

Nemenej zaujímavá je spoločnosť 
C. B. ONE predajom vysielačiek. 
Určite si kladiete otázku, kto a  načo 
v  dnešnej dobe využíva takúto 
techniku. „Vysielačky ešte aj v dnešnej 
dobe mobilov slúžia na rýchlu 
komunikáciu v areáli firiem. Využívajú 
ich bezpečnostné a strážne zložky. Sú 
súčasťou mobilnej komunikácie na 
cestách, najmä v kamiónovej doprave,“ 
dodáva na záver Ľubomír Balušík 
s tým, že vysielačky sa stále využívajú 
aj v poľovníctve, rádioamatérstve či na 
iné hobby aktivity.

Najväčšia súkromná
modelová železnica

Ľubomír Balušík je aj majiteľom 
najväčšej súkromnej modelovej 
železnice, ktorú si buduje priamo vo 
firme. Modelové koľajisko Vlakodrom 
C. B. oneRailway na okraji Handlovej 
púta pozornosť nielen zákazníkov 
firmy, ale aj okoloidúcich. „Chceme 
priblížiť atmosféru z éry nášho detstva 
vďaka železničným modelom. Už 
čoskoro nás budete môcť navštíviť a 
presvedčiť sa, či sa nám to podarilo,“ 
konštatuje Ľubomír Balušík, ktorého 
modelová železnica ponúka vizuálny 
zážitok, kde sa nachádza viac ako 2000 
unikátnych železničných modelov v 
mierke H0. Ako na záver konštatuje, 
do budúcna chystá aj krúžky pre deti 
a mládež.

(li)
Foto: archív C. B. ONE.

Vianočné pozdravy pre Handlovčanov
Milí Handlovčania, čitatelia,

dvojtýždenník Handlovský hlas má za 
sebou necelý rok, v ktorom sme sa Vám 
snažili priniesť zaujímavé témy z nášho 
mesta, ale aj také, ktoré sa týkajú regiónu.

Do redakcie nám začali postupne chodiť 
ďakovné listy, upozorňovali ste nás i na 
nedostatky, ktoré sa občas prihodia 
a  všetkých, ktorí sa na tvorbe novín 
podieľali mrzeli.

Do nového roku 2020 pripravujeme 
nové rubriky a raz štvrťročne i rozšírené 
vydanie. Stále chceme ostať verní 

distribúcii novín do domácností, 
hľadáme i nové možnosti, kde by ste si 
mohli vytlačené mestské noviny prečítať. 
Aj naďalej máte možnosť siahnuť po 
elektronickej verzii, ktorá je dostupná 
kdekoľvek a  kedykoľvek na mestskom 
webovom sídle www.handlova.sk.

Prajeme Vám Vianoce v kruhu najbližších 
a v novom roku 2020 veľa dobrých správ, 
kvalitných a pravdivých informácií.

PF 2020 praje

Tím redakcie Handlovského hlasu

Nech tichá hudba veselosti 
Vám počas celých Vianoc znie, 
nech ten rok nastávajúci Vám 
pokoj, lásku a šťastie prinesie. 
K prianiu príjemného prežitia 
vianočných sviatkov a mnohých 
úspechov v roku 2020 pripájame 
poďakovanie za Vašu dôveru.
COOP Jednota Prievidza

Starý rok sa lúči a nový sa rodí, 
tak to rok čo rok na tomto svete 
chodí. Je už starým zvykom 
v  tejto vzácnej chvíli, želať si 
navzájom mnoho zdravia, sily. 
A  hlavne nech pokoj, láska 
vládne svetom. Želáme Vám 
všetkým, dospelým i  deťom. 
Krásne a  pokojné vianočné 
a  novoročné sviatky, úspešný 
nový rok 2020, vám všetkým 
prajú pracovníčky Mestskej 
knižnice.

Mestský bytový podnik 
Handlová s. r. o. praje veselé 
sviatky Vianočné, pekné cesty 
polnočné, pod stromčekom pekný 
darček, na Silvestra rezký tanček, 
zo zábavy rovný krok a potom 
šťastný nový rok.

Pomaly sa blížime ku koncu 
roka, a  preto by sme chceli 
vyjadriť úprimnú vďaku Mestu 
Handlová, všetkým mestským 
organizáciám, s  ktorými sme 
počas celého roku nepretržite 
spolupracovali. Ďalej veľká 
vďaka patrí Vám občanom, že 
ste počas roku 2019 našli u nás 
dôveru a   spolupracovali ste 
s  nami vo všetkých oblastiach. 
Veríme, že v  roku 2020 naša 
vzájomná spolupráca bude 
pokračovať. Požehnané vianočné 
sviatky, veľa zdravia a rodinnej 
pohody a  šťastný Nový rok 
želá kolektív Mestskej polície 
Handlová.

Pracov níc i  soc iálneho 
oddelenia MsÚ ďakujú všetkým 
spolupracujúcim inštitúciám, 
organizáciám i  klientom   za 
spoluprácu a prejavenú priazeň 
v  roku 2019. Prajú  krásne 
vianočné sviatky naplnené 
všetkým,  čo radosť a  šťastie  
vzbudí, láskou, čo spája ľudí. 
V  nasledujúcom roku 2020 
všetkým želajú veľa pracovných 
i osobných úspechov. Veronika 
Cagáňová, Jana Polakovičová, 
Zuzana Šaláteková, Michaela 
Sklenková, Hana Štepaníková 
a  k  želaniu sa pridávajú 
i  Janette Feldsamová, Jana 
Radnaiová a Helena Kuťková.

Všetkým deťom, žiakom 
a  učiteľom želáme šťastné 
a veselé sviatky, bohatého Ježiška, 
oddych v  kruhu rodiny a  veľa 
snehu na zimné radovánky. 
Veľa splnených snov, zdravie, 
lásky plný dom a spokojný život 
v ňom do nového roka zo srdca 
želá Školský úrad.

Mesto Handlová ďakuje 
sponzorovi ,  spoločnosti 
Mountfield,  za živé vianočné 
stromčeky, ktoré vytvorili 
čaro Vianoc v  mestských 
organizáciách.

Miestna akčná skupina Žiar 
praje všetkým pokojné prežitie 
vianočných sviatkov v kruhu 
najbližších.

Prajeme Vám krásne a  veselé 
Vianoce. Nech sú sviatkami 
lásky, pokoja a  oddychu. Nech 
je vaše srdce obklopené láskou 
všetkých blízkych a žiari šťastím 
jasne ako Betlehemská hviezda. 
Nech pod stromčekom nájdete 
veľa darčekov, ktoré vás pri 
srdiečku zohrejú a  zažijete 
chvíle, na ktoré budete vždy 
s úsmevom spomínať. Kolektív 
zamestnancov Základnej 
umeleckej školy v Handlovej 
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Udalosti z  novembra 1989 patria 
k  dôležitým momentom v  histórii 
nášho národa. 

Mladšia generácia neraz ani len netuší, 
že 17. novembra si každý rok v rámci 
Dňa boja za slobodu a  demokraciu 
pripomíname Nežnú revolúciu - 
nekrvavý pád komunistického režimu.

Deviataci si pripravili scénky
Pri príležitosti 30. výročia týchto 
udalostí sa žiaci 9. ročníka našej školy 
na Školskej ulici rozhodli pripomenúť 
svojim mladším spolužiakom to, čo 
v mrazivých dňoch viedlo ľudí k tomu, 
aby si slobodu vybojovali bez jediného 
výstrelu, len pomocou štrngania 
kľúčov. V  pondelok 25. novembra sa 
vestibul školy zaplnil deťmi a učiteľmi 
a najstarší žiaci tu počas piatej a šiestej 
vyučovacej hodiny v  pripravenej 
prezentácii priblížili žiakom 3. - 8. 
ročníka Nežnú revolúciu. Začali opisom 
situácie, ktorá bola v Československu 
pred rokom 1989. Pokračovali 

udalosťami, ktoré sa v  tomto roku 
odohrali a  nezabudli spomenúť ani 
to, čo po nich nasledovalo. Hovorené 
slovo, ktoré sa nieslo aj v  znamení 
dodržiavania ľudských práv, sa 
počas celého predstavenia prelínalo 
s  ukážkami autentických videí 
a  s  vopred pripravenými scénkami, 
kde boli mladším divákom predstavené 
najznámejšie symboly revolúcie. 
Vytvorením živej reťaze stvárnili 
deviataci protest proti vtedajším 
pomerom a  štrnganím kľúčov 
odzváňali starému komunistickému 
režimu. Príslušníkom Zboru národnej 
bezpečnosti podávali kvety a  kvôli 
dôveryhodnosti vystúpenia sa dokonca 
nechali zbiť obuškami. Pri piesni Marty 
Kubišovej stáli medzi ostatnými žiakmi 
„v dave“ so vztýčenými prstami do tvaru 
víťazného V-éčka. Nezabudnuteľnú 
atmosféru novembrových udalostí na 
záver vystúpenia podčiarkli spoločnou 
piesňou, neoficiálnou hymnou Nežnej 
revolúcie Sľúbili sme si lásku. Pri jej 

spievaní boli sprevádzaní aj hrou 
na gitare a  v  rukách držali zapálené 
sviečky. 

Sloboda nie je samozrejmosť
Odmenou za vynaložené úsilie našich 
deviatakov bola pochvala nielen od 
učiteľov, ale aj od všetkých mladších 
žiakov a  úprimné slová vďaky od 
riaditeľky školy. Veríme, že všetci naši 
žiaci už teraz vedia, že sloboda k nám 
neprišla sama, ale získali ju pre nás 
ľudia na námestiach našich miest, ktorí 
dokázali neuveriteľnú vec. Vyšli do 
ulíc a s nádejou na lepšiu budúcnosť 
sa postavili vtedajším pomerom, čím 
položili na lopatky komunistický režim.
Deň, keď sme získali slobodu 
a  demokraciu, by sme si mali stále 
aktívne pripomínať, aby sme neskĺzli 
k tomu, že budeme brať to, čo máme 
teraz, ako samozrejmosť, či už je to 
možnosť slobodne vyjadriť svoj názor, 
alebo voľne cestovať.

Lucia Martincová

Starší žiaci vysvetľovali mladším význam
Dňa boja za slobodu a demokraciu

Ško l a  z í s k a l a  o ce n e n i e 
v  celoslovenskej súťaži školských 
časopisov už po štvrtýkrát. 

Keď sa niečo podarí prvý raz, tešíme sa 
veľmi. Keď sa nám to po roku podarí aj 
druhý raz, tešíme sa ešte viac. Ale keď 
sa to poradí úspešne trikrát po sebe, je 
to, ako hovoria naši žiaci, „na parádu“. 
A tou parádou sú už tretíkrát ceny pre 
naše školské časopisy v celoslovenskej 
súťaži Pro Slavis 2019. 

Noviny hodnotili odborníci
Tento rok sa do súťaže prihlásilo viac 
ako 200 školských časopisov z celého 
Slovenska aj zo zahraničia. Slávnostné 
vyhodnotenie súťaže sa konalo 28. 
novembra v Starej radnici mesta Žilina. 
Naše Noviny ŠKD získali v tejto súťaži 
dokonca už svoju 4. cenu v  poradí, 
tentoraz tú najvyššiu – 1. miesto 
vo svojej kategórii. Školský časopis 
Úsmev po minuloročnej Cene Matice 

slovenskej získal tento rok v kategórii 
časopisov ZŠ krásne 3. miesto. 
Ocenenie nás teší o to viac, že v tejto 
kategórii bola podľa slov poroty 
jednoznačne najväčšia konkurencia. 
Časopisy hodnotila porota zložená 
z  odborníkov z  Matice slovenskej, 
zo školskej inšpekcie, z  novinárov 
a  učiteľov slovenského jazyka. Sme 
hrdí na všetkých mladých redaktorov 
a na ich zodpovednú prácu. 

Cvičili prezentačné schopnosti
Písať je možno o  niečo ľahšie 
ako rozprávať a  vystupovať pred 
verejnosťou. Tieto zručnosti si mohli 
vyskúšať deti v  školskom klube 
pri príprave projektov. Rozprávať, 
vysvetľovať a obhajovať svoje názory 
potrebujeme v  živote často. Žiaci 
si mali samostatne vytvoriť projekt 
a  následne ho prezentovať pred 
porotou a  rodičmi počas verejnej 
prezentácie. Vystúpiť pred dospelákmi 
vôbec nebolo jednoduché a  mnohí 
žiaci mali poriadnu trému. Napriek 
tomu sa snažili podať čo najlepší 
výkon a  presvedčiť porotu o  svojich 
prezentačných schopnostiach. 
Pomáhali im pritom aj názorné ukážky 
a  pomôcky, ktoré si mohli priniesť 
so sebou. Na prvých troch miestach 
sa nakoniec umiestnili samí chlapci. 
Všetci domov odchádzali nielen 
s  pocitom „mám to za sebou“, ale aj 
s pocitom „zvládol som to“. Je to také 
malé povzbudenie do ďalšej práce, 
s túžbou zapájať sa znova a znova do 
niečoho zaujímavého, nevšedného 
a zábavného. 

ZŠ Mierové námestie, Handlová

Časopisy Základnej školy 
Mierové námestie patria

medzi najlepšie na Slovensku

V bývalom pohostinstve Barbora 
handlovská mládež otvorila nový 
mládežnícky klub.
Členovia Detského a mládežníckeho 
parlamentu a zamestnanci Centra 
voľného času si zriadili vlastný klub. 
Priestor bývalej krčmy vlastnoručne 
zariaďovali tri mesiace. M-klub 
otvorila primátorka mesta Silvia 
Grúberová spolu s primátorkou 
Detského a mládežníckeho 
parlamentu Alexandrou Krajčírikovou. 
Ďalšími hosťmi boli viceprimátor 
Radoslav Iždinský a poslanci Danica 
Baranovičová, Marcela Šimonová, 
Arpád Koszta, riaditeľka Domu kultúry 
Jarmila Žišková, hovorkyňa mesta 
Jana Paulínyová a zástupkyňa VÚB 
banky Ivana Dobišová. Po uvítacej 
reči Igora Suchého, obe primátorky 

prestrihli stuhu na dverách novej 
klubovne. Všetci hostia si najskôr  
prezreli prerobené priestory a potom 
nasledoval slávnostný prípitok.  Pre 
všetkých účastníkov bolo prichystané 
malé občerstvenie, hrali sa spoločenské 
hry, podpisovala sa kronika a spoločne 
sa fotilo a krájala sa torta. Ďakujeme 
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu či 
už fyzicky alebo materiálne a hlavne 
veľké ďakujeme patrí pracovníkom 
CVČ, ktorí nám boli veľmi nápomocní 
a vedeniu mesta Handlová, že poskytlo 
túto miestnosť práve na vytvorenie 
takéhoto klubovne pre stretávanie sa 
mladých ľudí. Za poskytnutie grantu 
vo výške 1500 eur na revitalizáciu 
M-klubu ďakujeme Nadácii VÚB.

Nikoleta Poliakovičová, Miroslav 
Lekár a Ivan Morvay

Slávnostné otvorenie M-klubu

Ani sa nenazdajú a hopkať do školy 
s aktovkami na pleciach budú aj oni.

V  novembri sme privítali v  našej 
škole predškoláčikov aj ich mladších 
spolužiakov z  materských škôl na 
Morovnianskej ceste, ulici SNP, 
ako aj škôlkárikov a  nulťáčikov zo 
ZŠ Morovnianska cesta. Mohli sa 
poprechádzať a  poobzerať po veľkej 

Škôlkari navštívili veľkú školu

škole, ako i  zoznámiť sa so žiakmi 
našej školy. Na „malej divadelnej 
scéne“ na chodbe školy im tretiaci 
zahrali obľúbenú rozprávku 
O neposlušných kozliatkach a vlkovi. 
Jemné uspávanky pre bábiky potešili 
ušká. Po predstavení ich čakali pani 
učiteľky so svojimi štvrtákmi, ktorí 
pre nich pripravili zaujímavé aktivity. 
Detičky počítali s  vĺčkom, tancovali 

a  spievali so zajačikom, vlastnými 
rúčkami si vytvorili obrázkovú knižku 
O kozliatkach i vyrobili krásnu čelenku 
s  obrázkom kozliatka. Pritom im 
trpezlivo pomáhali „veľkí“ štvrtáci. 
Bolo to milé stretnutie. Veríme, že sa 
budúcim školáčikom páčilo. 

Miriam Halmová
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DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 16. december - 30. december 2019

PON 16.12. o 17.00h /SVK/
romantický, komédia /92min/

OV/MP7/vstupné 5,-€                                                         
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

PON 16.12. o 19:00h USA/
dobrodružný, komédia/123min/

SD/MP7/vstupné 5,-€
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL  

ŠTV 19.12. o 17.00h /USA/sci fi 
/155min/SD/MP12/vstupné 5,-€

STAR WARS: VZOSTUP 
SKYWALKERA (PREMIÉRA)  

PIA 20.12. o 16.00h /NOR, CAN/
animovaný, dobrodružný/90min/

SD/MP/vstupné 5,-€                                      
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE

PIA 20.12. o 18.00h /USA/sci fi 
/155min/SD/MP12/vstupné 5,-€

STAR WARS: VZOSTUP 
SKYWALKERA

NE 22.12. o 16:00h /NOR, CAN/
animovaný, dobrodružný/90min/

SD/MP/vstupné 5,-€                                      
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE

NE 22.12. o 18.00h /USA/sci fi 
/155min/SD/MP12/vstupné 5,-€

STAR WARS: VZOSTUP 
SKYWALKERA

PON 23.12. o 18.00h /USA/sci fi 
/155min/SD/MP12/vstupné 5,-€

STAR WARS: VZOSTUP 
SKYWALKERA

PIA 27.12. o 16.00h /USA/
animovaný, komédia/104min/

SD/MP/vstupné 5,-€                                                  
MASKOVANÍ ŠPIÓNI (PREMIÉRA)

PIA 27.12. o 18.00h /SVK/
romantický, komédia /92min/OV/

MP7/vstupné 5,-€
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

SO 28.12. o 16:00h /USA/
animovaný, komédia/104min/

SD/MP/vstupné 5,-€                                                  
MASKOVANÍ ŠPIÓNI

SO 28.12. o 18:00h /NOR, 
SWE/dobrodružný/125min/

ČT/MP12/vstupné 5,-€                                                  
AMUNDSEN (PREMIÉRA)

NE 29.12. o 16:00h /USA/
animovaný, komédia/104min/

SD/MP/vstupné 5,-€                                                  
MASKOVANÍ ŠPIÓNI

PON 30.12. o 17:00h /CZE/
romantický/90min/OR/MP12/

vstupné 5,-€
MÔJ PRÍBEH (PREMIÉRA)

PON 30.12. o 19:00h /NOR, 
SWE/dobrodružný/125min/

ČT/MP12/vstupné 5,-€                                                  
AMUNDSEN 

Premietame vždy! Aj pre jedného diváka. 
Možnosť výberu filmu, dátumu a času 
pre skupiny. Viac informácií na čísle 
0915 393 941. www.kino.handlova.sk.

Z Handlovských lesov a lúk

Kto by ho nepoznal? To naše krásne 
imelo. Niekto ho pred Vianocami 
kupuje na trhu, iní si ho sami 
zadovážia v  handlovských lesoch. 
Áno, aj u nás ho rastie na niektorých 
miestach požehnane. Dostať sa 
k  nemu nie je jednoduché, rastie 
neraz veľmi vysoko. Dnes vám 
prinášame informácie, o ktorých ste 
možno doteraz netušili.

Na začiatok niekoľko faktov. Imelo 
biele je rastlina, ktorá sa priživuje 
tak na ihličnatých, ako aj listnatých 
stromoch. Väčšina z  nás ju používa 
výlučne ako dekoráciu počas 

vianočných sviatkov. Vedeli ste však, že 
má aj výrazné liečivé účinky? Používa 
sa pri srdcovocievnych ochoreniach, 
pomáha pri vysokom krvnom 
tlaku a  zvápenatení ciev, posilňuje 
srdcový sval, podporuje krvný obeh 
a odstraňuje tiež usadeniny na cievach. 
Odstraňuje pocit návalu krvi do hlavy, 
a  to obzvlášť v klimaktériu a potláča 
aj chorobne zvýšenú činnosť štítnej 
žľazy. Pomáha pri liečbe rakoviny, pri 
zmiernení nepriaznivých vedľajších 
účinkov chemoterapie, upokojuje 
dokonca nervový systém, vďaka čomu 
sa možno konečne výborne vyspíte. 
Nie je však vôbec jedno, kde si ho 

nazbierate. Ide o cudzopasnú rastlinu, 
ktorú nájdete na rôznych stromoch. 
Z nich čerpá živiny. Výskumy ukázali, 
že najviac liečivých látok obsahuje 
imelo narastené na jabloniach 
alebo hlohu. Mladé konce konárikov 
s  listami zbierame pre ich liečebné 
využitie od decembra do konca 
februára. Upozorňujeme, pre výrobu 
čaju či tinktúry sú vhodné výlučne 
konáriky a  listy. Nie plody! Konáriky 
a lístky sušíme pri teplote maximálne 
40 stupňov. Na záver azda už iba recept 
jedno výrazné upozornenie. 

Tinktúra na imunitu: Nasekané čerstvé 
lístky imela natlačte do sklenenej nádoby 
a úplne ich zalejte päťdesiatpercentným 
liehom. Nebojte sa pokojne použiť aj 
domácu pálenku. Lúhujte osem týždňov 
a  následne sceďte cez gázu. Takto 
pripravenú tinktúru užívajte trikrát 
denne 20 kvapiek. Buď priamo, alebo 
si ich môžete zamiešať do obľúbeného 
nápoja. 

Upozornenie: Liečbu imelom je 
potrebné konzultovať s lekárom. Rastlina 
je vo väčších dávkach jedovatá. Treba 
si dávať pozor hlavne pri vnútornom 
používaní.

Celý program pri príležitosti 
okrúhleho jubilea tanečnej školy 
trval viac ako dve hodiny a Volcano 
predviedlo pätnásť choreografií.

V  nedeľu 24. novembra oslávila 
tanečná škola svoje 20. narodeniny. 
Veľmi ťažko sa hľadajú slová pre 
tak nádherný večer. Diváci zažili 
okrem tanca profesionálnu zvukovú 
a  svetelnú show, videoprojekciu so 
zábavnými aj dojímavými zostrihmi, 
divadlo pri kolkárni a nezabudnuteľnú 
atmosféru. Na konci programu stálo na 

javisku viac ako 120 tanečníkov. Všetci 
tancovali spolu. Či malí, či veľkí. Ako 
jedna rodina.

„Ďakujeme divákom za neutíchajúci 
potlesk a standing ovations. A my sa 
vrháme do ďalšieho roku a píšeme tak 
spolu históriu pre ďalšie generácie. 
Z  celého srdca chceme poďakovať 
všetkým, ktorí priložili ruku k  dielu, 
alebo nás prišli podporiť,“ konštatujú 
tanečníci z Volcana.

Volcano

Volcano oslávilo dvadsaťročnicu

Gitaristi Základnej umeleckej 
školy sa 28. novembra zúčastnili 
Celoslovenskej súťaže v hre na 
gitare, ktorá sa konala v ZUŠ 
Ladislava Stančeka v Prievidzi. 

Jedenásteho ročníka súťaže sa 
zúčastnilo množstvo súťažiacich. Našu 
školu reprezentovali traja žiaci, ktorí 
v silnej konkurencii získali vynikajúce 
umiestnenia.

Kategória I. A: Elenka Králiková, 2. miesto 
v Zlatom pásme
Kategória I. B: Matias Šemetas, 2. miesto 
v Zlatom pásme
Vyučujúci: Mgr. art. Ján Králik 

Kategória II. B: Lea Mazánová, Strieborné 
pásmo
Vyučujúca: Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Katarína Bundová

Celoslovenská súťaž v hre na gitare
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Opustili nás
Už privial osud opäť čas,
pre ktorý srdce puká zas.

Eugen Pospíšil, 85 rokov
Ján Laco, 75 rokov
Anna Ovčiariková, rod. Gorasová, 79 rokov
Anna Kešerüová rod. Némethová, 72 rokov
Mária Zimániová, rod. Černayová, 94 rokov

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom novín

Handlovský hlas.

Blahoželania a smútočné
spomienky či poďakovania 

zadarmo v našich novinách.

Spomienka
Aj keď si odišla, v srdci ostaneš. 

Dňa 7. decembra uplynul rok, čo nás navždy 
opustila naša maminka Emília Širáňová. 

S láskou spomína Vlasta s rodinou. 
Kto ste ju poznal, venujte jej tichú spomienku. 

3/16/12/2019/OI

Spomienka
Dňa 16. decembra si 
pripomenieme tretie 

výročie úmrtia
môjho manžela

Vladimíra Krála. 
S láskou spomína 

manželka Mária, syn 

Vladimír a dcéry Mária a Anna s rodinami.
4/16/12/2019/OI

Spomienka
Dotĺklo milujúce srdce, 

stíchol tvoj hlas a 
navždy opustil si nás. 
Dňa 12. decembra si 

pripomíname smutné 
1. výročie úmrtia nášho 
milovaného a drahého 

manžela, ocina, svokra, dedka, pradedka, brata 
a švagra Viliama Krajča. 

Nikdy nezabudneme a s láskou spomínať 
budeme. Veľmi nám chýbaš. 

Spomína celá rodina.
5/16/12/2019/OI

Spomienka
Na krídlach smrti odišla 

si v diaľ,  kde necítiš 
bolesť a žiaľ.  Odišla si 
ako tichý sen, nestihla 
si nám povedať – deti, 

ja už neprídem. 

Dňa 21. decembra si pripomenieme desať 
smutných rokov, čo nás navždy opustila naša 

maminka, svokra, starká a prastarká,
pani Anna Poklembová. 

Za tvoju lásku, starostlivosť a všetky milé 
slová maminka ďakujeme a s úctou na teba 

spomíname. 
Dcéry s rodinami.

7/16/12/2019/OI

Spomienka

Dňa 18. augusta uplynulo 39 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milý dedko a otec

Jozef Gabala a dňa 16. decembra uplynie
23 rokov, čo nás navždy opustila naša milá dobrá 

babička a mama Paulínka Gabalová. 
Zároveň spomíname na brata, krstného otca

a strýka, ktorý nás opustil pred 35 rokmi. 
S láskou spomína brat Ján, sestra Marta

a celá rodina.
8/16/12/2019/OI

Spomienka

Dňa 2. novembra sme si pripomenuli smutné 
jubileum nedožitých 80 rokov mojej mamičky

a tiež v tomto roku aj 35. výročie od úmrtia 
mojich rodičov, starých a prastarých rodičov 

Juraja a Márie Sliezikových. 
Kto ste ich poznal, venujte im tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomína dcéra Mária a syn Juraj 
s celou rodinou.  

9/16/12/2019/OI

Spomienka
Čas plynie, ale 

spomienky ostávajú. 
Dňa 10. decembra 
uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil pán

Štefan Abrahám.

Spomíname a nezabúdame.
Brat s manželkou, netere a synovec s rodinami.

11/16/12/2019/OI

Spomienka
Dňa 9. decembra 

uplynul prvý smutný 
rok, čo nás navždy 

opustil manžel, ocino, 
brat, švagor a dobrý 

kamarát Ján Hložek. 

Spomína manželka Katarína a deti s rodinami.
15/16/12/2019/OI

Spomienka
Dňa 12. decembra 

uplynie rok, odkedy 
nás navždy opustila 

naša milovaná 
maminka Ingeborg 

Fleischerová. 

S láskou spomínajú manžel a deti
s rodinami. 

10/16/12/2019/OI

Spomienka
Odišiel tíško, už nie je 

medzi nami, no
v srdciach našich žije 

spomienkami. 
Čas plynie, smútok 

zostáva, rana v srdci 
bolí a zabudnúť 

nedovolí. 

Dňa 3. januára 2020 uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec, svokor

a starý otec, pán Ladislav Májový. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

16/16/12/2019/OI

Spomienka
Dňa 13. decembra 

2019 uplynuli dva roky 
od chvíle, čo sme sa 

navždy rozlúčili s našou 
milovanou mamou, 

starkou a prastarkou 
Mgr. Romanou 

Pekárovou.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú syn, dcéra
a vnúčatá s rodinami.

19/16/12/2019/OI
Spomienka

Pozdrav smutný posielam do neba, kam si nám 
Lacko odišiel a nám je tu smutno bez Teba. 
Život sa smrťou nekončí a láska v srdci trvá, 

spomienka na dobrého manžela, starostlivého 
otca a milujúceho deduška svojich vnúčat 

nezostane zabudnutá. Bol si všetkým čo sme 
kedy mali, tvoje pracovité ruky to dokazovali. 
Nedá sa zabudnúť na prežité roky a preto vždy 

s láskou a úctou budú smerovať k tvojmu 
hrobu naše kroky. Tam nájdeme pokoj v duši a 
plamienok sviečky osuší nám slzy. Poteší srdcia 
naše, že sme nachvíľu boli s Tebou zase. S úctou 

a láskou Štefánia Gregorová s rodinou.
20/16/12/2019/OI

Riadková inzercia
Kúpim par tizánsky odznak 
Handlovskej roty a pracovné 
vyznamenanie. T: 0949 528 967
1/16/12/2019/OI
 
Predám novú pascu na líšky, rozmer 
140/60/40 cm, cena 95 eur.
T: 0907 181 800
2/16/12/2019/OI

Chcem oberať jablká v sade 
v Handlovej. T: 0944 908 460
6/16/12/2019/OI

Predám zrkadlovku Canon 450D 
objektív 18 – 200, s príslušenstvom 
(externý blesk, slnečná clona, UV 
filter, čistiaca súprava, brašna, statív). 
T: 0903 234 013
12/16/12/2019/OI

Dám do prenájmu 2-izbový byt na 
Ulici ČSA (mototechna) od 1.1.2020. 
T: 0908 399 800
13/16/12/2019/OI

Dám do prenájmu 2-izbový byt 
v centre mesta. T: 0908 329 667
14/16/12/2019/OI

Predám dva stoly, 4 stoličky 
a obývaciu stenu. T: 0919 275 463
17/16/12/2019/OI

Predám kočík – 3 kombinácia – 200 
eur, spredu plnená práčka – 150 eur.
Kontakt: 0904 895 772
21/16/12/2019/OI

 18/16/12/2019/PL Uzávierka Handlovského hlasu
č. 1/2020 je v utorok 7.1.2020.
Noviny vyjdú v stredu 13.1.2020.

To MY...Fe
jtó

n

 21/16/12/2019/PL

Dnes dovolím si trochu rýmovať,
vraj čas vianočný je na to ako stvorený.

Nebudem bohaté dary priať,
len s mobilom potichu žalovať, udávať...

Lebo dnes je to moderné, schovať sa za prístroj,
brízgať na všetko a všetkých...
Nie je to tak? Dám na to krk!

Nový príspevok na stránke mesta,
kedy primátorka pozametá z cesty štrk?

Na kieho ďasa je nám mestský aparát?
A čo ten bordel? Kde je plaváreň a stromy? 

Zamysli sa. Si to, čo píšeš kamarát.
Lebo nie ja, ty, oni. To MY...

To MY máme na výber presne dve možnosti.
Držať spolu, či urážať a do krvi sa mlátiť.

Udávať susedov, špiniť na seba ako kedysi,  
samých seba navždy v Handlovej stratiť...

V našom meste bude len tak, aký budeš ty!
Áno, áno, strčím si múdre reči za klobúk.

Pomôžeš? Či pridáš ďalšie komenty?
Priložíš ruku k dielu alebo na „fejsbúk“?

Ak som ťa vytočil, je mi to úprimne ľúto.
Viem, píšem ti bez tváre, prosím prepáč.

Skúsim to na teba poslednou vetou...
Ty seješ nenávisť, ja som hrdý Krekáč...

Krekáč

Počas katarínskych dní sme v tomto 
roku udelili piaty titul Čestný 
občan, tri Ceny mesta a  šesť Cien 
primátorky. Medzi nových držiteľov 
Ceny primátorky sa dostal aj 
Handlovský banícky spolok.

Tento spolok združuje občanov mesta, 
ktorí majú snahu udržať a  zachovať 
banícke tradície mesta, ktoré sa 
stalo známe svojou históriou – 110 
rokov sa ťaží hnedé uhlie, slúžiace 
predovšetkým ako surovina a  na 
výrobu elektrickej energie. Handlovské 

uhoľné bane sa stali základom pre 
priemyselný rozvoj celého okresu. 
Členmi spolku sú bývalí baníci a banskí 
technici, ale aj iní, ktorí majú k baníctvu 
kladný vzťah. 

Členovia HBS s potešením prijali Cenu 
primátorky mesta. Vyslovujú svoju 
vďaku primátorke mesta a mestskému 
zastupiteľstvu. Cena ich zaväzuje, 
aby pri každej príležitosti pomáhali 
zachovať technické pamiatky z banskej 
činnosti a propagovať banícke tradície. 

(r)

Handlovský banícky spolok ďakuje



Futbalová 24-ka má aj iný rozmer.

Futbalový maratón tento rok lepšie 
zvládli domáci Krekáči a vyhrali nad 
Bôbarmi 300:288. Znížili tak stav série 
na 3:4 pre Bôbarov.  

„Tešíme sa, že vďaka dobrým ľuďom 
a sponzorom máme možnosť túto 
najväčšiu športovú akciu v meste 
posúvať z roka na rok o úroveň vyššie,“ 
povedal organizátor akcie Martin 
Uríček. Zároveň poďakoval za výbornú 
spoluprácu aj riaditeľke Základnej školy 
na Školskej ulici Ľudmile Pogádlovej a 
jej kolektívu, ktorý pri organizovaní 
akcie každoročne ochotne pomáha. 
„Už po siedmykrát sme sa rozhodli 
darovať výťažok z tomboly vo výške 
400 eur práve škole na zabezpečenie 
športových pomôcok pre športové 
triedy so zameraním na futbal. Spolu 
sme za sedem rokov škole darovali 
sumu 2 700 eur. Poďakovanie patrí 
každému, kto si zakúpil čo i len jeden 
tombolový lístok,“ dodal Martin Uríček.

Venovali výťažok z podujatia

Za vzornú reprezentáciu Klubu 
športovej gymnastiky a  nášho 
mesta patrí našim gymnastkám a ich 
trénerom veľké poďakovanie.

Vyvrcholením celoročnej gymnastickej 
prípravy sú Majstrovstvá Slovenskej 
republiky. Do Bratislavy vycestovalo 
6 dievčat, ktoré sa museli prebojovať 
cez dve oblastné kolá a  dve kolá 
Slovenského pohára JIPAST v kategórii 
„C“. 

V  Bratislave sa stretlo 32 
najúspešnejších gymnastiek z celého 
Slovenska v  troch kategóriách. 
V  najmladších žiačkach bola po 
niekoľkých nezdaroch na 19. mieste 
Nela Pukačová a  hneď za ňou na 
20. mieste Nina Mlynarčíková. Nela 

predviedla 3. najlepší preskok vo svojej 
kategórii. V kategórii mladšie žiačky si 
vybojovali 20. miesto Ema Michelová 
a  26. miesto Romana Ivanová. 
V  kategórii staršie žiačky sme mali 
zastúpenie dvoch pretekárok. Vanessa 
Pavlíková obsadila celkovo 10. miesto. 
Veľkú radosť nám urobila cvičením na 
kladine, kde obsadila 2. miesto. Adela 
Gazdíkovej sa v Bratislave nedarilo. Po 
nezdare na kladine a bradlách obsadila 
17. miesto. Naša najmladšia gymnastka 
Zoe Zara Ďurinová pretekala na M-SR 
v Nových Zámkoch v kategórii „B“. Celé 
preteky absolvovala s  vyrovnanými 
výkonmi na všetkých náradiach 
a obsadila 13. miesto.

KŠG

Majstrovstvá Slovenska v gymnastike 
aj za účasti Handlovčaniek

Banícke derby ovládli Handlovčania
Víťazné ťaženie Handlovských 
basketbalistov zastavil až 
bratislavský Inter.

Handlovskí basketbalisti nevstúpili 
do sezóny 2019/2020 ideálne a  po 
nelichotivej bilancií z  prvej štvrtiny 
dlhodobej časti súťaže konečne okúsili 
pocit víťazstva pred svojimi fanúšikmi. 
V  stredu 27. novembra hostili druhý 
celok ligovej tabuľky, basketbalový 
klub BKM Lučenec. Záverečné dejstvo 
začínalo za stavu 78:56. V ňom si zápas 
zeleno-čierni užívali a hostí už nepustili 
k ničomu. V závere sa im podarilo ujsť 
do 34-bodového vedenia 100:66, no 
„Pelikáni“ nepriaznivý stav upravili 
na konečných 100:76. Podľa Branka 
Maksimoviča, tréner Handlovej, jeho 
zverenci zaznamenali veľmi cenné 
víťazstvo nad tímom z  čela tabuľky. 
„Moji hráči podali vynikajúci výkon 
najmä v  obrane, čo bolo základom 
úspechu. Čakajú nás ťažké duely, preto 
musíme na tomto víťazstve stavať 
a  pokračovať v  podobnom hernom 
prejave,“ skonštatoval handlovský 
lodivod. 

Baníci dobyli
prievidzskú arénu

V  14. kole Slovenskej basketbalovej 
ligy sa najväčšia pozornosť sústredila 
do prievidzskej športovej haly, kde 
v  sobotu 30. novembra spoznalo 
127-me hornonitrianske derby medzi 
Prievidzou a  Handlovou svojho 
víťaza. Stal sa ním basketbalový tím 
MBK Baník Handlová, ktorý prelomil 
dvojročný pôst v  rámci vzájomných 
zápasov so svojim úhlavným ligovým 
rivalom. V  celkovej bilancii, ktorá sa 
datuje od roku 1968, zaznamenal 
43-tie víťazstvo. V  prvej minúte 
poslednej štvrťky Jankovič s  Jaššom 
otáčali dvoma trojkami na 64:62. To 
Handlovčanov nakoplo a následne sa 
ujali vedenia 69:62. V  závere “baníci” 

nestratili koncentráciu a  preukázali 
väčšiu túžbu zvíťaziť. Z  palubovky 
prievidzskej arény si po víťazstve 79:74 
odviezli zaslúžené dva body. Podľa 
Maksimoviča to bolo pre Handlovú 
dôležité víťazstvo, obzvlášť na horúcej 
pôde v Prievidzi. „Všetci vedia, aké ťažké 
je poraziť Prievidzu doma. My sme však 
v druhom polčase našli recept, vďaka 
ktorému sme slávili úspech.”

Handlovčania naladili formu, 
na Inter to nestačilo

V  ďalšom kole čakala na zeleno-
čiernych veľmi náročná úloha. 
V  odvete chceli pokoriť lídra súťaže 
a  úradujúceho majstra z  Bratislavy. 
Inter zakopol v rámci domácej súťaže 
iba dva razy. V  zápase šiesteho 
kola podľahol po prvý a  doposiaľ 
jediný raz na svojej palubovke práve 
Handlovčanom a  v  12. kole vyšiel 
naprázdno v Lučenci. V súčasnosti sa 
síce vyhrieva na čele tabuľky, no v rámci 
Európskeho pohára FIBA pohorel. V nej 
mu na postup zo skupiny chýbali dva 
body. Nálada v  šatni žlto-čiernych, 
ktorých navyše trápila značná maródka 
nebola ideálna a  to chceli nabudení 
„baníci“ využiť. Napriek tomu bol 
pred úvodným rozskokom favoritom 
stretnutia slovenský úradujúci majster. 

Vzájomná bilancia hovorila v prospech 
hostí, Handlovčania ju chceli vylepšiť. 
Úvod stretnutia naznačil, že majster to 
ani tentoraz nebude mať jednoduché 
ale v  druhej polovice už žlto-čierni 
natiahli svoj náskok na dvadsať bodov. 
„Baníci“ sa s vysokou prehrou nechceli 
zmieriť a  v  závere sa im podarilo 
z  nepriaznivého bodového manka 
ukrojiť na konečných 84:94. 

Podľa trénera Maksimoviča Inter 
odohral jeden z  najlepších zápasov 
sezóny. „Problém nevidím v  tom, že 
sme prehrali, ale ako sme prehrali. 
Hrali sme veľmi mäkko a  v  obrane 
málo agresívne,“ vysvetlil po zápase 
handlovský kouč.

Baníkom patrí aktuálne siedme miesto 
tabuľky a  v  kalendárnom roku 2019 
odohrajú už iba tri zápasy. V  nedeľu 
8. decembra cestujú do Komárna, 
v stredu 11. decembra nastúpia pod 
Dubňom proti domácemu celku 
BK Slávia Žilina a  so starým rokom 
sa rozlúčia pred svojimi fanúšikmi 
zápasom 18. Kola proti Spišskej Novej 
Vsi.

Pavel Procner
Foto: Lenka Molnárová

Slovenské národné povstanie si uctia pochodom vďaky
Obľúbené turistické podujatie 
napíše už svoj 45. ročník. 

Priaznivcov prírody a turistiky všetkých 
vekových kategórií pozývame v 
sobotu 18. januára 2020 na 45. ročník 
Pochodu vďaky SNP. Slávnostné 
otvorenie podujatia prebehne pri 
pamätníku padlých v  obci Cigeľ 
o  9.30. Organizátori pripravili dva 
lyžiarske chodníky a štyri pešie trasy. 
Bežkári majú na výber ťažkú 20 km 
trať s prevýšením 660 m z Cigľa na Biely 
kameň a  späť, alebo stredne ťažkú 
trasu z Cigľa na Murovanú chatu a späť 
v dĺžke 16 km s prevýšením 380 m.

Na Biely kameň budú môcť vystúpiť 
aj peší turisti, ďalšou stredne ťažkou 
trasou bude prechod z  Cigľa do 
Handlovej v dĺžke 15 km. Trasy vhodné 
pre mládež a  rodičov s  deťmi budú 
dve, jedna z Handlovej na Tri studničky 
a späť s dĺžkou 6 km a rovnako dlhá 
trasa z Cigľa na Jančekovú skalu. 

Účastnícky poplatok je 3 eurá pre 
dospelých účastníkov a  1 euro pre 
deti do 15 rokov. V  poplatku je 
zahrnutý účastnícky list, poistenie, 
doprava mimoriadnym spojom aj 
technické zabezpečenie. Na trasách 
je zabezpečená zdravotnícka služba 
a  organizátori odporúčajú priniesť si 
preukaz zdravotného poistenia. V cieli 

dostane každý účastník občerstvenie 
a účastnícky odznak. 

Podujatie organizuje Klub slovenských 
turistov v  spolupráci s  obcou Cigeľ, 
mestom Handlová, Slovenským 
zväzom protifašistických bojovníkov 
a  Trenčianskym samosprávnym 
krajom.


