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Štatistický úrad zverejnil prvé údaje zo sčítania obyvateľov
V januári 2022 Štatistický úrad SR
zverejnil údaje Sčítania obyvate
ľov, domov a bytov 2021 do úrov
ne obcí vrátane zverejnenia počtu
trvalo bývajúcich obyvateľov v jed
notlivých obciach a zároveň dal k
dispozícii ďalšie základné údaje o
domoch a bytoch.
Sčítanie svojou prípravou a realizáciou patrilo k najnáročnejším a
najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam. Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021 nadviazalo na dlhú
históriu cenzov na území Slovens
ka, zároveň znamenalo odchod od
tradičného sčítania. Jeho realizácii
predchádzala náročná koncepčná a
metodická príprava, išlo o prvé plne
elektronické a prvé integrované sčítanie v SR.
Spolu je nás 16 199, z toho 8 215 žien
(50,71%) a 7 984 mužov. Ľudí v produktívnom veku je 67,69%, seniorov
19,11% a detí do 14 rokov je 13,2%.
Slobodných Handlovčanov je 42,81%,
v manželskom zväzku žije 36,57%
ľudí, 12,45% Handlovčanov je rozvedených a 7,88% obyvateľov mesta sú
vdovy alebo vdovci.
18,35% Handlovčanov má základné
vzdelanie, učňovské vzdelanie bez
maturity má 27,05% ľudí, úplné stredné vzdelanie s maturitou má 22,51%
ľudí a 9,5 % Handlovčanov má vysokoškolské vzdelanie. Viac ako polovica Handlovčanov je bez náboženského vyznania (57,86%), 24,81% sa hlási
k Rímskokatolíckej cirkvi.
V Handlovej je 2 181 domov, z toho
1 634 (74,92%) je rodinných domov
a 475 (21,78%) bytových domov. Až
55% domov bolo vybudovaných v
období rokov 1946 – 1980. Od konca
1. svetovej vojny do konca 2. svetovej vojny sa v Handlovej vybudovalo
15,04 % domov. Od roku 1981 dodnes
sa vybudovalo 12,42% domov, dote-

raz stojacich domov, ktoré boli vystavané pred rokom 1919 je 363, teda
16,64 %. 372 domov v Handlovej je z
kameňa. Len 39 domov, čo je 1,79 %
nemá v dome zavedenú vodovodnú
prípojku, plyn má zasvedený 55,16 %
domov. Na kanalizačnú sieť je napojených 64,65% domov, 623 domov
(28,56%) používa septik. Bez kanalizácie je 100 domov (4,59%). Domácu
čističku odpadových vôd má 31 domov. Od roku 2010 prešlo rekonštrukciou 51,49 % domov.
Bytov v Handlovej je 6 853, z toho 795
(11,6%) je obecných bytov a 64 družstevných bytov 0,93%. Väčšina bytov

FOTO: PEXELS
je v súkromnom vlastníctve. 343 bytov (5,01%) je stále bez splachovacieho záchoda. Podobný počet nemá ani
vaňu alebo sprchový kút. Väčšina bytov, 81,26% je vykurovaných plynom,
14,77% pevným palivom a 3,28% bytov kúri elektrinou.
Na získanie komplexného obrazu národnostného zloženia obyvateľstva
Slovenska mali obyvatelia prvýkrát
v histórii možnosť uviesť príslušnosť
k ďalšej národnosti prostredníctvom
otázky „Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?“. Celkovo sa na úrovni celej
republiky k ďalšej národnosti prihlásilo 306,2 tisíca obyvateľov, tzn. 5,6 %

obyvateľstva s trvalým pobytom.
V Handlovej si ako ďalšiu národnosť
uviedlo rómsku 18,94% obyvateľov,
českú 12,62%, nemeckú 9,3%, maďarskú 8,31%. K druhej národnosti
rusínskej sa prihlásilo 4,32% Handlovčanov.
(INU)

Novela zákona pridala starosti samosprávam aj motoristom
Od 1. marca 2022 dôjde k zániku
možnosti pre vybrané motorové
vozidlá parkovať na chodníku pri
ľahlom k ceste pri zachovaní voľ
ného priestoru 1,5 metra. Nie je
jasné, či samosprávy za tak krátky
čas dokážu legislatívne zmeny aj
aplikovať v praxi.

Denis Farkaš pred mesiacom
absolvoval dva ťažké zápasy.
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Handlovská samospráva sa problematikou parkovania v meste zaoberá
priebežne. Okrem budovania nových
parkovacích miest, ktorých za ostatné
dva roky pribudlo v Handlovej takmer
100, zorganizovala nedávno kampaň,
ktorá upozorňovala majiteľov áut na
nezákonné parkovanie na kraji vozovky alebo na chodníku a žiadala ich,
aby parkovali svoje autá, pokiaľ je to
možné, vo svojich dvoroch. Kampaň
sa týkala predovšetkým rodinných
domov.
Samospráva vtedy reflektovala na
aktuálne platný zákon, ktorý hovorí
o tom, že parkovanie na chodníku je

možné, pokiaľ vodič automobilu ponechá priestor pre chodcov 1,5 metra. V praxi je to veľmi ťažké aplikovať.
Zákonodarca prišiel s novou úpravou,
ktorou zakázal parkovanie na chodníkov všeobecne.
Kompetencia prešla na samosprávy,
aby si určili, na ktorých chodníkoch
bude parkovanie možné a na ktorých
nie. Na to, aby sa slovenské samosprávy na novelu zákona pripravili a zlegalizovali niektoré parkovacie miesta,
majú čas len do konca februára.
Samosprávy musia vytvoriť nové dopravné projekty, ktoré musí schváliť
okresný dopravný inšpektorát a následne ich čaká samotná realizácia,
ktorá si vyžiada nemalé finančné
náklady. Samosprávy teda nevedia
naplniť tento zákon okamžite.
„Aktuálne by sme mohli ako príklad
uviesť parkovanie pri ZŠ Mierové námestie, kde aj vďaka dlhodobej stratégii mesta Handlová pre upokojenie
dopravy, došlo k zjednosmerneniu

tejto komunikácie a keďže nám to
dovoľovali šírkové parametre, je tam
povolené aj čiastočne parkovanie na
chodníku,“ povedala hovorkyňa mesta, Jana Paulínyová.
Lokalít, kde vodiči parkujú svoje vozidlá na chodníkoch je veľa. Od 1.
marca bude takéto parkovanie vnímané ako porušovanie cestného zákona bez ohľadu na to, či bude alebo
nebude zachovaný priestor 1,5 metra
pre chodcov.
Mesto Handlová bude musieť označiť miesta, kde parkovanie na chodníkoch možné bude. „Otázka je, koľko
finančných zdrojov bude potrebné
vyčleniť. Samosprávy už majú rozpočty schválené. Bude potrebné
objednať projekty na dopravné značenie, nákup a osadenie dopravných
značiek, pričom len osadenie jednej
dopravnej značky stojí od 150 do 200
eur,“ povedala Jana Paulínyová.
(IČ)

Parkovania na chodníku už možné nebude.
FOTO: RTV
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Plán spravodlivej transformácie plánuje
ministerstvo rozvoja ešte pripomienkovať

Mesto vyhlásilo výberové konania na
dve vedúce funkcie na mestskom úrade
Hľadá sa vedúci oddelenia majetkovo
- právneho, evidencie obyvateľstva a
vnútornej správy a vedúci oddelenia
daní a podnikateľskej činnosti Mests
kého úradu Handlová. Obe pozície
sú hlavný pracovný pomer s predpokladaným termínom nástupu od
1. marca 2022. Mzdové ohodnotenie
je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné
požiadavky a zoznam požadovaných

dokladov sú zverejnené na webovom
sídle mesta www.handlova.sk v sekcii
Mestský úrad - Výberové konania.
Pre obe výberové konania je pot
rebné písomnú žiadosť o účasť na
výberovom konaní s požadovanými
dokladmi doručiť osobne na mestský
úrad alebo zaslať poštou najneskôr
do 7. februára 2022 do 16.00 hod.
Dátum, miesto a hodinu výberového
konania písomne oznámi príslušná
výberová komisia tým uchádzačom,
ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového konania.
(RED)

Je nás menej. Počet obyvateľov klesol

Plán spravodlivej transformácie, ktorý poslala Slovenská republika na pripomienkovanie do Bruselu, obsahuje
len projekty veľkých firiem s viac ako
250 zamestnancami. Zámery stredných a malých podnikov, ako i verejného sektora, budú riešiť samostatne.
Ide o prvú verziu dokumentu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ho
plánuje ešte s ďalšími stranami pripomienkovať. Upozornil na to vo štvrtok 19. januára na brífingu v Trenčíne
riaditeľ sekcie inovácií, strategických
investícií a analýz MIRRI SR Peter Balík.
Plán spravodlivej transformácie je
predpokladom na čerpanie financií z
Fondu na spravodlivú transformáciu
a bude súčasťou nového operačného
programu Slovensko, ktorý pripravuje
MIRRI, a išiel na prvé kolo pripomienok Európskej komisie.
„V prílohe plánu sú zaradené konkrétne projekty len za veľké podniky,
pretože takto to vyžaduje nariadenie Európskej komisie pre Fond na
spravodlivú transformáciu, aby sme

konkretizovali len tie projekty, ktoré
by chceli podporovať veľké podniky
nad 250 zamestnancov,” priblížil Balík.
Pokiaľ by tam podľa neho projekty
veľkých podnikov neboli napísané,
automaticky by sa nemohli v budúcnosti podporiť z fondu. „To je však iné
pri projektoch verejnej správy alebo
projektoch malých a stredných podnikov, budú automaticky oprávnené bez toho, aby ich bolo potrebné
špecifikovať,” ozrejmil s tým, že MIRRI
očakáva rad pripomienok zo strany
Európskej komisie a je možné, že veľké projekty tam budú aj po schválení
plánu.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK)
sa chce uchádzať o zdroje na svoje
viaceré projekty. Ide o vybudovanie
pavilónu pre internú medicínu v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza
so sídlom v Bojniciach, pokračovanie
projektu Hornonitrianskeho centra
vzdelávania, nákup autobusov na vodík, zníženie energetickej náročnosti
Strednej odbornej školy v Novákoch a
Centra sociálnych služieb-Bôrik v Nit-

rianskom Pravne, vymenoval predseda TSK Jaroslav Baška.
TSK pošle svoje pripomienky k plánu do konca budúceho týždňa. „Dohodli sme sa s MIRRI, že do plánu to
nejakým spôsobom zapracujeme a
budeme sa musieť dohodnúť, akou
formou. Nebude to formou zásobníka
projektov, ale budú to aktivity, ktoré
sa budú týkať projektov, ktoré chce aj
TSK financovať v rámci výziev fondu,”
ozrejmil Baška. TSK chce podľa neho
ešte niektoré veci spresniť na základe
jeho pripomienok. Investičný náklad
na projekty TSK predstavuje desiatky
miliónov eur, vyčíslil Baška.
Podpora projektov zo zdravotníct
va bude ešte predmetom rokovaní.
Projekty veľkých firiem budú mať
vyššiu mieru spolufinancovania,
presné intenzity pomoci budú zase
predmetom rokovaní s Protimonopolným úradom. „Predpokladáme, že
po schválení operačného programu
by sme vypísali konkrétne výzvy pre
hornú Nitru, a to počas tohto roka,”
uzavrel Balík.
(TASR)

Mesto Handlová malo k 1. januáru
tohto roka 16 342 obyvateľov. Je to o
190 ľudí menej ako k 1. januáru 2021.
V roku 2021 sa narodilo 127 detí a
opustilo nás 299 Handlovčanov. Odsťahovalo sa 196 ľudí, naopak, do
mesta sa prisťahovalo 178 obyvateľov.
Najpoužívanejším dievčenským menom v roku 2021 v Handlovej bola
Ema, rodičia ho zvolili spolu šesťkrát,
ďalšie dve dievčatká dostali meno
Emma. Najpoužívanejšie chlapčens

ké meno bolo v roku 2021 Jakub, rodičia ho zvolili spolu osemkrát. Vlani
rodičia dávali handlovským deťom
skôr slovenské mená Katarína, Marína, Matúš, Peter, Samuel, aj tradičné
meno Ján, ktorého nositeľmi je šesť
handlovských chlapcov s rokom narodenia 2021.
Minulý rok bolo zosobášených 74
Handlovčaniek a Handlovčanov bez
ohľadu na to, či mali sobáš v Handlovej alebo inde.
(RED)

Prezidentka ocenila činnosť samospráv
Prezidentka Zuzana Čaputová prijala
v pondelok 17. januára 2022 zástupcov samosprávy.
Na novoročnom prijatí sa zúčastnili
predstavitelia Združenia miest a obcí
Slovenska, Únie miest Slovenska a
združenia samosprávnych krajov SK8.
Prezidentka vyzdvihla fungovanie
samospráv. „Viem, do akých zložitých
situácií sa neraz dostávajú predstavitelia samospráv. Obhájiť a naplniť verejný záujem si niekedy vyžaduje ísť
tou ťažšou cestou. Tým viac si vážim
každého starostu, primátora, župana,
či poslanca miestnej a regionálnej samosprávy, ktorý svoju funkciu vyko-

náva čestne a zodpovedne.”
Všetkým zástupcom samospráv sa
prezidentka poďakovala za obetavosť a pomoc, s akou pristupovali k
boju s pandémiou. Zodpovednosť,
ktorú prejavili, podľa nej potvrdzuje
dôveryhodnosť našich samospráv. Tá
by preto mala vytvárať predpoklad k
tomu, aby samosprávy boli váženým
partnerom štátu pri rozhodovaní o
témach, ktoré sa ich priamo týkajú.
„Fungujúce samosprávy poskytujú
občanom pocit istoty. Vnímam ich
nielen ako úrad, ale predovšetkým
ako základný prvok demokratického
systému.”
www.prezident.sk

Vládou schválenú stavebnú legislatívu kritizujú obe stavovské organizácie miest
Združenie miest a obcí Slovenska
aj Únia miest Slovenska poukázali
na nedostatky návrhu stavebnej
legislatívy.
Združenie miest a obcí Slovenska
(ZMOS) najskôr prezentovalo zásadné postoje k návrhom stavebnej
legislatívy z dielne vicepremiéra Štefana Holého. Následne zrealizovalo
reprezentatívny prieskum. Podľa
neho zoradilo rebríček problémov,
ktoré trápia mestá a obce v súvislosti
so stavebnou legislatívou. Tiež bolo
maximálne aktívne a vecné v pripomienkovaní vládnej legislatívy, čo
prezentovalo na rokovaniach vrátane
tripartity. „Následne sme v pracovnom tíme vytvorili našu rýchlu novelu
stavebného zákona, ktorú sme predstavili médiám a postupne aj sociálnym partnerom. Aktuálne ešte rokujeme so zástupcami relevantných
politických strán a snažíme sa získať
podporu pre riešenie, ktoré sa javí
ako najvhodnejšie a najschodnejšie,“
povedal Martin Chren, starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov a šéf

expertného tímu ZMOS pre stavebnú
legislatívu.
Združenie miest a obcí Slovenska naďalej trvá na svojich zásadných a principiálnych výhradách a je presvedčené, že stavebná legislatíva potrebuje
také parametre, ktoré pomôžu samosprávam, ich obyvateľov a rovnako aj
investorom. Preto očakáva, že vláda
SR nebude pokračovať v legislatívnom procese. „Podľa nášho názoru
jej tento prístup hazard s legislatívnymi pravidlami, postojmi odbornej
verejnosti, skúsenosťami z aplikačnej praxe a nedôverou stavebného
priemyslu. Nič z toho Slovensko nepotrebuje,“ povedal Michal Kaliňák,
hovorca ZMOS.
Združenie miest a obcí Slovenska
pripomenulo, že je pripravené operatívne rokovať tak so zástupcami
relevantných politických strán, ako
aj s predstaviteľmi vládnej koalície o
svojom návrhu, rýchlej novele platného zákona, ktorá je na túto dobu
najideálnejším riešením problémov
a zároveň vytvorí podmienky na také
spracovanie novej stavebnej legisla-

tívy, ktorá bude všeobecne akceptovateľná, lebo bude dôveryhodná.
Únia miest Slovenska (ÚMS) je sklamaná, že tak dlho a výrazne kritizovaná novela Zákona o výstavbe a novela Zákona o územnom plánovaní
boli schválené vládou SR aj napriek
trvajúcim a zásadným rozporom zainteresovaných strán. Predkladateľ
týchto kľúčových legislatív podľa
ÚMS ignoruje zásadné pripomienky
jednotlivých rezortov štátnej správy,
ako aj zásadné pripomienky Únie
miest Slovenska, ZMOS a ďalších relevantných partnerov.
ÚMS naďalej trvá na tom, že oba
predložené návrhy noviel zákonov
sú neodborne a nekvalitne pripravené. Pripomína, že významne ohrozujú, ako postavenie miest a obcí v ich
doterajších kompetenciách, tak aj
postavenie samotných obyvateľov a
ich možnosť reagovať a oprávnene
ovplyvňovať kvalitu života vo svojom
meste.
ÚMS je presvedčená, že vláda SR by
predložené novely stavebnej legislatívy s trvajúcimi a nedoriešenými

rozpormi nemala akceptovať. Schválenie legislatívy s rozpormi vedie k
chaosu v právnom systéme, vyvoláva neistotu u účastníkov konaní a
spochybňuje skutočný záujem vlády
o zlepšenie v tejto oblasti. ÚMS bude
žiadať poslancov NR SR, aby legislatívu v tomto znení vrátili vláde SR na
prepracovanie. ÚMS je pripravená
rokovať a hľadať spravodlivé riešenie, ktorého výsledkom bude kvalitná, odborná, spravodlivá a efektívna
stavebná legislatíva, ktorú Slovensko
nutne potrebuje.
Podporu zástupcom samospráv vyjadrila aj prezidentka, Zuzana Čaputová, podľa ktorej je pripravovaná
stavebná legislatíva esenciou fungovania samosprávy. „Chcem vás ubezpečiť, že ďalšiemu legislatívnemu
procesu budem venovať mimoriadnu
pozornosť, pretože k vzneseným výhradám rozumiem a viaceré zdieľam,“
povedala počas stretnutia s predstaviteľmi Združenia samosprávnych
krajov SK8, Únie miest Slovenska a
Združenia miest a obcí Slovenska.
(INU)

Mesto Handlová je členom oboch stavovských organizácií združujúcich samosprávy.
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Senior centrum prijíma nových klientov
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.
o. má voľné miesta v zariadení pre
seniorov, preto od januára 2022 začalo opäť prijímať nových klientov.
Žiadosť si môže podať každý občan, ktorý je odkázaný na pomoc v
zariadení na základe rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu a
dovŕšil dôchodkový vek. K žiadosti
o umiestnenie do SENIOR CENTRA
HANDLOVÁ je potrebné doložiť pot
rebné prílohy v zmysle zákona o sociálnych službách. Výška mesačnej
úhrady je vždy individuálna. Mesačné platby sa pohybujú od 390 do 460
eur. Klienti platia úhradu za pomoc

pri odkázanosti, ubytovanie, stravu,
upratovanie, pranie a žehlenie. Prijatie do mestského zariadenia nie je
podmienené žiadnym vstupným ani
sponzorským poplatkom.
Bližšie informácie o tom, ako postupovať v prípade záujmu o umiestnenie do SENIOR CENTRA HANDLOVÁ
záujemcovia nájdu na webstránke
zariadenia: www.seniorcentrum.
handlova.sk. Pomoc a informácie pos
kytne osobne aj telefonicky sociálna
pracovníčka Mgr. Daniela Báleková, č.
t.: 046/5450458, mobil: 0917 127 450.
(SCH)

Mesto požiadalo o 250 tisíc eur na ihrisko do
HANDparku a moderné vybavenie domu kultúry

Podnikatelia, znečisťujete ovzdušie?
Podnikatelia majú povinnosť nahlásiť spotrebu palív v malých zdrojoch
znečistenia ovzdušia za rok 2021.
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia
definuje zákon o ovzduší (č. 137/2010
Z.z.) ako zariadenie na spaľovanie
palív s tepelným príkonom menším
ako 0,3 MW. Ide napríklad o kotle na
spaľovanie plynných, kvapalných a
pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a podobne.
Medzi malé zdroje znečistenia ovzdušia však patria aj plochy, na ktorých
sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a
odpadov, stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie.
Podľa zákona 401/1998 Z. z. o pop
latkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ malého zdroja povinný
oznámiť obci každý malý zdroj zne-

čisťovania ovzdušia každoročne do
15. februára. Oznámiť je potrebné aj
spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie
údaje potrebné na zistenie množstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý
rok, najmä o druhu a kvalitatívnych
ukazovateľoch palív a surovín, počte
prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia.
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie,
ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Za nesplnenie
si oznamovacej povinnosti uloží
obec v prenesenom výkone štátnej
správy prevádzkovateľovi malého
zdroja znečistenia ovzdušia pokutu
do 663,87 eur. Kontaktná osoba: referent ochrany prírody a krajiny, Ing.
Peter Kerata, 0905 945 746.

Ďalšie kolo očkovania využilo 470 ľudí
Vo štvrtok 20. januára sa v Podnikateľskom inkubátore konalo druhé
januárové očkovanie v roku 2022. Na
nízkoprahové očkovanie bolo možné
sa prihlásiť do 13. januára. Očkovalo
sa dvomi vakcínami, Pfizer (všetky
dávky) a jednodávkovou Johnson&Johnson. Pôvodna kapacita očkovacích dávok bola 450. Očkovací tím
dorazil do Handlovej o pol ôsmej a o
ôsmej hodine už boli zaočkovaní prví
záujemci. Okolo pol jednástej nastali
technické problémy, kedy Intervenčnému tímu z Banskej Bystrice opakovane nefungoval systém (NCZI), čo
spôsobilo až hodinové zdržanie.
Od 12.00h už systém fungoval v poriadku. Očkovanie trvalo od 8.00 do
17.30h a napriek počiatočným technickým problémom bolo zaočkovaných spolu 470 ľudí.
Johnson&Johnson prvá dávka - 22
Johsnon&Johnson preočkovanie - 28

Technické problémy predĺžili očkovanie do 17.30.

Pfizer prvá dávka - 26
Pfizer druhá dávka - 34
Pfizer tretia dávka - 360
Nízkoprahové očkovanie je určené
pre ľudí so zníženou dostupnosťou
očkovania, ktorí sa chceli očkovať,
ale bránila im v tom vzdialenosť očkovacieho centra, zdravotné alebo
sociálne znevýhodnenie, nemožnosť
registrovať sa na vakcináciu online,
alebo z iných dôvodov sa nevedeli
dostať na očkovanie.
Poďakovanie opäť patrí celému
očkovaciemu tímu, doktorkám, zamestnancom sociálneho oddelenia
mestského úradu, ako i príslušníkom
mestskej a štátnej polície.
Očkovanie sa konalo vďaka spolupráci Intervenčného tímu Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky
so Záchrannou zdravotnou službou
SR a samosprávou mesta Handlová.
(VM)

FOTO: VM

Vizualizácia projektu, ktorý mesto zrealizuje tento rok. V grantovom programe reťazca COOP Jednota mesto získalo na projekt 6 000 eur.
V prípade, že by poskytovatelia do
tácií žiadostiam vyhoveli, obidva
projekty by mesto chcelo zrealizo
vať do konca roka 2022.
Handlová patrí medzi najväčšie neokresné mestá na Slovensku a podstatnú časť jeho obyvateľstva tvoria práve
rodiny s deťmi. Samospráva sa dlhodobo snaží budovať verejný priestor
pre mladé rodiny, kde by mohli tráviť svoj voľný čas. Ihriská, športoviská a oddychové zóny by mali byť
štandardom v každom modernom
meste a v tomto smere Handlová pociťuje investičný dlh. Práve vybudovanie inkluzívneho detského ihriska
s oddychovou zónou by preto podľa
Petra Cagáňa, vedúceho oddelenia
mestských projektov, vo veľkej miere
prispelo k zlepšeniu životného komfortu ľudí. „Mesto si od cirkvi prenajalo HANDpark, aby priestor zveľadilo pre verejnoprospešné aktivity.
Rozloha parku umožňuje poskytnúť
oddychový priestor širokému spektru obyvateľstva a ich rôznorodým
záujmom. V HANDparku je už vybudovaný bežecký parkový ovál pre
športovcov a skatepark pre skaterov a
kolobežkárov. Mesto taktiež tento rok
plánuje, za peniaze získané v grantovom programe obchodného reťazca

COOP Jednota, do parku umiestniť
stolnotenisové stoly, šachové stolíky
a petangovú dráhu. Vybudovanie inkluzívneho ihriska prostredníctvom
dotačnej schémy Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR preto plne
zapadá do vznikajúcej koncepcie
HANDparku,“ povedal Peter Cagáň.
Vlastníkom pozemku je stále Rímskokatolícka farnosť Handlová, preto po
schválení dotácie prebehnú pracovné
stretnutia medzi všetkými dotknutými stranami. Zámer je špecifický aj v
tom, že projektovú dokumentáciu s
návrhom osadenia prvkov ministerst
vo mestu poskytne až po schválení
dotácie. „Dokumentáciu budeme
môcť modifikovať podľa nášho uváženia so zreteľom na dispozíciu a
funkčnosť areálu HANDparku“, dodal
Cagáň.
Významnou výhodou podľa neho
je aj bezbariérový prístup do parku,
čo je opäť plne v súlade s cieľom
tohto projektu, ktorý má inkluzívny charakter. „Inklúzia a socializácia
detí formou hry na detskom ihrisku
je ideálnou príležitosťou ako sa učiť
spolu žiť, nevnímať inakosť, budovať
vzájomnú empatiu detí i rodičov.
Neformálnosť prostredia tento stav
ešte znásobí. Zdravé dieťa získa možnosť učiť sa reagovať na odlišnosť, či

VIZUALIZACIA: TG

zmeny, lepšie sa bude rozvíjať jeho
sociálne cítenie a empatia, zvýši sa
komunikačná zručnosť a schopnosť
riešiť problémové situácie. Dieťa s
postihnutím alebo znevýhodnením
bude mať príležitosť zažiť aktivity v
bežnom kolektíve, nielen v komunite detí s rovnakým alebo podobným
typom postihnutia, posilní sa jeho
sebaistota a možno odkryjú potenciály, ktoré nemusia byť na prvý pohľad
viditeľné,“ uviedol vedúci oddelenia
mestských projektov. Požadovaná
suma dotácie je 50 000 eur. Spolufinancovanie mesta bude vyčíslené až
po verejnom obstarávaní, ktoré bude
možné uskutočniť až po dodaní projektovej dokumentácie.
Druhý projekt, na ktorý dom kultúry
žiada 200 tisíc eur, má za cieľ zvýšenie kvality poskytovaných služieb v
Dome kultúry Handlová. Ak by Ministerstvo kultúry SR projekt podporilo,
pracovníci domu kultúry by mohli
zvukovú a svetelnú techniku vymeniť
za modernú, konkurencieschopnú a
energeticky podstatne menej náročnú. Okrem toho by v toaletách inštalovali bezdotykové batérie na umývadlách a dávkovače mydla. Jednu
miestnosť by tiež klimatizovali.
(INU)

Jazmín sa uchádza o grant. Spríjemní život klientom
Podporiť Jazmín môžete do 13. feb
ruára 2022.
Mestská nezisková organizácia Jazmín poskytuje všeobecne prospešné služby v zariadeniach sociálnych
služieb krízovej intervencie. V našom
meste zastrešuje dva útulky a jednu
chránenú dielňu. Klientmi zariadenia
sú dlhodobo znevýhodnení ľudia bez
domova a týrané matky s deťmi.
Do grantového programu spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa zapojili s projektom, ktorého
cieľom je skvalitnenie života v útulku,
spríjemnenie pobytu klientom v zariadení, vytvorenie prostredia na stretávanie sa formou posedenia a tým
spojiť komunitu klientov s komunitou
obyvateľov mesta, ako aj s rodinou a
blízkymi priateľmi, upevnenie sociálných väzbieb a podpora integrácie
klientov do spoločnosti.
Nezávislá komisia, v zastúpení Tesca

a zástupcov neziskového sektora,
vybrala z prihlásených projektov 231
projektov, ktoré postúpili do hlasovania zákazníkov. Víťazné projekty
môžu hlasovacími žetónmi získanými za každý nákup podporiť zákazníci
vo všetkých predajniach Tesca od 17.
januára 2022 do 13. februára 2022. V
každej predajni sú umiestnené hlasovacie stojany s tromi projektmi z blízkeho okolia. Nápad s najviac žetónmi
od zákazníkov podporí Tesco sumou
1 300 eur, na druhom mieste sumou
600 eur a tretí nápad získa 300 eur. O
podpore navyše v celkovej výške 13
000 eur rozhodnú v hlasovaní pracovníci Tesca.
Neziskovú organizáciu Jazmín mô
žete podporiť v predajni Tesco v
Prievidzi vhodením žetónu, ktorý
získate po nákupe v predajni.
(INU)
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V rámci Plánu spravodlivej transformácie sú
prioritou župy investície do kvality života ľudí
Akčný plán transformácie uhoľného
regiónu horná Nitra schválila vláda
ešte v roku 2019, následne Európska
komisia (EK) prijala mechanizmus
spravodlivej transformácie. Predpok
ladom čerpania z tohto mechanizmu
je Plán spravodlivej transformácie
(PST), ktorý bude zároveň súčasťou
OP Slovensko. Ten išiel na prvé kolo
pripomienkovania EK v decembri
minulého roka, svoje pripomienky k
jeho aktuálnej podobe má aj Trenčianska župa.
Pri tvorbe PST vychádzalo MIRRI z
viacerých analytických dokumentov a
poznatkov z tematických pracovných
skupín. Jeho súčasťou sú 3 piliere –
hospodárska diverzifikácia a tvorba
nových pracovných miest; udržateľné
životné prostredie a kvalita života a
sociálna infraštruktúra. Práve do tretieho piliera sú zaradené aj projekty
zamerané na podporu zdravotníctva.
„Chceme, aby boli z Fondu spravodlivej transformácie (FST) podporené
najmä projekty, ktoré priamo zlepšia
kvalitu života obyvateľov hornej Nitry. Preto plánujeme presvedčiť EK,
aby v rámci neho vyčlenila financie na
modernizáciu našej bojnickej nemocnice, kde chceme vybudovať nový
moderný internistický pavilón,“ zdôraznil predseda TSK Jaroslav Baška.
Práve bojnická nemocnica je kľúčový
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
v hornonitrianskom regióne, kde sa
dlhoročná environmentálna záťaž
podpísala najmä na ľudskom zdraví.
„Dôležité je podporiť a zlepšiť zdravotnú starostlivosť o onkologických
pacientov a ľudí s kardiovaskulárnymi

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
Pondelok
HBV – sídliská mesta (paneláky)
Utorok
IBV – ulice: Novomestského, Kpt.
Nálepku, Robotnícka, Brigádnická,
Hviezdoslavova, Hečkova, Odbojárov, Hlboká, J. L. Bellu, I. Olbrachta,
Jánošíkova, Ligetská, M. Krššákovej,
Kvetná, M. R. Štefánika, M. Vladovej,
Športová, Savina, Majerníkova, Švermova, Nad Bitálkou, Náhradné pole,
Liptovská, Štrajková, J. Vallu, M. Čulena, Fučíkova, Šmeralova, Zápotockého, Potočná, SNP, Námestie baníkov,

Železničiarska, Pekárska, Partizánska,
Mlynská.
Streda
IBV – ulice: Ľ. Štúra, J. Kráľa, Školská,
Kremnická, Duklianska, S. Chalúpku,
P. Jilemnického, Mládežnícka, Pionierov, Gagarina, Sadová, Hurbanova,
Kunešovská, Cintorínska, Parková,
Poštová, 1. mája, Dimitrovova, Obrancov mieru, Ružová, Údernícka, Krátka,
Pstruhárska, Mostná.
Štvrtok
IBV – mestské časti Nová Lehota, Horný koniec, Morovno, Dolný koniec.

Brífing po stretnutí k Plánu spravodlivej transformácie. Vľavo riaditeľ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so
sídlom v Bojniciach, Peter Glatz, vpravo župan Jaroslav Baška.
FOTO: TSK
ochoreniami. Starostlivosť o zdravie
je jedným z kľúčových parametrov
kvality života a možnosti rozvoja regiónu v budúcnosti,“ doplnil riaditeľ
bojnickej nemocnice Peter Glatz. „Aj
napriek tomu, že nariadenie EK nedefinuje zdravotnícke projekty ako
oprávnené, je v našom záujme, aby
aj tieto projekty boli z FST podporované. S komisiou ešte budú prebiehať
rokovania. Momentálne sú jednotlivé
aktivity v pláne len všeobecne popísané a budeme sa ich v spolupráci so
župou snažiť postupne dolaďovať,“
povedal Peter Balík, poverený riadením Sekcie inovácií, strategických
investícií a analýz MIRRI SR.
Ďalšou dôležitou oblasťou pre región
sú vzdelávacie aktivity, preto medzi

nosné projekty župa zaradila aj Hornonitrianske centrum vzdelania. Prvú
fázu – vznik novej Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi kraj financoval z vlastných zdrojov, ďalšie, ktoré
budú riešiť aj celoživotné vzdelávanie, by chcel realizovať z FST. Župa
má pripravený aj projekt nákupu
vodíkových autobusov či znižovania
energetickej náročnosti SOŠ Nováky
a najväčšieho zariadenia sociálnych
služieb v pôsobnosti župy – CSS –
Bôrik Nitrianske Pravno. Pripomienky
k prvej verzii Plánu spravodlivej transformácie župa zašle MIRRI do konca
budúceho týždňa, zároveň však chce
požiadať EK o zaradenie možnosti
modernizácie bojnickej nemocnice
z FST.
(TSK)

KMET Handlová zrekonštruuje vykurovanie v meste iba ak na to získa dotácie z EÚ
Plánovaná investícia do zmeny
vykurovania nebude mať podľa
zástupcu firmy KMET Handlová
zásadný dopad na cenu tepla, lebo
bude z väčšej časti krytá dotáciami.
Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Prievidza začal
21. decembra 2021 správne konanie
vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie
zámeru spoločnostti KMET Handlová, a.s., ktorá chce vybudovať, rekonštruovať a modernizovať vonkajšie
rozvody tepla v meste Handlová. Rekonštrukcia rozvodov je len prvá časť
projektu, druhá časť spočíva vo vybudovaní zdroja tepla v areáli Bane Handlová, ktorý bude spaľovať biomasu.
O zámere spoločnosti diskutovali v
piatok 21. januára v RTV Prievidza
predseda predstavenstva spoločnosti
KMET Handlová, Matej Danóci a prednosta Mestského úradu v Handlovej,
bývalý predseda predstavenstva
spoločnosti KMET Handlová, Tibor
Kolorédy.
Investícia z roku 2004 bola
splatená v roku 2019
Veľká investícia do výroby tepla v
Handlovej prebehla naposledy v roku
2004. Spoločnosť KMET Handlová
vtedy podľa slov Tibora Kolorédyho
vybudovala 8 kilometrov rozvodov,
13 kotolní na zemný plyn a na radiátory odberateľov namontovali
termostatické ventily, ktoré ľuďom
umožnili regulovať svoje náklady na
vykurovanie, čo medziročne znížilo
dodávku tepla o 20%. Systém mal slúžiť 30 rokov. Investícia bola splatená v
roku 2019. Minulý rok pripojili tri malé
kogeneračné jednotky s výkonom 3 x
200 kilowatt v troch blokových kotol-

niach, ktoré by mali doplniť tepelný
mix. Vyrobia 15% potreby tepla, čo
postačí na celoročnú výrobu teplej
vody.
EÚ chce teplo z obnoviteľných
zdrojov
Podľa Mateja Danóciho je systém
efektívny, ale výrobcov tepla do modernizácie a zmeny palivovej zák
ladne tlačí Európska únia. Trendom
je odchod od fosílnych palív, medzi
ktoré patrí aj zemný plyn. Niekoľkonásobný nárast ceny plynu v minulom
roku je podľa Danóciho dôsledkom
geopolitickej situácie, aj preto je podľa neho žiadúca diverzifikácia zdrojov.
„Predpokladáme, že plyn už lacný
nebude, preto sa snažíme hľadať alternatívy. Do roku 2025 by malo byť
50% tepla vyrobené z obnoviteľných
zdrojov energie alebo 75% kombinovanou výrobou elektrickej energie a
tepla. Naša koncepcia spočíva v tom,
že zachováme to, čo je dnes vybudované a doplníme to o infraštruktúru,
ktorá prepojí jednotlivé kotolne a
tepelné rozvody spojí do jedného
systému,” opísal zámery firmy KMET
Handlová Matej Danóci.
V areáli Bane Handlová chce KMET
vybudovať kotol na biomasu v kombinácii s organickým Rankinovým
cyklom, ktorý vyprodukuje jeden
megawatt elektrickej energie a 4 megawatty tepla, ktoré firma dodá do
tepelnej sústavy. Ročne by mal zdroj
vyprodukovať 8 000 megawatt hodín elektrickej energie, príjem za jej
predaj by mal byť dostatočný na to,
aby pokrýval náklady na vybudovanie kotla.
Nedostatku biomasy sa predseda
predstavenstva spoločnosti KMET
Handlová neobáva. „Slovensko patrí

do top 10 krajín Európskej únie z hľadiska zalesnenosti. Kvôli štiepke sa
stromy nerúbu, na štiepku sa používa
iba odpad z ťažby dreva. Zdroj bude
potrebovať približne 50 ton štiepky
denne, to sú dva kamióny štiepky
denne, ročne je to 15 000 ton. Drevná hmota tu je, ale teraz z regiónu
odchádza a my ju chceme sústrediť k
nám a znížiť tak uhlíkovú stopu.“ Plynové kotle budú dopĺňať biomasový
zdroj v zimnom období.
Dve etapy rekonštrukcie
Prvá etapa, rekonštrukcia rozvodov
tepla, by mala stáť približne 3,5 mil
eur. „Slovenská inovačná a energetická agentúra (SEIA) vyhlásila v novembri výzvu na poskytnutie dotácie
práve na rekonštrukcie rozvodov pre
dva okresy: Partizánske a Prievidza.
Pre tieto dva regióny bolo vyčlenených 20 mil. eur a výška pomoci je na
úrovni 85%. Je to výnimočná situácia
pre mesto Handlová. Tak či tak do budúcna budeme musieť niečo urobiť.
Ak tie peniaze sú, poďme ich na to
použiť teraz. Môže sa stať, že za 15,
20 rokov bude systém potrebovať obnovu a potom už tie peniaze nebudú
a budeme si to musieť zaplatiť sami.
Investíciu budeme realizovať iba vtedy, ak dostaneme finančný príspevok
od SEIA. Bola by škoda nevyužiť tieto zdroje, keď sú vyčlenené pre náš
okres,” uviedol Matej Danóci.
Druhú etapu projektu, teda vybudovanie zdroja tepla, plánujú financovať
z modernizačného fondu, ktorý je
pod kuratelou Ministerstva životného prostredia SR. „Pre tepelné hospodárstva nášho druhu bude vyčlenená
jedna miliarda eur, ktorá bude smerovať do obnovy tepelných hospodárstiev. O tieto peniaze sa chceme

uchádzať, ak nie v roku 2022 tak v
roku 2023. Výška dotácie z modernizačného fondu závisí od lokalít a v
závislosti od veľkosti podniku - od 60
do 70% celkových nákladov. Žiadať o
dotáciu však je možné až potom, keď
prebehne celý proces schvaľovania
až do úrovne stavebného povolenia.”
Snahou spoločnosti KMET Handlová
je podľa jej konateľa diverzifikácia
zdrojov a možnosť trvalo udržať cenu,
aby nebola ovplyvňovaná geopolitickou situáciou. „Veríme, že obyvateľov
aj samosprávu dokážeme presvedčiť

aj preto, že plánovanú investíciu pokryjú z veľkej časti európske zdroje.”
Ak by všetko išlo, ako by si v spoločnosti KMET Handlová želali, dodávať
teplo z nového zdroja cez nové rozvody by mohli vo vykurovacej sezóne
2024/25.
Záznam diskusie o plánovanom
projekte firmy KMET Handlová je
možné si pozrieť na You Tube ka
náli RTV Prievidza www.youtube.
com/c/TeleviziaPrievidza
(INU)

Kandidátov na primátora a poslancov v nadchádzajúcich voľbách konateľ spoločnosti Kmet Handlová požiadal,
aby tému nezneužívali na politický boj.
ILUSTRAČNÉ FOTO: RTV
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Objemný odpad január - marec Projekt „Spolu sme múdrejší“ v handlovských zák
ladných školách pokračuje aj tento školský rok

26. 1. – 3. 2.
mestské časti Morovno, Horný koniec, Nová Lehota, Dolný koniec
3. 2. – 10. 2.
Morovnianska cesta, Okružná
10. 2. – 17. 2.
Mostná, Prievidzská, ČSA, Mierové námestie
17. 2. – 24. 2.
Ulica 1. mája, Lipová, Poštová, Údernícka, Dimitrovova, Parková, Ružová,
Krátka, Pstruhárska
24. 2. – 3. 3.
29. augusta od ZUŠ smerom k Detskému domovu, F. Nádaždyho,
Cintorínska, Školská, Duklianska, Kremnická, J. Kráľa, Ľ. Štúra, Mládežnícka,
Pionierov, Gagarinova, Jilemnického, Hurbanova, Kunešovská, Sadová
3. 3. – 10. 3.
29. augusta od Hutiry smerom k Námestiu baníkov, Partizánska, Pekárska,
Mlynská, Potočná, SNP, Železničiarska
10. 3. – 17. 3.
Švermova, Športová, Kvetná, Vladovej, Savina, Krššákovej, Štefánika,
Ligetská, Jánošíkova, Robotnícka, Kpt. Nálepku, Brigádnická, Hečkova,
Novomestského, Hviezdoslavova, Odbojárov, Olbrachta, Bellu, Hlboká,
Liptovská, Náhradné pole.
Čo je objemný (veľkoobjemný) odpad?
Objemný odpad sú nepotrebné, opotrebované, staré veci, ktorých sa občania
chcú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú rozmery väčšie ako klasické odpady (to vyplýva aj z názvu). Ide o odpad, ktorý sa vzhľadom na veľkosť nedá umiestniť do
120 l zberných nádob (KUKA nádoby) a do zberných nádob 1100 l (kontajnery
na sídliskách).
Do veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad patrí: starý nábytok,
dvere, garniže…
Do kontajnerov na objemný odpad nepatrí:
– BRO – biologicky rozložiteľný odpad,
– nebezpečné látky – oleje, farby, rozpúšťadlá, lepidlá a obaly z nich, batérie,
žiarivky, olejové filtre, zaolejované handry
– elektroodpad – staré elektrospotrebiče
– stavebný odpad z prerábky bytového jadra, tehly, tvárnice, obkladačky
– druhotné suroviny – plasty, papier, kovy, sklo, pokiaľ majú „bežnú“ veľkosť
– pneumatiky

Na doučovanie získali handlovské základné školy dvojnásobok sumy z minulého školského roka.
Doučovanie niektorých žiakov mo
tivovalo k väčšej usilovnosti.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov na program
doučovania „Spolu múdrejší 3“ na
mesiace január až jún 2022. Cieľom
výzvy je podpora pre tie základné
školy, ktoré budú prostredníctvom
kvalitného a dostupného doučovania
svojich žiakov, vytvárať podmienky
na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v
stanovenom rozsahu.
Všetky tri handlovské základné školy
sa zapojili do projektu už v školskom

roku 2021/2022 a na doučovanie detí
získali od ministerstva minulý rok 11
700 eur. V tomto školskom roku dos
tanú na doučovanie žiakov 23 100
eur.
„V projekte Spolu múdrejší pomáhajú
učitelia žiakom, ohrozeným školským
neúspechom. Pre mnoho žiakov je
vyučovanie prostredníctvom výpočtovej techniky náročné. Žiaci zapojení do projektu pochádzajú väčšinou
z málopodnetného prostredia. Na
osvojenie vedomostí potrebujú títo
žiaci viac času a je potrebné sa im
venovať individuálne. Pre učiteľa ponúkol projekt priestor na vysvetlenie
toho, čo bolo žiakom nejasné, dotrénovali v čom mali rezervy. U niekto-

ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR
rých žiakov sa dostavili aj čiastkové
úspechy, ktoré ich motivovali k väčšej
usilovnosti,“ povedala školská metodička, Andrea Bacúšan Nevolná.
V Handlovej je podľa jej ďalších slov
do projektu zapojených 16 vzdelávacích skupín, spolu 112 žiakov predovšetkým z ročníkov 1. - 4. „V súčasnej
dobe majú žiaci problém aj pri návrate do škôl, opätovná socializácia je
stále ťažšia čím sú deti dlhšie doma.
Dúfame, že sa nám podarí udržať žiakov čo najdlhšie v školských laviciach
a hlavne sa prikláňame k myšlienke,
aby školy už neboli celoplošne uzatvárané, ale len na základe výskytu
ochorenia Covid 19,“ doplnila Nevolná.
(INU)

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o.
prijme opatrovateľku. Bližšie informácie
na tel. č. 0905/342 061
a na webovej stránke
www.seniorcentrum.handlova.sk

Ocenenie sa udeľuje v kategóriách za a) celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania, b) prínos a úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom
procese, c) prínos a prácu v oblasti výchovy a mimoškolskej činnosti s deťmi a mládežou, d) osobnú angažovanosť a pedagogickú tvorivosť, e) vynikajúci mladý pedagóg
do 35 rokov. Ocenenie možno udeliť aj in memoriam. Návrh na udelenie ocenenia je potrebné doručiť najneskôr do 14. februára vyplnením elektoronického formulára
na stránke mesta, prípadne doručiť do schránky mesta na obálke s označením Vynikajúci pedagóg alebo na emailovú adresu vynikajuci.pedagog@handlova.sk.
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Prví januároví návštevníci a prvé prednášky v Kontaktnom centre Seniori súťažili
Kontaktné centrum Handlová podľa
plánu 13. januára (štvrtok) odprezentovalo pre účastníkov Národného
projektu Podpora zamestnateľnosti v
regióne horná Nitra (ďalej „projekt“)
online webinár s názvom „Ako byť
úspešný v práci“. Téme sa venovali
naše kolegyne z iného odborného
personálu: Bc. Lenka Bonecová, Mgr.
Denisa Neuschlová a Mirka Hlivová.
Na webinári sa účastníci projektu
dozvedeli dôležité poznatky o tom,
ako si musí človek správne prácu vyberať, aby bol predpoklad byť v nej
úspešný. Ako v práci dosahovať dobré
výsledky, posúvať sa ďalej a ako budovať dobré vzťahy na pracovisku.
Druhá časť webináru bola vysielaná
z Kontaktného centra Prievidza, kde
nová členka v rámci iného odborného
personálu Mgr. Petra Sujová zaujímavým a pútavým spôsobom predniesla tému: ,,Online pohovor – výhody a
riziká“. Účastníci projektu sa na ňom
dozvedeli ako úspešne zvládnuť online pracovný pohovor, na aké detaily sa zamerať, aby celkové pôsobenie
vzbudilo u potencionálneho zamestnávateľa pozitívny dojem a zvýšil tak
šancu na úspech. Sériu prezentácií
uzavrela výživová špecialistka Ing. Simona Kvostková, ktorá dala opätovne
do pozornosti pre účastníkov projektu možnosť bezplatného výživového
poradenstva.
Nasledujúce podujatie, ktoré zastrešuje Kontaktné centrum Handlová
je pokračovaním aktivity, ktorá nies-

la názov „Banícka história a banícke
tradície“. Keďže banícka história v
Handlovej a na hornej Nitre je veľmi rozsiahla a repertoár baníckych
tradícií mimoriadne bohatý, nebolo
možné tému umelo rámcovať do úzkeho časového profilu. To znamená,
že sme tému rozdelili na viac častí.
Prvú časť sme odvysielali ešte v decembri 2021 a druhá časť je naplánovaná na štvrtok 3. 2. 2022. Udržanie a
následný priaznivý rozvoj baníckych

tradícií si vyžaduje, aby sa posledná
generácia z banského prostredia,
ktorí banícku činnosť v Handlovej a
na hornej Nitre definitívne uzatvárajú, spolu s našou asistenciou pokúsila minulosť baníctva oživiť a priložiť
k histórii svoj generačný príspevok. V
tomto ohľade plánujeme priebežný
zber spomienok baníkov na ich prácu, ktoré skoncipujeme do uceleného
publikačného materiálu, ktorý bude
logicky a prirodzene nadväzovať na

Vážení čitatelia, milí Handlovčania.
Pripravili sme pre vás seriál článkov, v
ktorých vás zoznámime s jednotlivými dôležitými historickými stavbami
mesta a postupne budeme odkrývať
tajomstvá a príbehy jednotlivých architektonických skvostov Handlovej.
Toto poznanie nám umožní ľahšie
rozoznať jedinečnosť architektúry
mesta, jej skutočné hodnoty a kvality. Môže byť tiež motiváciou a inšpiráciou napríklad pre školy, či ako orientačný manuál pre lokálnych staviteľov.
Našimi sprievodcami budú handlovs
kí architekti Rastislav Nemec, Patrik
Juríček a dokumentátorka SNM – Múzea Bojnice, Diana Kmeťová Miškovičová, ktorá pre túto rubriku spracuje
jednotlivé architektonické skvosty
nášho mesta. Veríme však, že naše
pozvanie prijmú aj ďalší zaujímaví
hostia.
V súčasnosti Handlová prechádza
priam historickými zmenami, ktoré
sú spôsobené ukončením 100 ročnej
ťažby uhlia. Rieši sa transformácia regiónu, hľadajú sa nové východiská,
vízie, stratégie i smerovanie ďalšieho
rozvoja. Podľa Rastislava Nemca by
transformácia mala byť aj o hľadaní
nového života, novej identity, ktorá si
vyžaduje aj zmenu myslenia, vnímania a citlivosti k prostrediu, či verejnému priestoru. „Je to o tvorení nového
uvedomelejšieho postoja, prístupu a
vzťahu k spoločnému, verejnému. Je
to o poznaní a spoznávaní vlastnej
identity. Potrebujeme si vytvoriť nový
názor na naše mesto, nový mestonázor, ktorým budeme spoluvytvárať
zdravé povedomie, hrdosť, spolupatričnosť v spojení s úctou a spoluzodpovednosťou.“

Rastislav Nemec je autorom tvorivého programu „Vráťme sa dopredu“,
ktorého súčasťou je aj dlhodobý projekt „Haikony“ - kolekcie dvanástich
ikonických architektonických pamiatok mesta Handlová graficky spracovaných do polohy loga. Kolekcia
tvorí popularizačný vizuálny program
mesta Handlová. „Cieľom iniciatívy je
dostať do všeobecného povedomia
širokej laickej i odbornej verejnosti
významné architektonické pamiatky
mesta. Vzbudiť tak záujem o hodnotné skutočnosti. Pestovať zdravé sebavedomie a hrdosť, úctu k prostrediu,
v ktorom žijeme. Prebúdzať v ľuďoch
záujem o poznanie hlbšej minulosti a
vývoj násilne prerušený po 2. svetovej
vojne minulým režimom. Pokúsiť sa
nadviazať na to čo tu bolo dávnejšie
a skôr ako bane,“ povedal.
Články, ktoré v novej rubrike nájdete,
sa pokúsia vzbudiť v nás zodpovednejší prístup k minulosti, k udržaniu
a zachovaniu kultúrneho dedičstva.
Budú vyjadrením úcty k práci našich predkov, aktom zodpovednosti
k budúcim generáciám, ale rovnako
aj varovným signálom, nakoľko sme
v poslednej dobe svedkami rôzneho nebezpečného deštruktívneho
balastu a ľahostajnosti vo verejnom
priestore. „Dobrá znalosť prostredia,
kde žijeme, by mala patriť k základnej
intelektuálnej výbave kultivovaného
a zodpovedného obyvateľa mesta.
Architektúra by mala odrážať svoju
dobu vzniku a zachovať tak jednotlivé
etapy ľudskej kultúry, lebo tá rozhoduje o kvalite tej ktorej spoločnosti a
kvalite dejín. A tiež kvalite, hodnote
a intelektuálnej úrovni vášho života.
Keď budeme dobre poznať miesto

kde žijeme, vtedy si môžeme vytvoriť určitý vzťah, postoj k miestu pre
dobrý život. Nadobudnúť a pestovať
pocit domova. A práve ten motivuje
ľudí k tomu, aby ho rozvíjali, starali sa
oň, vážili, chránili a boli zaň spoluzodpovední,“ povedal Rastislav Nemec.
Najvýraznejším prvkom každého
osídlenia je podľa Nemca architektúra. Tá najviac spoluvytvára vizuálnu
identitu mesta, jeho charakter, duch
mesta. Stimuluje správanie sa a život
ľudí. „Poznáme ich, chodíme okolo
nich každodenne, takže nám už zovšedneli. Až tak, že si ich už ani veľmi
nevšímame. Nehovorím len o haikonách, jedinečných architektonických
pamiatkach, ktoré sú pre naše mesto
ikonické. Aj mnohé iné stavby a verejné priestory sú významné, hodné
našej pozornosti, starostlivosti, záujmu, ochrany, úcty a poznania, lebo
tvoria jedinečný neopakovateľný
imidž Handlovej.“
Podľa Diany Kmeťovej Miškovičovej
je to práve pocit domova, ktorý motivuje ľudí, aby ho vylepšovali, rozvíjali, starali sa oň a chránili ho. „Ak
tento pocit neexistuje, je prerušený
alebo umelo prenesený, napríklad
na myšlienku baníctva, ako môžeme
očakávať, že budú ľudia takéto miesto
považovať za domov a nielen za prechodné bydlisko? Ako môžeme očakávať, že budú ochotní vynaložiť úsilie na jeho rozvoj? Z tohto dôvodu je
veľmi dôležité budovať nové a hlbšie
väzby, ktoré už nebudú jednostranné
– banícke, ale budú sa viazať k samotnému mestu, jeho architektúre, prírode, histórii a kultúrnej rozmanitosti,“
napísala Diana Kmeťová Miškovičová,
Silver Jurtinus

už existujúce publikácie. Téme baníckych tradícií sa bude opäť venovať Vladimír Podoba, Ing. Mgr. Ľuboš
Moravčík a Bc. Danka Reindlová.

Do nového roka si ľudia už tradične
zvyknú dávať predsavzatia, či už prestať fajčiť, zhodiť kilá navyše alebo
sa naučiť nejaký cudzí jazyk. My v
,,seniorku“ sme si povedali, že v prvý
mesiac v kalendári začneme v športovom duchu. Preto sme sa rozhodli 17.
januára zorganizovať pre našich obyvateľov podujatie, kde si mohli vyskúšať svoje pohybové zručnosti. Súťažilo sa v dvoch športových disciplínach,
a to v hode do basketbalového koša
a v ping-pongovom turnaji. Z oboch
disciplín boli vyhlásení najlepšie
umiestnení súťažiaci – víťazi, na ktorých už čakali zaujímavé ceny. V tento
deň sme si dobre nielen zašportovali, ale aj výborne zabavili, pretože to
bol náš zámer, udržať sa fit nielen po
fyzickej, ale aj psychickej stránke a
tešíme sa na ďalšiu podobnú akciu.
Za všetkých súťažiacich poďakovala
personálu za príjemné doobedie pani
Smatanová. ,,Bolo to dobré podujatie
a veľmi sa nám páčilo. Aj do budúcnosti rada uvítam podobnú akciu,“
doplnila pani Maňáková.
Eva Hakáčová, inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Mgr. Branislav Ondruška
Odborný pracovník pre oblasť psychológie
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk

Vizuálna identita mesta je chránená autorským zákonom a používať ju smie iba hadlovská samospráva so
súhlasom autora, Rastislava Nemca.
REPROFOTO: VM
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Poďakovanie

Spomienka

Dňa 3. 1. 2022 sme sa
navždy rozlúčili s drahým,
láskavým, milujúcim,
jedinečným, skromným
a pokorným človekom.
Manželom, ocinom,
bratom, svokrom, starým
a prastarým oteckom,
priateľom,
Jurajom Abrahámom,

Dňa 27. januára uplynú
tri roky, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec a prastarý
otec, švagor a priateľ
Michal Šebo.
Za tichú spomienku
na neho ďakujeme.
My spomíname s úctou a láskou. Manželka
Milka s deťmi Peťom a Jarkou s rodinami.
Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo svojom
živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
1/2/1/2022/OI

Spomienka
Dňa 18. januára uplynú
štyri roky, odkedy nás
opustila naša milovaná
mamička, starká
a prastarká
Anna Pappová.
S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá.
2/2/1/2022/OI

Spomienka
Dňa 18. januára
uplynulo 25 rokov,
odkedy nás navždy
opustil manžel,
ocino a dedko
Ján Kováčik.
S láskou v srdci spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.
3/2/1/2022/OI

Spomienka

ktorý odišiel od nás v tichúčkom spánku.
Milovali sme Ťa a navždy budeme, náš drahý.
Spi sladko.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
známym, susedom, ktorí ho prišli odprevadiť
na poslednej ceste a svojimi prejavmi sústrasti
sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.
6/2/1/2022/OI

Spomienka
Dňa 28. januára uplynú dva smutné roky,
odkedy nás náhle, bez slov a rozlúčky opustil
môj drahý manžel, milovaný, milujúci
a starostlivý ocinko
Janko Molnár.
S veľkou láskou a vďakou za všetko spomínajú
manželka, dcéra, syn a celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
7/2/1/2022/OI

Poďakovanie
Srdečne ďakujem všetkým opatrovateľkám,
zdravotným sestrám, rehabilitačným sestrám,
zamestnancom Senior centra Handlová, ktorí sa
starali o moju maminu, Gabrielu Tothovú.
Ďakujem Mgr. Danke Bálekovej, vždy mi bola
nápomocná. Veľká vďaka patrí pani
Anke Hertlíkovej a Janke Benešovej.
Šoltésová Zuzana
8/2/1/2022/OI

Už je to 15 rokov, odkedy nás opustil Peter Hromádka
Pozerajúc z okna na veľké snehové
vločky rozmýšľam, či prechádzka je
dobrým rozhodnutím. Veď v tomto nečase, nehodno ani psa von
vyhnať. No a ja mám dvoch, ktorí
netrpezlivo čakajú pred dverami.
Nechce sa mi. Čo s načatým dňom?
Zrak mi padne na odkaz: „Zatriediť
fotografie!” Slnko už ránu trochu
ubralo z jeho čerstvosti. Fotografie
- nemusím si to pripomínať každý
rok.
Usmiala som sa a začala vyťahovať
krabice s fotkami. Spodok z jednej
z nich sa roztvoril a pod nohami mi
zrazu ležal kus môjho života. Pomaly, jednu po druhej ich ukladám
späť. Rodina, kamaráti, všetci trošku
štíhlejší, bez šedín vo vlasoch. A z
jednej z nich sa na mňa usmieva Peter. Kde sme to vtedy boli? Gaderská
dolina! Lesná! Pufi, Aťo, Šani, Luigi,
Pene, Feri, Karol... Z kopy pod nohami vyťahujem jeho fotky. Lyžovačka, Silvester, Lesná, Rajecké Teplice,
mestské zastupiteľstvo, basketbal,
voľby, dovolenka... čo fotka, to pekná spomienka.
V hlave mi zašumelo, že je to vlastne
už 15 rokov, čo sme sa s ním rozlúčili. Akoby to bolo včera. Odišiel a
opustil nás. Manžel, otec, syn, brat,
priateľ, primátor, ktorý svojím prístupom k ľuďom a k mestu ukázal,
že veci sa dajú robiť aj inak.
Poprezerajte si aj vy vaše krabice
či súbory s fotkami, istotne ho na
jednej z nich nájdete a spríjemnite
si deň spomienkou na Petra Hromádku, ktorý nás opustil 31. januára 2007.
Ivana Hromádková, FOTO: ARCHÍV IH

Navždy nás opustili
Mikuláš Kóša, 85 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 7/10.

Opustila nás dlho- DIGITÁLNE KINO
ročná matrikárka
BANÍK
WEST SIDE STORY
Muzikál / USA / MP 12 / titulky
156 min / 5 €
27. 1., 18.00 / 30. 1., 18.00

Oľga Siegelová, rod. Chudá, 70 rokov,
naposledy bytom Československej armády 18/6.

Poďakovanie
Pohrebníctvu Parte, matrike, správe cintorína,
reštaurácii Mlaď a zúčastneným rozlúčky s našim
otcom, p. Reichmanom.

Mariana Lörincziová, rod. Kováčová,
73 rokov, naposledy bytom MC 1/1.

SPIEVAJ 2
Animovaný / USA / MP / dabing
110 min / 5 €
28. 1., 16.00 / 5. 2., 16.00
6. 2., 16.00

Dušan Majerský, 64 rokov,
naposledy bytom Partizánska 6/15.

9/2/1/2022/OI

Mária Bónová, 69 rokov,
naposledy bytom Partizánska 36/9.

Dňa 26. januára uplynie 11 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš ocko, dedko a pradedko
Viliam Gatial

Spomienka
Dňa 13. januára 2022
sme si pripomenuli
medožitých 100 rokov
Kataríny Ganzovej,

a 6. februára uplynie 7 rokov, čo nás opustila
maminka, starká a prastarká
Mária Gatialová.
Ťažko je nám bez Vás, smutno je nám všetkým,
už nič nie je ako predtým. Už niet návratu, ani
nádeje, len cesta k hrobu nás k Vám zavedie.
S láskou spomínajú syn a dcéry s rodinami.
4/2/1/2022/OI

ktorá bola naša milujúca
a starostlivá mama,
starká, a prastarká.
S láskou spomínajú dcéra Anka, syn Michal a syn
Jozef s rodinami a dve nevesty Evky s rodinami.

Spomienka

Spomienka

Dňa 30. januára uplynú
štyri roky, odkedy
nás opustil
František Piroška.

Chýbaš nám
stále viac a vôbec
to neprebolelo.
Spomíname
a myslíme na
Janku Trvalcovú

S láskou spomínajú
manželka, deti, vnúčatá
a ostatná rodina.
5/2/1/2022/OI

zosnulú 31. 1. 2015 .
10/2/1/2022/OI

Miroslav Stanek, 72 rokov,
naposledy bytom Ľ. Štúra 4.
Marián Musil, 66 rokov,
naposledy bytom Okružná 39.
František Michalovič, 87 rokov,
naposledy bytom Poštová 40/3.
Darina Hegli, nedožitých 51 rokov,
naposledy bytom Stará cesta 49.

9/2/1/2022/OI

MATRIX RESURRECTIONS
Scifi / USA / MP 15 / titulky
155 min / 5 €
28. 1., 18.00 / 29. 1., 18.30

Gabriela Tóthová, rod. Hromádková,
nedožitých 74 rokov, bytom Mostná 1/1.

Mgr. Ján Kaděrka, 58 rokov,
naposledy bytom Kpt. Nálepku 32.
Petr Darmovzal, 52 rokov,
naposledy bytom MC 37/9.
Eleonóra Franková, 81 rokov,
naposledy bytom Robotnícka 7.
Samuel Šál, 18 rokov,
naposledy bytom Marka Čulena 5/1.

Mária Bónová, 1952 - 2021.

FOTO: MsÚ

Mária Bónová sa narodila v Handlovej
5. 10. 1952. Od roku 1974 pracovala
na odbore organizačnom a vnútorných vecí vtedajšieho mestského národného výboru ako administratívna
pracovníčka až do roku 1991, kedy sa
stala matrikárkou. Prácu matrikárky
vykonávala 20 rokov až do odchodu do dôchodku v roku 2011. Počas
svojho dvadsaťročného pôsobenia
na matričnom úrade v Handlovej sa
zapísala do životov mnohých Handlovčanov pri rôznych životných udalostiach.
Náhle nás navždy opustila 15. januára 2022 vo veku 69 rokov. Na počesť
dlhoročnej zamestnankyne mesta
Handlová bola na Mestskom úrade
v Handlovej vyvesená čierna zástava.
Mesto Handlová vyjadruje úprimnú
sústrasť rodine a blízkym. Česť jej pamiatke!
(RED)

TRI ORIEŠKY PRE POPOLUŠKU
Rozprávka / NOR / MP / dabing
87 min / 5 €
22. 1., 16.00 / 29. 1., 16.00
VIKI A JEJ MYSTERY
Rodinný/ FRA / MP / dabing
83 min / 5 €
23. 1., 16.00 / 30. 1., 16.00
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Akčný / USA / MP 12 / dabing
83 min / 5 €
31. 1., 18.00

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 3 / 2022
je v utorok 1. februára.
Na distribučných miestach
noviny budú 8. 2. 2022.

Denis Farkaš doručil KO v prvom kole
Handlovčania sa rozlúčili so Slovenským
pohárom, no za svoj výkon sa hanbiť nemusia
V 18. kole Slovenskej basketbalovej
ligy vycestovali basketbalisti handlovského Baníka do Lučenca. V stretnutí,
ktoré ich mohlo udržať v kontakte s
prvou štvorkou tabuľky ale neuspeli
a do tretice v aktuálnej sezóne “pelikánom” podľahli.
Na lučeneckej palubovke nemali “baníci” najmenší nárok na úspech. Domáci aj v tretej vzájomnej konfrontácii diktovali tempo hry a už v prvom
polčase odskočili do 21-bodového
vedenia 38:17. Handlovčania sa nevedeli ani v ďalšom priebehu strelecky
presadiť, zahadzovali trestné hody a
spoza oblúka inkasovali až sedemnásť presných pokusov. V 32. minúte
prehrávali už o 34 bodov, 50:84. V
závere sa o zníženie postarali Skvašík
a Kinney, no “baníci” aj napriek tomu
prehrali vysoko 78:103.
V rámci 19. kola Slovenskej basketbalovej ligy, bola handlovská športová
hala dejiskom súboja medzi šiestou
Handlovou a treťou Spišskou Novou Vsou. V tomto stretnutí bolo o
čo hrať, domáci potrebovali udržat
kontakt s piatym Interom Bratislava
a hostia naháňajú druhé Komárno.
“Baníci” nastúpili proti úradujúcemu
majstrovi už aj s podporou svojich
fanúšikov. Handlovčania si chceli po
dvoch prehrách v rade napraviť chuť,
no do cesty sa im postavili v skvelej
forme hrajúci Spišskí Rytieri. Východniari zaznamenali od poslednej vzájomnej konfrontácie veľký progres a
v druhej polovici dlhodobej časti sú
úplne iným celkom. Pred zverencami
trénera Rakočeviča tak stála náročná
prekážka. Tú ale domáci prekonali a
dotretice v sezóne svojho súpera pokorili.
Dve minúty pred koncom prvej polovice “baníci” strácali na majstra dvanásť bodov a za stavu 28:40 sa zdalo,
že zeleno-čierni nebudú na súpera
stačiť. Po veľkej prestávke sa ale vrátili na ihrisko s obrovskou energiou
a odhodlaní preklopiť misku váh na

Denis Farkaš trénuje pod vedením majstra bojových umení, Attilu Végha.

Najbližší zápas proti BC Komárno, sa uskutoční v stredu 26. 1. o 18:00, v športovej hale Handlová. Počet
divákov je obmedzený a vstup na stretnutie je povolený iba v režime OP. ILUSTRAČNÉ FOTO: LUKÁŠ DROPPAN
svoju stranu. Do útoku zavelil James
Kinney, ktorému sa podarilo strhnúť
celý tím a v 27. minúte svietil na ukazovateli stav 54:54. Zaskočení Rytieri
sa zrazu nevedeli cez agresívnu domácu obranu presadiť smerom dopredu a v obrane nedokázali pokryť
trojkový oblúk, spoza ktorého inkasovali v druhom polčase desať trojok.
Za hlavných strojcov víťazstva 90:84
môžeme označiť trojicu Kinney, Mrviš a Skvašík, ktorí podržali svoj tím v
tom najdôležitejšom čase. Na doskoku odviedol výbornú prácu Abram a
zeleno-čierni opäť vyzerali ako jeden
tím. Fanúšikovia, ktorí sa po dlhom
čase vrátili do hľadiska, odchádzali
domov spokojní.
Slovenská basketbalová liga mala na
programe dvadsiate kolo. Handlovča-

nia sa postavili k úvodnému rozskoku
na levickej palubovke proti domácim
Patriotom, ktorí ťahali dvanásť víťazstiev v rade. Aj v tomto prípade sa od
nich očakávala povinná jazda a s prekvapením sa nepočítalo.
Duel v metropole Tekova mal o niečo hlbší nádych a jeho výsledok sa
okrem ligovej tabuľky započítaval i do
pohárového pavúka. Okrem toho, že
víťaz bral dva body, postúpil aj do semifinále Slovenského pohára. Ním sa
podľa očakávania stal domáci celok,
ktorý aj do tretice v prebiehajúcej sezóne Handlovú zdolal. Výsledok 77:90
však ale ani zďaleka neodzrkadľuje
reálny priebeh zápasu. Baníci podali
pod košmi favorita sympatický výkon,
za ktorý sa hanbiť určite nemusia.
Pavel Procner, www.mbkhandlova.eu

Denis Farkaš vstúpil do trnavského
Spartakus Fight Gym DOXXbet presne pred rokom, 22. januára 2021,
lebo je to „najlepší gym na Slovensku. Podmienky mám dobré ale vždy
by mohli byt ešte lepšie. Trénuje ma
hlavne Attila Végh,“ povedal Handlovský zápasník. Pred mesiacom mal
dve vystúpenia v rozmedzí troch dní,
čo pri bojových športoch nie je vôbec
bežné. „Pre niekoho to bežné nie je,
ale bol som hladný po prvom zápase
vylepšiť skóre!“ Najprv nastúpil 27.
decembra na boxersky zápas proti Jakubovi Gazdíkovi v show Fight Night
Challenge. Denisa síce súper zdolal na
body boxerský zápas však hodnotil

FOTO: SPARTAKUS FIGHT GYM

dobre a teší sa na pokračovanie. Hneď
o 3 dni nastúpil do ďalšieho zápasu v
organizácii Oktagon proti Andrejovi
Šimkuličovi pod pravidlami Oktagon
Underground. „Zápas hodnotím tak,
že lepšie to dopadnúť ani nemohlo.
KO do minúty desať! Konečne som v
Oktagone ukázal to, čo celý čas vravím, čo je vo mne!“ povedal Denis
Farkaš. Najbližšie sa predstaví 26. februára v O2 aréne v Prahe na podujatí
Oktagon 31 s veľmi silným súperom
MMA.
Do roku 2022 si žiadne osobné ciele
nekjládol: „Nemám žiadny konkrétny
cieľ, asi sa mať dobre po zvyšok roku.“
(INU)

Úprimná radosť a nadšenie zaplnili po prázdninách celé Volcano. Naše vychádzajúce tanečné hviezdičky na prvom Volcaňáckom tréningu v roku 2022. Sme
škola, ktorá robí všetko pre to, aby sa každé dieťa cítilo výnimočné.
Petra Kováčiková

