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V tomto čísle:
Poslanci vyhoveli petícii proti
zámeru recyklácie pneumatík.
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Víťazi súťaže Euro Pop Contest Czechoslovak Pearl 2021
V piatok, 25. júna 2021 sa v kinosále handlovského domu kultúry
konal 1. ročník súťaže Euro Pop
Contest Czechoslovak Pearl 2021,
ktorý bol národným výberom
spevákov pre účasť v celosvetovom finále súťaže Euro Pop Contest Berliner Perle 2021.

Organizovať národné kolo tejto speváckej súťaže pre dve európske krajiny – Slovenskú a Českú republiku,
je exkluzívny počin a na jeho organizovanie má udelený certifikát iba
náš Dom kultúry mesta Handlová.
Semifinále súťaže sa uskutočnilo 4.
a 5. júna online. Cieľom speváckej
súťaže pre deti a mládež od 10 do
Za koncesionára plavárne, firmu
24 rokov je propagácia spevácky
B.T.I., už hovoria advokáti.
talentovaných detí a mladých ľudí
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z rôznych národov a s tým spojená
možnosť vyjadriť osobitosti národných kultúr prostredníctvom piesní
a predstaviť sa veľkému publiku a
odbornej porote, získať nové skúsenosti v súťaži a nadviazať nové
priateľstvá.
Organizátori z handlovského domu
kultúry veria, že budúci ročník sa situácia ukľudní a súťaž bude odprezentovaná v omnoho väčšej miere.
Už teraz vieme, že mediálnym partnerom na budúci roku bude Rozhlas
Začíname triediť kuchynský odpad, a televízia Slovenska. Tohtoročné
národné kolo súťaže bolo vzhľadom
dovolenková súťaž a krížovka.
na situáciu (COVID-19) v komornejStrany 5 - 8
šej atmosfére a záznam z neho bude
spracovaný následne.
Prítomný bol aj prezident súťaže
V piatok, 25. júna 2021sa v kinosále
handlovského domu kultúry konal
1. ročník súťaže Euro Pop Contest
Czechoslovak Pearl 2021, ktorý bol
národným výberom spevákov pre
účasť v celosvetovom finále súťaže Euro Pop Contest Berliner Perle
Kultúrne programy: Leto na
námestí, kinematograf a kino.
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Lezecká stena prilákala malých
pretekárov z celého Slovenska.
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Finalisti súťaže Euro Pop Contest Czechoslovak Pearl 2021 s organizátormi a porotou.
2021. Porotu tvorili Viktor Leis, prezident súťaže, ktorý bol spojený po
celý čas súťaže z Berlína prostredníctvom streamu, Jana Nováková
(CZ), hlasová pedagogička, Kristína
Vrecková (SVK), muzikálová a popová speváčka – držiteľka bronzovej medaile z finále súťaže WCOPA
v Los Angeles, Vladislav Leškovský
(SVK), majiteľ hudobného štúdia
Whatever.
Ceny odovzdávali prítomní členovia poroty spolu s primátorku mesta, Silviou Grúberovou. Na prísne
pravidlá súťaže dohliadala Ria Ferčáková, ktorá spolu so všetkými za-

mestnancami handlovského domu
kultúry vynaložili veľké úsilie, aby
sa pre opatrenia (COVID-19), ktoré
sa nedajú vopred predpokladať,
mohlo Československé finále zorganizovať.
Horúce želiezka vo finále
Po skončení súťaže sa viacerí účastníci vyjadrili pochvalne k organizácii
a atmosfére národného kola a podľa slov Rie Ferčákovej: „Prvý ročník
súťaže sa vydaril a podľa výsledkov
finále vieme už teraz povedať, že finalisti tohto kola podali vynikajúce

FOTO: JP
výkony a môžu byť horúcimi želiezkami vo finále v Berlíne“.
Primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová, sa rozhodla udeliť
Cenu primátorky mesta Handlová
najlepšiemu autorskému počinu na
odporučenie odbornej poroty. Za
najlepší autorský počin národného
kola súťaže víťaz, Adam Kršiak, obdržal malú trombitu z dielne Jána
Procnera, hudobný dar od lokálneho umelca, ktorý spája umenie, vášeň a lásku k domovu.
Zoznam ocenených spevákov nájdete
na strane 9.

Očkovanie druhou dávkou vakcíny Pfizer bude v Handlovej 19. júla
Vďaka spolupráci mesta Handlová,
najmä Sociálneho oddelenia Mests
kého úradu v Handlovej so Záchrannou zdravotnou službou Slovenskej
republiky a Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky, bolo zorganizované pre
obyvateľov mesta očkovanie vakcínou Pfizer. Očkovanie prvou dávkou
vakcíny sa konalo pre nahlásených
obyvateľov, ktorí reagovali na výzvu
mesta do 28. mája. Prvé kolo očkovania, ktorého sa zúčastnilo spolu 354
obyvateľov z pôvodne nahlásených
380 (pred očkovacím dňom bolo z
tohto počtu viac ako 100 osamelo
žijúcich seniorov, 40 ťažko zdravotne
postihnutých (ŤZP) a 80 obyvateľov
z marginalizovaných komunít), sa
konalo 21. júna 2021 v Podnikateľskom inkubátore. Mobilné očkovacie
miesto bolo v Handlovej vytvorené
primárne pre obyvateľov ŤZP, osamelo žijúcich seniorov a obyvateľov
z marginalizovaných komunít.

Základné informácie pre všetkých,
ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou
vakcíny Pfizer v Handlovej:
• Očkovanie druhou dávkou vakcíny
Pfizer sa bude konať v pondelok 19.
júla v čase od 9.00 h s predpokladaným ukončením o 15.00 h v Podnikateľskom inkubátore Handlová, Námestie baníkov 5 (ďalej PI).
• Obedná prestávka bude od 12.00 h
do 13.00 h.
• Vstup na očkovanie bude zo zadného vchodu PI (od OC COOP Jednota).
• Obyvatelia, ktorí pôjdu na očkovanie, musia mať pri vstupe do budovy na tvárach respirátory (nie rúško
ani iné prekrytie horných dýchacích
ciest).
• Všetci, ktorí sa nahlásili na očkovanie obdržia sms správu s termínom a
časom očkovania. Prosíme všetkých,
aby termíny dodržovali a riadili sa
pokynmi dobrovoľníkov z radov dobrovoľných hasičov z DHZ Morovno,
Kontaktného centra Handlová, Soci-

álneho oddelenia Mestského úradu
Handlová a Podnikateľského inkubátora Handlová – ASTERION, n.o.
Druhé kolo očkovania sa bude konať
v Podnikateľskom inkubátore v pondelok 19. júla, od 9.00 h do približne
15.00 h, pričom do 9. júla 2021 sa
môžu nahlásiť naviac tí, ktorí čakajú na druhú dávku vakcíny Pfizer a z
osobných alebo pracovných dôvodov sa nemôžu zúčastniť očkovania
vo vakcinačnom centre, v ktorom boli
očkovaní prvou dávkou, a zároveň sú
v časovom limite od prvej dávky, čo
sú 4 týždne od prvej vakcinácie.
Telefonická linka na nahlasovanie
pre druhú dávku vakcinácie pre tých,
ktorí neabsolvovali prvé očkovanie v
Handlovej (tých sa nahlasovanie netýka) je 0915 874 998 a bude spustená od 1. júla do 9. júla v pracovné dni
v čase od 9.00 h do 15.00 h. V inom
čase bude linka nedostupná. Pred zavolaním si pripravte tieto informácie:
Meno, priezvisko, rodné číslo, názov

zdravotnej poisťovne, kontaktné
tel. číslo alebo email (môže byť číslo a email na rodinného príslušníka
alebo osoby, ktorej dôverujete, nie
však kontakt na mesto) adresa trvalého pobytu: ulica, číslo domu, PSČ
a mesto, termín a miesto prvej vakcinácie. Vyššie uvedené informácie
je možné zaslať do 9. júla na adresu
ockovanie@handlova.sk.
Všetky aktuálne informácie k očkovaniu je potrebné sledovať na stránke
mesta www.handlova.sk, na fejsbúkovom profile mesta @MestoHandlova, resp. vo vysielaní mestského rozhlasu, ktorý vysiela v pracovné dni v
čase 9.25 h a 14.10 h.
Mesto Handlová ďakuje dobrovoľníkom z Dobrovoľného hasičského
zboru Morovno, zamestnancom sociálneho oddelenia Mestského úradu
Handlová, Podnikateľského inkubátora – ASTERION, n.o. a Kontaktnému
centru Handlová za pomoc pri organizovaní očkovacích dní.
(JP)
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Primátorka požiada spoločnosť Hutira, aby svoj
projektový zámer v Handlovej nerealizovala
Všetci prítomní poslanci boli „Za“
V ďalšej rozprave petíciu podporili viacerí poslanci a organizátorom
za ich aktivitu poďakovali. Na návrh
obyvateľa mesta, Petra Žabku, ktorý
sa diskusie zúčastnil, aby mesto projekt vymazalo zo zásobníkov projektov pre transformáciu hornej Nitry,
primátorka reagovala, že na zásobník
projektov pre transformáciu hornej
Nitry mesto vplyv nemá. „Projekty
do zásobníka vložili mestá, obce ale
aj súkromní podnikatelia z vlastnej
iniciatívy. Mesto by mohlo stiahnuť
vlastné projekty, nemá však páku na
to, aby bol tento projekt vymazaný.
To, že je projekt v zásobníku však neznamená, že bude automaticky podporený,“ vysvetlila primátorka.
Za vyhovenie petície v plnom rozsahu hlasovali všetci dvanásti prítomní
poslanci. Zástupca primátorky, Radoslav Iždinský, ktorý je zamestnancom spoločnosti Hutira Slovakia a je
dočasne uvoľnený pre výkon verejnej
funkcie, sa pre možný konflikt záujmov hlasovania nezúčastnil.
Iniciátor petície, Jozef Pavelka, počas rokovania na mestskom zastupiteľstve.
Poslanci petícii síce v plnom rozsahu vyhoveli, uznesenie však nemá
právny, ale iba morálny rozmer.
Petíciu “Za zelenú budúcnosť Východnej šachty“ aktivisti spustili v marci a
vyzvali v nej vedenie mesta Handlová a ďalšie zodpovedné orgány, „aby
sa zasadzovali za podporu projektov
skutočne šetrných k prostrediu, klíme
a perspektívnych pre rozvoj mesta a
nepodporili projekt termálnej depolymerizácie spoločnosti Hutira.“
Petíciu s 3 901 podpismi mestu odovzdali v máji.
Obyvatelia projektu nedôverujú
Na rokovaní mestského zastupiteľstva
právnička mesta, Zuzana Hujsiová,
skonštatovala, že petícia spĺňa všetky
formálne i obsahové náležitosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky a Smernicou o postupe pri
vybavovaní petícií v podmienkach
samosprávy mesta Handlová. „Počet
ľudí, ktorí podpísali petíciu je naozaj
veľmi vysoký. Je to takmer štyritisíc
obyvateľov, prevažne z Handlovej a z
okolia. Ich názor je jasný, obyvatelia
tomuto projektu nedôverujú,“ povedala primátorka, Silvia Grúberová.
Petíciu podporili aj mimovládky
Organizátor petície, Jozef Pavelka, na
rokovaní mestského zastupiteľstva
pripomenul, že podľa územného
plánu schváleného v roku 2008 sa s
priemyselnou výrobou na Východnej šachte nepočíta a táto lokalita by
sa mala transformovať na rekreačnú zónu. Petíciu podľa neho okrem
obyvateľov mesta a okolia podporili
aj mimovládne organizácie: Ochrana dravcov na Slovensku, Priatelia
Zeme-CEPA, iniciatíva Klíma ťa potrebuje, Detský a mládežnícky parlament mesta Handlová či Handlovský
banícky spolok. „Žiadame o zohľadnenie hlasu občanov a občianok vyjadreného v petícii, v ktorej vyjadrujeme nesúhlas s tým, aby v čase, kedy

FOTO: INU

potrebujeme riešiť klimatickú a environmentálnu krízu, by mala začať v
meste Handlová pôsobiť technológia
zbytočne zaťažujúca klímu a predstavujúca riziko pre životné prostredie.
Náš región je zasadený v pomyselnom priemyselnom trojuholníku –
Handlová, Nováky, Žiar nad Hronom.
Toto všetko negatívne ovplyvňuje
zdravie obyvateľov a obyvateliek regiónu, prírodu a životné prostredie.
Želáme si, aby bol náš región ozdravený a aby sme sa spoločne o túto
zmenu pričinili. Postavte sa aj vy za
zelenú budúcnosť Východnej šachty,“
vyzval Pavelka poslancov mestského
zastupiteľstva.
V meste prebehla diskusia
Primátorka podľa vlastných slov sledovala debaty Handlovčanov, relevantné argumenty aj spontánnejšie
reakcie verejnosti a je rada, že takáto
diskusia v meste prebehla. „Spoločnosť Hutira vnímam ako stabilnú a
úspešnú, ktorá má pozitívny vzťah k
environmentalizmu. Majiteľa, aj riaditeľov slovenskej aj českej spoločnosti
si veľmi vážim. Sama som mala dilemu, ako sa s projektom vysporiadať.
Ja osobne cirkulárnej ekonomike fandím, tým sa netajím, tak isto viacerým
z vás sú tieto témy blízke, vidíte v nich
budúcnosť a je veľmi dôležité citlivo
posudzovať každú jednu takúto aktivitu s ohľadom na európsku legislatívu, slovenskú legislatívu a s ohľadom
na životné prostredie. Každý z nás
si postupne zbieral a vyhodnocoval
fakty, argumenty a súvislosti s týmto
projektom. Po vyhodnotení všetkých
kontextov, rozporov a rôznych aspektov, by som ja osobne v tomto čase
spoločnosť Hutira poprosila, aby prehodnotila tento projekt a aby ho v našom meste nerealizovala,“ povedala
na rokovaní mestského zastupiteľstva
Silvia Grúberová. Podľa jej ďalších
slov stanoviská environmentalistov
a ministerstva životného prostredia
upozorňujú na riziká projektu.

Senior centrum Handlová prijme sestru
Senior centrum Handlová prijme
sestru. Požadované je minimálne
úplné stredné odborné zdravotnícke
vzdelanie, ukončená špecializácia v
odbore ošetrovateľská starostlivosť
o seniorov, dospelých a v komunite.
Požadovaná je bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť,
prax je vítaná. Písomné žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete poslať poštou,
e-mailom na adr: riaditelka@seniorcentrum.handlova.sk alebo osobne
priniesť na adresu SENIOR CENTRUM
HANDLOVÁ, n. o., M. Krššákovej
1107/1, 972 51 Handlová v čase od
7:30 do 14:30 hod. K žiadosti o prijatie
do zamestnania je potrebné priložiť
profesijný životopis s aktuálnymi kontaktmi, kópiu dokladov o absolvovaní
dosiahnutého vzdelania a súhlas so
spracovaním osobných údajov.

Nástupný plat pri splnení minimálnych kvalifikačných požiadaviek je
928 eur.
Bližšie informácie záujemcom poskytnú na tel. čísle: 0905 342 061.
(INU)

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

Aktivisti ostanú ostražití
Primátorka však pripomenula, že
vyhovenie petícii má iba morálny
rozmer a spoločnosť má právo ďalej
v projekte pokračovať: „Na základe
výsledku hlasovania poslaneckého
zboru poprosím spoločnosť Hutira,
aby prehodnotila realizáciu projektu
v našom meste. Záleží na nich, ako
sa k tomu postavia. Mesto Handlová
môže len morálne žiadať, z právneho
titulu sú už ďalšie kroky súkromnej
spoločnosti na nej a ja to rešpektujem.“
To, že uznesenie nemá právnu váhu si
uvedomuje aj iniciátor Jozef Pavelka.
„S výsledkom musíme byť spokojní,
to však ešte neznamená, že Hutira
svoje projektové zámery odloží. Budeme musieť ďalej sledovať, čo sa
bude diať a dávať pozor.“
Hutira: Nad cirkulárnou
ekonomikou vyhralo uhlie
O vyjadrenie sme požiadali riaditeľa
spoločnosti Hutira Slovakia, Ivana
Jungu. „Od začiatku plánovania projektu sme zo strany mesta cítili podporu, či už to bolo za minulého alebo
súčasného vedenia. Sme presvedčení,
že tento projekt je environmentálne
pozitívny o čom svedčia projekty, ktoré sa realizujú vo svete a realizujú sa aj
v krajinách, ktoré považujeme za silno
environmentálne zmýšľajúce, napríklad Švédsko. O to viac sme smutní
z toho, že sa okolo nášho zámeru
objavilo množstvo poloprávd, lží a
nepresných informácií. Priali sme si,
aby počas riadneho územného a stavebného konania prebehla diskusia
ako s odborníkmi, tak aj s verejnosťou
a aby verejnosť ako aj mesto až na základe týchto diskusií prijali svoje stanovisko k predkladanému projektu,
žiaľ nestalo sa. Náš projekt nebol viac
ako päť rokov blokovaný ani mestom,
ani verejnosťou, ale súkromnou spoločnosťou HBP, čo beriem tak, že v
rámci životného prostredia vyhralo
uhlie nad cirkulárnou ekonomikou a
našou budúcnosťou.“
Silver Jurtinus

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová,
katastrálne územie Handlová, LV č. 1.
Termín predkladania súťažných návrhov
28. 6. 2021 - 30. 7. 2021 (13.00 hod.).
Predmet súťaže:
- Stavba: súp. č. 692 - rodinný dom - postavená na parcele
C-KN č. 1628
- Pozemky: parcela C-KN č. 1628 - zastavaná plocha
o výmere 104 m2
Ťarchy: Bez zápisu.
Minimálna východisková kúpna cena: 2 475,41 €
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.

Na Parkovej ulici sa zníži rýchlosť dopravy
Obyvatelia lokality podali na mesto
petíciu, ktorej samospráva vyhovela.
Dňa 7. mája 2021 bola mestu Handlová doručená petícia, predmetom ktorej bola úprava maximálnej povolenej
dopravnej rýchlosti v lokalite Parková
ulica. Signatári petície žiadali o zníženie maximálnej povolenej dopravnej
rýchlosti zo súčasných 50km/h na 30
km/h. Ako dôvod uviedli bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, hlavne
chodcov, keďže ulica je obojsmerná
a frekvencia premávky sa podľa autorov petície neúmerne zvyšuje.
Mesto Handlová požiadalo o vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Prievidza, ktorý uviedol, že sa
nejedná o nehodový úsek s častými
dopravnými nehodami, resp. škodovými udalosťami. I napriek tomu
mesto žiadosti občanov Parkovej ulice vyhovelo a rýchlosť dopravy sa zníži zo súčasných 50 km/h na 30 km/h.
Mesto zároveň požiada mestskú
políciu a Policajný zbor Slovenskej

republiky so žiadosťou o zabezpečenie zvýšeného pohybu príslušníkov v
danej lokalite z dôvodu prevencie. Ak
sa situácia na Parkovej ulici nezlepší,
mesto zváži umiestnenie retardérov
– spomaľovacích prahov.
Pracovníci Okresného dopravného
inšpektorátu Prievidza navrhli na
ceste zriadiť merač rýchlosti, ktorý
by dopravnú situáciu monitoroval.
Keďže dopravný radar aktuálne nie je
zahrnutý v rozpočte na rok 2021, tou
to otázkou sa mesto bude zaoberať v
(INU)
najbližšom období.

Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová, vydáva mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, adresa redakcie: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, 2. poschodie, Oddelenie
marketingu a komunikácie. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271, IČO: 00318094. Šéfredaktor: Mgr. Jana Paulínyová, telefón: 046/519 25 36, e-mail: handlovsky.hlas@handlova.sk,
zodpovedný redaktor: Mgr. Silver Jurtinus, telefón: 0905 909 311, redaktorka: Bc. Vanda Matiašková. Grafická úprava: Silver Jurtinus. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané
rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov.
Vlastníkom a vydavateľom periodika je mesto Handlová. Distribučné miesta: predajne COOP Jednota, predajne LIGETA, stánok PNS pri pošte na Námestí baníkov, dva stánky PNS na Morovnianskom sídlisku, potraviny v mestskej časti Nová Lehota a
Morovno , Jablčkáreň ČSA, MsÚ.
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Poslanci schválili 4. zmenu rozpočtu
Samospráva Handlovej má záujem
vybudovať nové stojiská na nádoby
na komunálny odpad vo vybraných
častiach mesta. Na tento účel vyčlenila 200 000 eur. Investičnú akciu, ktorú
chce radnica financovať z rezervného
fondu, zahrnula do štvrtej úpravy
rozpočtu mesta. Schválili ju mestskí
poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok 26. júna.
„Na strane príjmov nám pribudli výz
namné zdroje v rámci kapitálových
príjmov z predaja mestského majetku, aktív. Predali sme pozemky a
stavby vo výške viac ako 100 000 eur,”
povedal vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej
Peter Mendel.
Mesto pri zostavovaní rozpočtu s
príjmom v takejto výške podľa neho
nepočítalo, veľmi dobrým znakom je
i predaj kolkárne, čo do budúcnosti
znamená možnosť z kapitálových
príjmov financovať výdavky na roz-

voj mesta.
„Do rozpočtu sme zapracovali veľké
položky z rezervného fondu, o jeho
čerpaní rozhodlo mestské zastupiteľstvo v máji. Najvyššou položkou je
200 000 eur na vybudovanie stojísk
na odpadové nádoby v rámci mesta.
Ďalšou položkou je 53 000 eur na parkovacie miesta na uliciach Prievidzská
a Mostná,” doplnil.
Ďalších 40 000 eur schválilo mesto
na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy Školská,
celkové odhadované náklady však
sú však vyššie o 45 000 eur, ozrejmil
Mendel. Poslanci podľa neho pôvodne navrhovali, že tieto financie vyčlení mesto z rezervného fondu, našlo
však zdroje v kapitálových príjmoch.
Rozpočet mesta je po štvrtej zmene
vyrovnaný, jeho celkové príjmy, ako i
celkové výdavky sú zhodne vo výške
16 395 143 eur.
(TASR)

Handlovská nemocnica Agel otvorila
Dom ošetrovateľskej starostlivosti
Nový Dom ošetrovateľskej starostlivosti bude mať kapacitu 20
klientov.
V pondelok 28. júna Nemocnica AGEL
Handlová slávnostne otvorila Dom
ošetrovateľskej starostlivosti. Ten
bude slúžiť pacientom, ktorí dlhodobo potrebujú kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť.
Handlovská nemocnica zareagovala
na aktuálnu potrebu v regióne, kde
chýbajú lôžka dlhodobej kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti. Dom
ošetrovateľskej starostlivosti sa otvoril v priestoroch jednej ošetrovacej
jednotky oddelenia dlhodobo chorých. ,,V našom regióne takéto zariadenie nie je a keďže sme mali voľné
priestory a ošetrovateľský personál,
povedali sme si, že bude dobrou
myšlienkou vytvoriť ho,“ hovorí riaditeľka handlovskej nemocnice Marta
Eckhardtová. Pacienti z Oddelenia
dlhodobo chorých, ktorí vyžadovali
ešte pokračovanie ošetrovateľskej
starostlivosti, museli byť doteraz
prekladaní do iných zdravotníckych
zariadení, napr. do Levíc či až Banskej
Štiavnice. Na rekonštrukcii sa podieľali veľkou mierou práve zamestnanci
handlovskej nemocnice. ,,Naše mesto
a jeho obyvatelia sa tešia každej novej zdravotníckej službe, Handlovčania sú s touto nemocnicou spätí už
takmer sto rokov. Veľmi by som chcela vyzdvihnúť spoluprácu s nemocni-

Mesto vyzvalo B.T.I.: Plaváreň dokončite do 31. júla!

cou, s vedením aj kolektívom, ktorí
nám podali pomocnú ruku aj počas
uplynulých mesiacov,“ povedala Silvia
Grúberová, primátorka.
Nový DOS bude mať kapacitu 20
klientov, tí sa budú môcť liečiť v zmodernizovaných priestoroch s novým
mobiliárom, novými oknami a dverami.
DOS bude poskytovať svoje služby
pacientom:
• so zmeneným zdravotným stavom
v súvislosti s chronickým dekompenzačným ochorením
• so zmeneným zdravotným stavom
v súvislosti s imobilizačným syndrómom
• s neurologickým ochorením
• v rekonvalescencii
• v rehabilitačnom programe po úraze
s obmedzenou hybnosťou
• po operačných výkonoch, kde sa
ešte vyžaduje ošetrovateľská starostlivosť
• s narušenou integritou kože (rozsiahle rany, dekubity)
• s iným zdravotným problémom, na
základe odporúčania lekára ústavnej
zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti
DOS bude mať zmluvy so všetkými
zdravotnými poisťovňami. Dĺžka pobytu je v zmysle súhlasu poisťovne
stanovená na maximálne jeden me(JP)
siac.

Ján Kara na mestskom zastupiteľstve v decembri 2019, kedy tvrdil, že plaváreň je na 99% hotová a otvoria ju v marci 2020.
Kým pre ostatné vydanie Handlovského hlasu sa Erika Karová, konateľka
spoločnosti B.T.I., ktorá rekonštruuje
handlovskú plaváreň, vyjadrila, že
spoločnosť B.T.I. robí všetko pre to,
aby čím skôr otvorili dvere plavárne
a neskôr kúpaliska, o niekoľko dní už
bolo všetko inak. Manžel Eriky Karovej,
Ján Kara, uverejnil na portáli handlovcan.eu komentár s názvom „Intrigy a
klamstvá primátorky Handlovej,“ v
ktorom napísal: „nemáme záujem ďalej pokračovať v projekte.“ Na otázku
Handlovského hlasu, či publikované
názory pána Karu sú oficiálnym stanoviskom firiem B.T.I. spol. s r. o. alebo
BCF ENERGY, s. r. o., konateľka týchto
spoločností, Erika Karová, neodpovedala. Erika Karová je zároveň aj majiteľkou portálu handlovcan.eu.
Nikto nebude používať plaváreň!
V článku Kara tvrdí, že primátorke nejde o dokončenie plavárne, ale len o
„mediálnu publicitu.“ Primátorka podľa neho „niekoľko krát zrušila úver pre
spoločnosť B.T.I.“ O dlhoch firmy B.T.I.,
podľa Karu, „zabudla povedať, že je to
dlh najmä voči BCF. Asi si myslí, že keď
nám vypovie zmluvu, nebude musieť
nič zaplatiť a povie: čo pre Handlovú
spravila. Dezinformáciami, ktoré šíri
a zavádza občanov, dosiahla že bude
súdny spor.“ Ján Kara od mesta požaduje 4 milióny eur: „Pokiaľ nám nevráti
mesto investované finančné prostriedky vo výške cca 4 miliónov Eur, nikto
nebude používať plaváreň.“ Peniaze
však Kara nechce na splátky: „Bude to

mať len jeden zádrheľ, že na splátky
to už nepôjde.“ Podľa Karu je jediným
cieľom primátorky „použiť nás na novú
predvolebnú kampaň, s ktorou už začala.“
Na zastupiteľstvo Karová neprišla
Text Jána Karu bol publikovaný 22.
júna, primátorka preto na rokovanie
mestského zastupiteľstva vo štvrtok
24. júna zaradila bod „Informácia o
rekonštrukcii mestskej plavárne a kúpaliska“ a na rokovanie poslaneckého
zboru pozvala aj Eriku Karovú. Neprišla. Primátorka podľa vlastných slov nie
je banka, ktorá by poskytovala alebo
zamietala úvery. Mesto má zmluvu s
firmou B.T.I, ktorá sa zaviazala plaváreň
a kúpalisko prevádzkovať a rekonštruovať a podľa primátorky je na nej, ako
rieši vlastné financovanie. Mesto firme
platí 28 800 eur mesačne. Príkazy na
exekúciu, kde je povinnou práve firma
B.T.I. a ktoré pristáli na stole mestu,
podľa primátorky dosiahli 4 190 000
eur, pričom samotná koncesná zmluva je na celkovú sumu 5 184 000 eur.
„Sú to fakty, sú to čísla, sú to právne
písomnosti, ktoré sú na stole a je pot
rebné o nich informovať aj na tomto
fóre,“ povedala na mestskom zastupiteľstve Silvia Grúberová. Uviedla, že 9.
júna 2021 mesto poslalo spoločnosti
B.T.I. písomné oznámenie o pozastavení koncesionárskych platieb a 22. júna
nasledovala výzva spoločnosti B.T.I. na
riadne plnenie zmluvných povinností,
aby práce dokončili do 31. júla 2021.
V stredu 23. júna na pozastavenie pla-
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tieb reagovala listom advokátska kancelária ŠKODA LEGAL s.r.o., ktorá prevzala právne zastúpenie spoločnosti
B.T.I. Mestu oznámila, že B.T.I. si bude
uplatňovať nárok na úrok z omeškania
vo výške 0,03% za každý aj začatý deň
omeškania platby.
Slová do vetra a nesplnené sľuby
„Emotívny atak Jána Karu na moju
osobu považujem za reakciu na tieto
právne kroky, ktoré sú legitímne v prvom rade v zmysle zmluvy a obchodného zákonníka a takisto z hľadiska
verejného záujmu. S verejnými finančnými prostriedkami musíme nakladať
hospodárne a efektívne. Zmluvy sa
majú plniť, času mala spoločnosť B.T.I.
dostatok a reálnu aktivitu nevidno.
Buď sa spoločnosť B.T.I. spamätá alebo sa budeme musieť rozprávať o tom,
aké ďalšie právne kroky podnikneme,“
povedala primátorka. Konanie spoločnosti B.T.I., ktorá dlhuje svojim dodávateľom, podľa nej hádže zlé svetlo aj na
mesto Handlová, voči čomu sa mesto
musí ohradiť. „Doteraz tu zaznievali len
slová do vetra, nesplnené sľuby, ktorých sme sa napočúvali mnoho. Jednali sme v dobrej viere, seriózne, ale k
vytúženému cieľu - otvoreniu plavárne a kúpaliska - je touto spoluprácou
veľmi ťažké sa dopracovať,“ povedala
primátorka, ktorá však opätovne pot
vrdila vôľu rokovať a dospieť so spoločnosťou B.T.I. k dohode. Avizovala,
že koncom júla zvolá ďalšie pracovné
stretnutie, na ktorom sa s poslancami
bude radiť, čo ďalej.
Silver Jurtinus

Mládežníci môžu získať dotáciu na svoje aktivity
Program Hoď to tam! je nástrojom
participácie a aktivizácie mládeže.

Slávnostné prestrihnutie pásky Domu ošetrovateľskej starostlivosti.
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Mestské zastupiteľstvo schválilo na
svojom zasadnutí v júni grantový
program Hoď to tam! Cieľom programu pre najbližšie roky je vytvoriť podmienky na podporu a realizáciu aktivít mladých ľudí, podporu socializácie
mládeže a opätovný návrat k spoločenskému životu. Program bol podľa školskej metodičky ostatné roky
utlmený. Mladí ľudia tak môžu získať
podporu pre svoje aktivity a zvýšiť tak
kvalitu svojho života. Podporu môžu
získať v oblastiach voľný čas, kultúra,
šport, kvalita života a ekológia.
Program je určený pre občianske
združenia, neziskové organizácie, na-

dácie a spolky, ktoré pôsobia na území mesta Handlová. Prihlásiť sa môžu
aj plnoleté fyzické osoby s trvalým
pobytom na území mesta Handlová,
zastupujúce záujmy konkrétnej skupiny detí a mládeže.
Projekty by mali byť zamerané na plnohodnotné využitie voľného času,
detí a mládeže v meste, mali by byť
realizované na území mesta pomocou dobrovoľníckej práce a mali by
odrážať záujmy mladých ľudí.
Dotáciu môžu mládežníci získať na
nájom priestorov, techniky a materiálu na realizáciu projektu, nákup
materiálu, stravy aj na odmeny pre
účinkujúcich umelcov, cvičiteľov,
trénerov a rozhodcov alebo na úhradu nákladov na cestovné. Dotáciu je

možné poskytnúť aj na vodné, stočné,
elektrickú energiu, plyn, odvoz a likvidáciu odpadu, bezpečnostnú službu, kancelárske potreby, náklady na
opravy a podobne.
V rokoch 2021 - 2023 bude program
tematicky zameraný na podporu aktivít a projektov v oblasti opätovnej
socializácie detí zasiahnutých pandémiou Covid-19. Pre rok 2021 je na
program vyčlenených 1 000 eur.
Konzultácie k predkladaným projektom zabezpečuje Centrum voľného
času, ktoré sídli na Námestí baníkov 7
alebo školská metodička na školskom
úrade Spoločného obecného úradu
Handlová. Žiadosti o poskytnutie finančnej podpory je možné podávať
priebežne.
(INU)

4

ŠKOLSTVO / VOĽNÝ ČAS

Indiáni zo ZŠ Mierové námestie Handlovské školy boli úspešné v troch výzvach.

Získali dotácie v celkovej výške 39 200 eur
Materská škola vybuduje novú triedu a žiaci ZŠ budú v lete dobiehať
zameškané.

Atmosféru divokého západu bolo cítiť na každom kroku.
Akecheti, Huróni, Siuxovia, Yakari a
Čimakumovia sa v piatok popoludní
stretli v školskom klube detí, aby spečatili svoje spojenectvo a symbolicky
si zapálili fajku mieru. Deti, a tiež vychovávateľky, prezlečené za indiánov
vyzdobené čelenkami, tomakawkami
a bojovým maľovaním spolu plnili zábavné úlohy, pri ktorých využili svoju
šikovnosť a odvahu. Atmosféru divokého západu bolo cítiť na každom
kroku. Indiánsky poklad malí bojovníci získali ryžovaním zlata. Odniesli
si zlaté nugetky a zistili, že zlatokopi
nemali až takú jednoduchú prácu.
Len tí najodvážnejší vydržali mučenie citrónom, čokoládovou guľôčkou a pierkom pri mučiacom stĺpe.
Šamanka v teepee malých indiánov
zaklínala a museli jej dokázať, že majú

FOTO: ZŠMN
čisté srdcia a zaslúžia si spojenectvo
medzi kmeňmi a večný mier v prérii. Hod tomahawkami bol dôkazom
obratnosti, schopnosti sústrediť sa a
trpezlivosti. A aký by to bol indiánsky
deň bez ozajstného súboja? Priviazaní na dlhom lane k stromu mali deti
za úlohu odzbrojiť svojho protivníka
o orlie pierko. Bojovali ako skutoční
červenokožci. Najlepší indián získal
za splnené úlohy originálnu ručne
vyrobenú čelenku a každý kmeň si
odniesol lapač snov pre pokojný spánok a oddych.
Vyčerpaní, ale šťastní Akecheti, Huróni, Siuxovia, Yakari a Čimakumovia sa
pri zapadajúcom slnku vrátili do svojich vzdialených domovov.
Mgr. Janka Valuchová

Leto na námestí 2021

Základná škola Mierové námestie
získala dotáciu vo výške 29 580 eur
na vynovenie interiéru školy. Výzvu
na získanie dotácie pre inovatívne
prístupy priestorových riešení a
výučby v základných a stredných
školách vyhlásilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Kritériami
bol počet žiakov školy, existujúce a
požadované vybavenie školy, regionálne kritériá a kvalita vypracovaného projektu. Keďže modernizačný dlh pociťujú mnohé slovenské
školy, záujem o dotáciu bol veľký. Z
1 845 žiadostí ministerstvo podporilo 144 žiadateľov v celkovej sume
3 500 000 eur.

Nová trieda predškolákov
Mesto bolo úspešné aj vo výzve Predškoláci, v rámci ktorej získalo dotáciu
7 220 eur. „S povinným predprimárnym vzdelávaním sa nám zvýšila potreba voľných miest v materskej škole.
Zapojili sme sa do projektu Predškoláci, ktorý nám pomôže otvoriť novú
triedu práve pre budúcich predškolákov,“ povedala školská metodička
Andrea Bacúšan Nevolná. Nová trieda vznikne v Základnej škole Morovnianska cesta a bude mať kapacitu 20
detí. Materská škola môže z dotácie
nakúpiť vybavenie pre novovzniknutú triedu.

dopadov dištančného vzdelávania na
vzdelávacie výsledky žiakov. Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom
základných škôl možnosť na získanie
alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka
2020/2021. Letná škola neprebieha
vo forme klasického vyučovania, ale
jej primárnym cieľom napriek tomu
ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov. „Letná škola bude
prebiehať na ZŠ Školská a na ZŠ Mierové námestie. Každá zo škôl získala
na tento účel 1 200 eur,“ povedala
Bacúšan Nevolná. Ako dodala, mesto
Handlová v spolupráci so všetkými
základnými školami pripravilo pre
zamestnaných rodičov Letný školský
klub detí, ktorý bude trvať počas celého mesiaca júl. Deti sa teda podľa nej
(INU)
môžu tešiť na kopec zážitkov.

PRÁZDNINY

V MÚZEU

Slovenské
Leto plné zážitkov
banské
múzeum
Letné školy
sú súčasťou opatrení
ministerstva
školstva na zmiernenie
Handlová

HANDLOVÁ
Letné prázdniny v Slovenskom
banskom múzeu
Slovenské banské múzeum ponúka počas letných prázdnin bohatý
a zaujímavý program
Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku Handlová je múzeum, ktorého cieľom je vytvoriť interaktívny
zážitkový priestor s ilúziou podzemia
a priblížiť návštevníkom dobývanie
uhlia od jeho vzniku až po využitie.
Sprístupnené sú tri poschodia, ktorými sprevádza lektor. Suterén imituje
podzemné priestory s ťažbou uhlia
od ručného spôsobu po mechanizované dobývanie zo začiatku 20. storočia. Významu samotnej Handlovej
v histórii ťažby uhlia je venovaná časť,
ktorá mapuje obdobie od začiatku
priemyselnej ťažby v rokoch 1909 1945. Prízemie prezentuje dobývaciu
techniku - pneumatické a elektrické
vŕtacie kladivá a zbíjačky. Dobývacie
stroje – brázdiace stroje, dobývacie
kombajny a mechanizovaná výstuž
prezentujú masívnu mechanizáciu
ťažby uhlia. Prvé poschodie dopĺňa
informácie o vzniku uhlia, o procese
získavania až po jeho úpravu.
V priestoroch Ekodielničky ponúkame tvorivé aktivity, ktoré sú zamerané
na enviromentálnu výchovu. Pri tvorení používame najmä recyklované
materiály. Čo si vlastnoručne vytvorí-

SOBOTY TVORIVÉ DIELNE

"LOVCI
POKLADOV"
dobrodružná
hra

CESTOU ZA POKLADOM
SI OTESTUJEŠ SVOJE

JÚL
AUGUST
SEPTEMBER

UTOROK - SOBOTA

9.00-16.00

SCHOPNOSTI,

ODVAHU A ZRUČNOSŤ

KAŽDÚ SOBOTU
JÚL / AUGUST
9.00 - 16.00
dospelí: 2,50€
deti :1,50€

VYTVORTE SI PRE
RADOSŤ
Rozkošné slniečko
Čarovný klobúčik
Dúhovú húseničku
Netradičné šperky
Drôtenú balerínu
Cena: 1,50€

UTORKY
KAŽDÝ UTOROK
JÚL / AUGUST

9.00-16.00

VYTVARUJTE SI
VLASTNÚ FOSÍLIU
Cena: 1,50€

POTREBNÉ REZERVOVAŤ

sbm.handlova@muzeumbs.sk
0903 411011, 046 5423973
www.muzeumbs.sk

te, to si aj vezmete so sebou.
Počas celého leta sa môžete tešiť na
bohatý a zaujímavý program v našej
ekodielničke. Každú prázdninovú
sobotu si Lovci pokladov vyskúšajú

svoje pátracie schopnosti, odvahu,
zručnosť a vedomosti pri hľadaní ukrytého pokladu. V utorky budeme riešiť
otázku, či Viete čo je ,,Fosília”? Príďte k
nám a my vám to prezradíme.
Oľga Mihoková, vedúca expozície SBM Handlová

Duálne vzdelávanie v Brose má prvých absolventov
www.dk.handlova.sk

Prázdninové stredy v knižnici

Každú stredu počas prázdnin o 10.00 hodine budeme prostredníctvom čítania z knihy Malý cestovateľ, spoznávať rôzne mestá, pohoria a zaujímavé pamiatky Slovenska. Zážitky z dobrodružnej cesty po Slovensku si deti
doplnia v tvorivých dielňach. Vstup na podujatia je pre deti aj dospelých voľný a zdarma.
FOTO: MsKHA

Duálne vzdelávanie v strojníckych
odboroch ukončili prví absolventi,
ktorí praxovali u prievidzského dodávateľa automobilového priemyslu, spoločnosti Brose.
Študenti stredných odborných škôl
(SOŠ) v Prievidzi a Handlovej si prevzali v pondelok 21. júna v priestoroch firmy okrem výučného listu i
európsky certifikát. Viacero z nich
plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
V štúdiu plánuje pokračovať Denis
Navrátil zo SOŠ v Handlovej, ktorý
podľa svojich slov najskôr nevedel,
kam pôjde na strednú školu. „Usmernili ma rodičia, ktorí povedali, že technika je budúcnosť, a v rámci odboru
bolo možné i duálne vzdelávanie.
Bola to v podstate dobrá voľba, boli
sme vo firme, máme veľa zručností, je
tu aj veľa modernej techniky, na ktorej sa môžeme učiť. Odporučil by som
to aj ostatným študentom a žiakom,”
doplnil Navrátil. Vo firme, naopak,
zostáva pracovať Juraj Zelenák, a to
pre dobré podmienky.

„Veľmi nás teší, že tento najvýznamnejší zamestnávateľ v rámci transformácie regiónu vie prispieť k tomu,
aby aj ľudia, ktorí možno skončia v
baniach alebo inde, si tu dokázali
nájsť relevantné uplatnenie,” uviedol
štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek (SaS). Zároveň
pripomenul, že spoločnosť štát doposiaľ podporil sumou viac ako 18
miliónov eur, a to prostredníctvom
priamej investičnej podpory, ako i
formou nepriamej daňovej dotácie,
prípadne ako príspevok na novovytvorené pracovné miesta. Štátny tajomník zároveň vyzdvihol tamojšie
centrum výskumu a vývoja, ktoré
môže prispieť k rozvoju regiónu, ako
i duálne vzdelávanie.
„Držíme sa modelu, ktorý je odskúšaný v Európe. Spájame to, čo je tu
dobré už niekoľko rokov, teda tradíciu v odbornom vzdelávaní s nemeckým modelom. Naši študenti to
majú aj o dosť ťažšie. Musia sa učiť
nielen bežné slovenské normy, ale
aj európske normy a tak to je v celom vzdelávaní,” skonštatoval Marián

Lovás, vedúci duálneho vzdelávania
vo firme.
Program ukončilo v tomto roku 28
študentov, ide o prvých absolventov
tohto projektu v spoločnosti. Dostali
výučné listy, maturitné vysvedčenie
a európsky certifikát odbornej spôsobilosti. Celkovo je do projektu
zapojených vo firme 98 študentov, a
to vrátane aktuálnych absolventov,
ktorých v septembri nahradia noví,
dodal Lovás.
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK)
má v systéme duálneho vzdelávania
zapojených najviac študentov v rámci všetkých slovenských krajov, momentálne ide o takmer 1450 žiakov,
ozrejmil predseda TSK Jaroslav Baška. „Spolupráca s firmou je na veľmi
vysokej úrovni, v rámci Trenčianskeho kraja patrí medzi tie, ktoré majú
najviac dualistov,” doplnil Baška. Vo
firme podľa neho zostáva pracovať
približne deväť absolventov, niektorí
si našli prácu inde a veľa z nich plánuje pokračovať v štúdiu.
(TASR)

5

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Domácnosti dostanú štartovací balíček na zber kuchynského odpadu
Systém zberu kuchynského odpadu bude prvých šesť mesiacov fungovať v skúšobnom režime.
Zákon o odpadoch uložil samosprávam povinnosť zabezpečiť zavedenie
a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov (ďalej len „BRKO“). Na jeho
zavedenie mali mestá a obce čas do
konca júna tohto roku. Od 1. júla zač
ne poskytovateľ environmentálneho
servisu pre mesto Handlová, spoločnosť Hater – Handlová, umiestňovať
na stojiská 240 litrové hnedé nádoby
na BRKO. V rodinných domoch budú
ľudia dávať kuchynský odpad do hnedých nádob, ktoré doteraz slúžili iba
na zber zeleného odpadu zo záhrad.
Každá jedna domácnosť, v dome aj v
byte, dostane bezplatne „štartovací
balíček“ – košík a 25 kompostovateľných vreciek na kuchynský odpad.
Štartovacie balíčky budú do domácností distribuovať pracovníci spoločnosti Hater – Handlová. Koho nezas
tihnú doma, ten si bude môcť košík
a vrecká vyzdvihnúť v sídle spoločnosti Hater – Handlová na Potočnej
ulici 20. „Keď si človek do košíka vloží
namiesto kompostovateľného vrecka obyčajné plastové vrecko, máme
problém. Z kuchynského odpadu totiž budeme vyrábať kompost. Keď sa
odpad pred kompostovaním zomelie
kúsky plastu v ňom ostatnú a dostanú sa až do kompostu. Kompost plný
kúskov igelitových vreciek je nepoužiteľný,“ upozornil riaditeľ spoločnosti Hater – Handlová, Vladimír Borák.
Doplnil, že kompostovateľné vrecká
sú vyrobené zo škrobu a sú bežne
dostupné v obchodoch a v sídle spoločnosti ich budú mať skladom, preto
ktokoľvek si ich bude chcieť kúpiť, nebude s tým mať problém.
Vrecká nie sú povinné
Používanie vreciek však nie je povinné. Podľa Vladimíra Boráka je použí-

vanie košíka a kompostovateľných
vreciek komfortné, obyvatelia však
podľa neho môžu kuchynský odpad
zbierať aj do iných nádob a sypať ho
do hnedých nádob priamo. „Kompostovateľné vrecká a odvetrávané
košíky, ktoré domácnosti dostanú,
sú dobré preto, lebo čiastočne eliminujú zápach. Ale ak bude mať človek
doma vedierko, do ktorého bude dávať kuchynský odpad a ktorý bude
bez vrecka sypať do hnedej nádoby,
aj to je alternatíva, človek nemusí kupovať žiadne vrecká. Takéto vedierka
je ale potrebné vysypávať častejšie,
aby odpad nezačal doma zapáchať.“
Recyklovateľným vrecom bude pred
panelákmi vystlaná aj hnedá nádoba
na odpad. „Bude slúžiť na to, aby sme
po každom vývoze nemuseli umývať
nádoby. Nie je možné po každom vysypaní nádobu umyť. Keď sa nádoba
znečistí, vymeníme ju, nebudeme ju
umývať na mieste, ale u nás, v kompostárni.“
Odpad sa zhygienizuje
Frekvencia vývozu odpadu z hnedých
nádob bude raz za týždeň. Kuchynský
odpad poputuje do kompostárne,
kde sa najprv zomelie na kúsky veľké
maximálne 12 milimetrov a materiál
sa následne zhygienizuje, to znamená, že sa zahreje na 70°C po dobu
minimálne jednej hodiny. Kuchynský odpad sa nebude hygienizovať
samostatne, ale v určitom pomere
zmiešaný so zeleným odpadom.
Takto pripravený materiál sa bude
ďalšie týždne premieňať na kompost.
Zber a spracovanie ďalšej separovateľnej komodity si vyžiadal aj personálne posilnenie spoločnosti Hater
– Handlová o dvoch pracovníkov
kompostárne. „Tým, že nedisponujeme chladiacim zariadením, budeme
musieť každý dovoz kuchynského odpadu spracovať okamžite, potrebná
preto bude v kompostárni dvojsmenná prevádzka,“ uviedol Borák.

ČO PATRÍ DO
HNEDEJ NÁDOBY:
zvyšky a šupky z ovocia
a zeleniny
pečivo, cestoviny
mäsové a mliečne výrobky
zvyšky jedla a kosti
škrupiny z vajec a orechov

Analýza komunálneho odpadu ukázala, že až takmer 30 % odpadu tvorí kuchynský odpad.
Čakanie na vyhodnotenie
projektu
Na vybudovanie kompostárne získalo mesto dotáciu vyše 800 tisíc eur v
roku 2017, ďalšie nevyhnutné strojové zariadenia firma Hater – Handlová
už kúpila. „Potrebovali sme zabezpečiť správne vozidlo, drvič a hygienizačnú jednotku. My sme kúpili mobilné hygienizačné zariadenie, drvič na
kuchynský odpad a vozidlo. Na vývoz
kuchynského odpadu ešte plánujeme
kúpiť menšie vozidlo a v budúcnosti
budeme potrebovať vyriešiť umývaciu linku pre nádoby.“ Mesto teraz
čaká na vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného

FOTO: JP

príspevku na projekt „Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste
Handlová.“ Ak bude projekt úspešný,
mesto získa ďalších 396 973 eur. „Teraz
budeme pozorne sledovať, ako zber
funguje, koľko kuchynského odpadu
ľudia dokážu vyseparovať, či ho dokážeme spracovať a budeme sa snažiť vychytať všetky muchy.“ Prípadné
zmeny v systéme zberu kuchynského
odpadu závisia aj od toho, či budeme
v projekte úspešní alebo nie,“ povedal
Vladimír Borák.
Kompost zadarmo

Handlová používať pri rekultivácii,
tvorbe nových záhonov alebo pri
vyrovnávaní terénu. „Možno si ho necháme certifikovať, potom by sme ho
mohli predávať ako hotový produkt,
obávam sa však, že kompostu bude
na slovenskom trhu prebytok. Dlho
existuje nápad vytvoriť násyp, na ktorom sa budú pestovať bylinky. Máme
skládku, ktorú budeme musieť rekultivovať a vtedy budeme potrebovať
veľké množstvo zeminy. Aj tam vieme
použiť kompost. Handlovčanom ho
budeme ponúkať, samozrejme, zadarmo,“ uzavrel riaditeľ spoločnosti
Hater – Handlová, Vladimír Borák.

Vyrobený kompost bude Hater –

ČO NEPATRÍ DO
HNEDEJ NÁDOBY:
oleje
nescedené polievky
zvyšky potravín s obalom
uhynuté zvieratá a ich trus
veľké kosti (hovädzie, bravčové)

pokazené potraviny
kávová usadenina a čaj
zvyšky izbových,
balkónových rastlín
a kytíc
rolky z toaletného papiera

Silver Jurtinus

V ŠTARTOVACOM
BALÍČKU DOSTANETE:
kompostovateľné vrecká
na bioodpad - 25ks
košík na bioodpad
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Víťazi súťaže Handlovské predzáhradky si ceny prevzali na Deň kvetov
Vyhodnotenie súťaže Handlovské
predzáhradky sa konalo na Deň
kvetov, v pondelok 21. júna 2021
o 15.00 h pri domčeku na Námestí baníkov. Na domčeku nájdete
fotografie všetkých súťažných
predzáhradiek, ak pôjedte okolo
pozrite si pekné zákutia nášho
mesta.
V mene mesta Handlová odovzdávala ocenenia poslankyňa Mestského
zastupiteľstva mesta Handlová Iveta Jurkovičová, za spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o. jej konateľ
Vladimír Borák a špecialistka odpadového hospodárstva spoločnosti,
Lenka Mazúrová. V rámci podmienok
súťaže boli stanovené tri kategórie
cien, tak aby si mohli zasúťažiť tiež
tí, ktorí nenavštevujú sociálne siete.
Cena za najviac páčikov na fejsbúkovej stránke mesta @MestoHandlova,
cena primátorky a cena záhradníkov.
Cenu za najviac páčikov pre jednu
predzáhradku získala Miriam Švecová za 197 páčikov. Získala Monografiu mesta Handlová 1, darčekovú

súprava k 645. výročiu mesta, záhradnícke náradie a sadenice dopestované našimi záhradníkmi.
Cena primátorky mesta, Silvie
Grúberovej, poputovala do rúk SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. , za
predzáhradku v areáli zariadenia, o
ktorú sa dlhé roky stará klientka senior centra Ľudmila Steinhűblová.
Obsahom ceny je Monografia mesta 1, darčekové predmety k 645.
výročiu mesta a prisľúb primátorky
mesta splniť želanie pani Steinhűblovej – vybudovať vyvýšenú
záhradku v areáli seniorcentra, nakoľko jej zdravotný stav jej sťažuje
vykonávať záhradnícke práce z invalidného vozíčka.
Cenu záhradníkov získala Tatiana
Gregušová. Ocenená predzáhradka
získala Monografiu mesta 1, darčekovú súpravu k 645. výročiu mesta,
záhradnícke náradie a pochvalu
handlovských záhradníkov, ktorí si
osobne prešli súťažné predzáhradky
a zhodnotili, že obtiažnosť starostlivosti o túto si zalúži ocenenie.
(JP)

Cena primátorky mesta poputovala do rúk SENIOR CENTRA HANDLOVÁ za predzáhradku v areáli zariadenia.

Zľava: poslankyňa Iveta Jurkovičová, manželia Gregušoví, Ľudmila Steinhűblová, za spoločnosť HATER-HANDLOVÁ jej konateľ Vladimír Borák a Miriam Švecová.
FOTO: JP

FOTO: SCH Cenu za najviac páčikov pre predzáhradku získala Miriam Švecová.

FOTO: MŠ

K mape kosenia sa bude môcť vyjadriť verejnosť Triedenie odpadu sprevádzajú mýty
Trávnaté plochy sú zakaždým pokosené nejako inak, podľa toho,
ako sa kosci v danú chvíľu rozhodli. Riaditeľ firmy Hater – Handlová
chce do systému vniesť poriadok.
Spoločnosť Hater – Handlová, ktorá
zabezpečuje kosenie mesta, vytvorí
v spolupráci so študentom informačných technológií digitálnu mapu zelených plôch. Mapa bude k dispozícii
verejnosti, aby si ľudia mohli jednotlivé plochy vyhľadať a vyjadriť sa k
návrhu spôsobu ich kosenia. „Chceme
dať koseniu systém. Nechceme, aby
o tom, čo sa bude kosiť a ako, rozhodovali kosci v teréne. Preto vytvárame mapu, z ktorej sa bude dať presne
zistiť, ktoré miesta budú nekosené.
Určite sú plochy, ktoré by sa kosiť nemuseli a sú také, kde je to nutné. Sú
plochy, kde treba kosiť a hrabať, inde
stačí mulčovať so zberom, niekde bez
zberu. Kosenie musí byť ušité každej
lokalite na mieru,“ povedal riaditeľ
spoločnosti Hater – Handlová, Vladimír Borák. Mapa bude vznikať cez
prázdniny a predstaviť verejnosti by
ju chceli na jeseň.
Koseniu chcú dať systém
Miesta, ktoré ostatnú nepokosené
úmyselne, budú označovať infor-

mačnými tabuľkami. „Nekosiť má pre
včely význam do augusta. Závisí to od
podmienok, ale väčšinou od augusta
už včelári musia prikrmovať, lebo na
trávach sa už včielky neuživia. Nekosiť
všetko teda má zmysel pri prvej kosbe, v máji, v júni, ale potom to už pre
včely veľmi význam nemá. No je nutné podotknúť, že správne zvolené nepokosené plochy zadržiavajú vlhkosť
a znižujú teplotu okolia. Nekosené
miesta však ostanú nepokosené iba v
prvej kosbe, v druhej kosbe budeme
kosiť celé mesto.“
Podľa riaditeľa firmy Hater – Handlová, ľudia podceňujú prachozádržné a
vodozádržné vlastnosti nepokosenej
trávy. „Chápem, že z estetického hľadiska nie je dobré nechávať vysokú
trávu, to sa pochopiť dá. Pre nekosenie teda vytipujeme trávnaté plochy
ďalej od obydlí.“ Lúčne kvety však
podľa jeho ďalších slov nevyrastú v
nekosených plochách samovoľne.
„Rodové a druhové zloženie rastlín
sa mení podľa toho, akým spôsobom
sa kosí, lúčne kvety však je potrebné
sadiť. Dlhšie ako tri roky tieto rastliny
nevydržia, nie je to prirodzený lúčny
porast, preto nie je taký stabilný, aj
keď na niektorých plochách môže
vyzerať pekne.“

Záhradníci množia kvety
V spoločnosti Hater – Handlová za rok
a pol namnožili 1 500 rastlín. „Dalo
sa to vidieť na našich dvoch vázach
oproti Domu služieb. Rozchodník za
rok dokázal zo 7 cm krúžku narásť na
20 cm strapec, ktorý sa dá rozdeliť a
množiť odrezkami. Už máme niekoľko desiatok sadeníc tohto druhu, to
isté sme urobili s vŕbami, to isté sme
urobili s ružami a s ďalšími rastlinami,
ktoré sa dajú týmto spôsobom množiť. Všetko sadíme naspäť do mesta,“
priblížil Borák. Len na námestí túto
jar vysadili 2 300 cibuľovín. „Aby efekt
bol väčší, chcelo by to o niekoľko tisíc
cibuliek viac. Kvety rástli v trsoch, ale
na tej ploche sa to stratilo. Chceme
pokračovať v skrášľovaní centrálnej
mestskej zóny. Okolo každej lipy, ktoré oddeľujú námestie od cesty, vysadiť kvety.“ Záhradníci spoločnosti
Hater – Handlová namnožili aj biele
ruže, ktoré vysadia okolo pamätníka
baníkov.
Úspešná bola podľa Vladimíra Boráka aj adopcia stromov v Handparku,
v rámci ktorej si ľudia mohli kúpiť a
vysadiť sadenice stromov, ktorých
druhy vybrali odborní zamestnanci
firmy, aby vhodne doplnili mestský
park. Až na jeden strom sa chytili
všetky.
(INU)

Ľudia triedia odpad oveľa poctivejšie,
ako to bolo napríklad pred desiatimi
rokmi. Aj napriek tomu sa ešte aj
dnes stretávame s viacerými mýtmi,
ktoré sú spojené s vyhadzovaním a
triedením odpadu. Skonštatovala to
Katarína Kretter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-pak. Jedným
z nich je podľa jej slov potreba umývania obalov pred vyhodením.
„Ak sú obaly len jemne znečistené a
ak neobsahujú hrubé zvyšky obsahu (potravín či kozmetiky), umývať
ich nemusíte. V procese recyklácie
dochádza k odstráneniu nečistôt.
Ak sa chcú ľudia vyhnúť zápachu, na
vypláchnutie sa dá použiť úžitková
voda,” vysvetlila Kretter. Pripomenula,
že je dôležité obaly pred vyhodením
stlačiť, aby nezaberali zbytočne veľa
miesta a do kontajnera či vreca sa
zmestilo viac odpadu.
Odborníci sa stretávajú aj s mýtom,
že sa platí iba za odvoz odpadu a
triediť sa preto neoplatí. „Platíme iba
za odvoz zmesového komunálneho
odpadu - teda takého odpadu, ktorý
sa vyhodí do čiernych kontajnerov
alebo vriec, tiež za bioodpad, prípadne použité jedlé oleje, ak sa aktívne
neodovzdajú na zberné miesto - buď
na vyznačené miesto v supermarkete,
na benzínovej pumpe alebo na zberný dvor. Za odvoz triedeného odpadu
obyvatelia neplatia,” ozrejmila Kretter.

Triedený zber odpadu platia výrobcovia prostredníctvom organizácií
zodpovednosti výrobcov. Tie v spolupráci s obcami a zberovými spoločnosťami zabezpečujú zber odpadu,
jeho dotriedenie a odvoz k recyklátorom. „Preto čím viac a dôkladnejšie
triedime, tým ušetríme viac peňazí,
pretože sa vytvorí menej zmesového
komunálneho odpadu, ktorý stačí odvážať v dlhších intervaloch,” doplnila
Kretter.
Vyvrátila aj argument, že triedenie
odpadu je zbytočné, keď všetko skončí zmiešané v jednom zbernom aute.
„Niekedy sa môže stať, že sa do jedného auta spoločne zbiera viac druhov
odpadu. Neznamená to však, že skončí nevytriedený v spaľovni alebo na
skládke,” upozornila Kretter. Ozrejmila, že niektoré autá na zber odpadu sú
viaczložkové a majú niekoľko oddelených zásobníkov, do ktorých sa sypú
jednotlivé druhy vytriedených smetí.
Rovnako to je v prípade odpadu zbieraného do vriec. „Vtedy sa na korbu
auta nakladajú spoločne napríklad
vrecia s plastmi aj vrecia s papierom.
Odpad sa zváža spoločne z dôvodu
úspory počtu zvozov a pohonných
látok. Alebo sa používa jedno auto
dopoludnia na zber papiera a to isté
auto príde prázdne popoludní po
plasty,” zhrnula Kretter.
(TASR)
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Analýza: Z komunálneho odpadu sa dá vytriediť ešte viac ako polovica komodít!
V utorok 29. júna bol na Námestí baníkov v Handlovej fyzicky vytriedený
odpad z 15 nádob s objemom 110 l
od rodinných domov vrátane mests
kých častí a piatich 1 100 litrových
nádob z dvoch handlovských sídlisk. Odpad bol rozložený na modrej
plachte vo veľkosti 6 x 10 metrov
priamo v centre mesta. Analýzu
uskutočnili zamestnanci spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o. a
spoločnosti JRK Slovensko.
Po presnom vytriedení zložiek odpadu z celkového množstva tejto
vzorky je zrejmé, že z kontajnerov z
individuálnej bytovej výstavby (IBV
– rodinné domy) je možné ešte vytriediť 59,61 percent odpadu a od
komplexnej bytovej výstavby (KBV
- činžiaky) je percento možného
vytriedenia o niečo vyššie, až 66,40
percent.
Najviac ľudia vyhadzujú jedlo
Najväčšie zastúpenie v sledovanej
vzorke komunálneho dopadu mal
kuchynský odpad – pri IBV 27,60 percenta, pri KBV 27,90 percenta. Druhou zložkou v komunálnom odpade

boli plasty, pri IBV 8,41 percenta a
KBV 12,30 percenta. Nasleduje drobný stavebný odpad, ktorý sa vyskytoval iba vo vzorke z IBV – 8 percent.
Zastúpenie skla v tomto nevytriedenom odpade bolo z IBV 5,50 a KBV
8 percent. Papier tvoril zo vzorky IBV
3,7 a z KBV 5,6 percent. Kovy tvorili z
IBV 1,20 a z KBV 3,8 percenta, v závere
sú tetrapaky, ktoré sa v komunálnom
odpade z IBV vyskytovali v 1 percente a v KBV vo výške 1,4 percenta.
Zvyškový odpad, ktorý sa už nedá
ďalej triediť bol z IBV zastúpený vo
výške 40,39 percenta a v KBV vo výške 33,60 percenta.
Dôležité je nastaviť systém
Podľa Martiny Gaislovej, riaditeľky
spoločnosti JRK Slovensko, veľkú
rolu hrá ľahostajnosť ľudí, na druhej
strane je podľa nej nutné nastaviť systém tak, aby triediť bolo pre ľudí pohodlné. „Keby nádoby na sepatované
odpady boli bližšie ako nádoby na komunálny odpad, keby sme mali odpady adresné, to znamená, že každý
by zodpovedal za svoj vlastný odpad,
tak aj ľudia by sa k tomu stavali inak.“

Mesto dostane návrh
konkrétnych opatrení
Cieľom analýzy odpadu bolo zistiť
presné percentuálne zastúpenie
odpadov, ktoré sa nachádza v kontajneroch na komunálny odpad v
rôznych častiach mesta a využiť tieto presné údaje na ďalší postup pri
tvorbe plánu nakladania s odpadmi.
Údaje sú dôležité z dôvodu, aby sa
nevyužívali v Handlovej percentá
zastúpenia odpadov vychádzajúce z
dostupných štatistík. Výsledky budú
slúžiť ako vstup do celkovej analýzy
odpadového hospodárstva v Handlovej, ktorú spracuje Inštitút cirkulárnej
ekonomiky INCIEN. Výsledná analýza
odpadového hospodárstva zhodnotí
situáciu v meste v oblasti odpadového hospodárstva a navrhne konkrétne opatrenia na jeho zefektívnenie.
„Nevytvárať odpad je nemožné. Druhá vec je, akým spôsobom k tomu
budeme pristupovať a to je zodpovednosť nás všetkých,“ uzavrel riaditeľ spoločnosti Hater - Handlová,
Vladimír Borák.
(JP)

S vážením odpadu Hater - Handlová
ešte nezačal, čipovanie pozastavili
Avizované čipovanie nádob, ktoré bude slúžiť na váženie odpadu,
museli pracovníci spoločnosti Hater
– Handlová dočasne prerušiť, lebo
všetku energiu firma zamerala na
zavedenie zberu kuchynského odpadu. Doteraz sa podľa konateľa firmy,
Vladimíra Boráka, podarilo očipovať
približne 800 nádob. „Ukázali sa zaujímavé fakty, ktoré by som nazval
výzvami. Sú to rôzne anomálie, napríklad sme zistili, že obyvateľ má
trvalý pobyt v inom meste, takže v
Handlovej za odvoz odpadu neplatí
a používa nádobu, ktorú dostal od
mesta zadarmo. Prípadne ľudia bývajú v neskolaudovaných domoch a
majú tam nádobu od mesta.“ Zákon
podľa Boráka umožňuje platiť poplatky v inom meste, ako v ktorom človek
býva, otázka podľa neho však je, či by
takýto obyvateľ mal dostať nádobu
zadarmo.
Nádoby na odpad sú majetkom spoločnosti Hater – Handlová a každý
rok firma do nákupu nových nádob
investuje 12 000 eur. Čipovanie je
podľa Boráka príležitosťou zistiť, v
akom sú nádoby stave a aké ich má

druhy z hľadiska objemu a materiálu.
„Koľko nádob máme v meste nevieme. Vieme, koľko máme domácností,
ale niekto má dve, niekto tri nádoby.
Nikto tieto dáta doteraz nezbieral.
Veľké upratovanie nádob preto bude
pokračovať.“
Vladimír Borák upozornil aj na necertifikované nádoby na odpad. Nedávno na nádobe, ktorú si majiteľ kúpil v
obchode, pracovníci spoločnosti Hater – Handlová pri manipulácii odtrhli záves. Nádoba, ktorá majiteľa stála
70 eur, totiž nebola vhodná pre tento
účel. Na nádobe nebolo možné nájsť
mieru zaťaženia ani ďalšie parametre,
na pohľad sa však od certifikovaných
nádob neodlišovala.
„Ľudia si v dobrej viere kúpia nádobu, ktorá nezodpovedá štandardom,
ale nádoby musia spĺňať technické
parametre, aby sme nimi mohli bez
poškodenia manipulovať. Vlastnú nádobu si ľudia môžu kúpiť kdekoľvek,
musí však byť certifikovaná. Ak ľudia
chcú mať istotu, v spoločnosti Hater –
Handlová mu radi poradíme,“ povedal
riaditeľ firmy, Vladimír Borák.
(INU)

Plagátovacie plochy zrekonštruujú
Plagátovacie plochy v meste prevádzkuje spoločnosť Hater - Handlová.
Všetky konštrukcie plánuje zrekonštruovať. „Rámy, ktoré ešte vydržia,
zrenovujeme, opravíme, očistíme a
namaľujeme. Na ne osadíme typizované plechové časti, ktoré budú
demontovateľné, aby sme ich mohli

čistiť u nás na firme. Čistenie priamo
na mieste je totiž omnoho náročnejšie. V septembri by mali byť všetky
plagátovacie plochy opravené.“ Ako
Vladimír Borák dodal, všetky plochy
pre plagáty budú vyzerať rovnako,
podobne, ako už opravená plocha
pri budove pošty.
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LETNÁ FOTOSÚŤAŽ / KRÍŽOVKA

Veľká letná fotosúťaž: Potulky s Handlovou. Dovolenkujte so svojim mestom
Mesto Handlová vyhlasuje na leto
fotografickú súťaž. Nadväzuje tak na
sériu súťaží – Handlovské momenty,
tentokrát sa však stanú účastníkmi
súťaže tí, ktorí zašlú fotografie z ktoréhokoľvek kúta sveta.
Označte (tagnite), nahláste sa na
fejsbúkovom profile @MestoHandlova alebo pošlite email s fotografiou a
ste v súťaži!
Súťaž trvá od 6. júla do 31. augusta
2021 (12.00 h). Všetci súťažiaci, ktorí
splnia podmienky súťaže, budú zaradení do zlosovania. Podmienkou súťaže je, aby sa majitelia propagačných
predmetov – multifunkčná šatka,
šnúrka na krk, šálka, turistický hrnček,

tričko, magnetka alebo pohľadnica s
motívom 645. výročia založenia mesta,
odfotili na mieste, ktoré navštívia.
Kde kúpiť propagačné predmety?
Propagačné predmety mesta k 645.
výročiu založenia mesta Handlová
si môžete kúpiť v Mestskej knižnici
Handlová, Námestie baníkov 3, ktorá
je otvorená v pracovné dni v čase od
8.00 h do 17.00 h.
Ako súťažiť na fejsbúku
Odfoťte sa s propagačným predmetom
mesta k 645. výročiu mesta na potulkách mimo územia mesta a označili/

nahlásili sa na fejsbúkovú stránku mesta @MestoHandlova zo svojho fejsbúkového profilu s pridanou fotografiou.
Na fotografii musí byť vidieť motív z
propagačného predmetu, osobu, ktorá ho vlastní a identifikovateľné miesto,
kde bola fotografia vyhotovená. Fotografie bude mesto Handlová zbierať.
Ako súťažiť emailom?
Odfoťte sa s propagačným predmetom
mesta k 645. výročiu mesta na potulkách mimo územia mesta, pošlite foto
(do 5MB) na dresu handlova@handlova.sk, do predmetu správy vpíšte Veľká
letná súťaž a v správe uveďte miesto,
kde ste fotografiu vyhotovili.

Súťažné kategórie
Najvzdialenejšia fotografia s Handlovou, Najvyššie odfotená fotografia s
Handlovou, Najhlbšie odfotená fotografia s Handlovou, Najšťavnatejšia
fotografia s Handlovou. V prípade, že
sa bude opakovať na viacerých fotografiách podobný motív, môže byť vytvorená nová kategória, v ktorej môže
súťažiaci získať cenu.
Cenami pre každú kategóriu bude
darčekové balenie kolekcie Monografie mesta Handlová 1 a novej Monografie mesta Handlová 2, dve voľné
vstupenky do Kina Baník Handlová
na film podľa vlastného výberu z aktuálnej ponuky, bezplatný zápis do

Mestskej knižnice Handlová na jeden
rok a obed pre dvoch v jednej z handlovských reštaurácii podľa vlastného
výberu. Podmienky súťaže nájdete na
www.handlova.sk.
Dovolenková, nesúťažná krížovka
V handlovskom tričku, po Slovensku,
po svete, všade kam pôjdete, celé leto
nech je odeté.
Zo šálky k výročiu, vychutnajte čaj, či
kávičku, na kľúčiky od domu, zoberte
si šnúrku praktickú.
Určite sa zíde (tajnička).
Ak si fotku urobíte a nám ju pošlete,
v lete si s nami zasúťažíte.
(RED)

SPRAVODAJSTVO / KULTÚRA
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Oficiálne výsledky národného finále súťaže Euro Pomoc obetiam trestných činov je
dostupná, bezplatná a diskrétna
Pop Contest Czechoslovak Pearl 2021
Zloženie poroty
Viktor Leis (DE), Jana Nováková (CZ),
Kristína Vrecková (SVK), Vladislav Leškovský (SVK)

Natália Gejdošová, III. kategória
Cena primátorky mesta Handlová,
Silvie Grúberovej za autorský počin:
Adam Kršiak

Špeciálna cena poroty
Liliana Gašparovičová, I. kategória
Adela Gazdíková, II. kategória
Júlia Fajčíková, III. kategória

Strieborné pásmo
Adela Gazdíková, II. kategória
Viktória Kollárová, III. Kategória

Hlavné ceny
Absolútny víťaz celej súťaže zo všetkých kategórií Sarah Tóthová – II. kategória
1. kategória
1. Diana Jeňová – postup do EPC v
Berlíne
2. Veronika Feketová – postup do EPC
v Berlíne
3. Liliana Gašparovičová – náhradník
Možnosť absolvovať prípravný camp
pred finále v Berlíne pre týchto troch
účastníkov.

Bronzové pásmo
Vivien Čonková, II. kategória
Patrik Šarkozi, II. kategória

2. kategória
1. Sarah Tóthová – postup do EPC v
Berlíne.

Zlaté pásmo
Rút Štachúrová, I. kategória
Katarína Chmeliarová, II. kategória
Dominika Kračanská, III. Kategória

2. Adam Stašek ( CZ ) – postup do EPC
v Berlíne
3. Lenka Berkešová, náhradníčka
Možnosť absolvovať prípravný camp
pred finále v Berlíne pre týchto troch
účastníkov.
3. kategória
1. Adam Kršiak – s postupom do EPC
v Berlíne
2. Simona Balážová – s postupom do
EPC v Berlíne
3. Júlia Fajčíková – náhradník
Možnosť absolvovať prípravný camp
pred finále v Berlíne pre týchto troch
účastníkov.
Víťazom v jednotlivých kategóriách
gratulujeme a držíme palce vo finále
v Berlíne, ktoré sa uskutoční v závere
tohto roka.
(DK)

Pomoc pre obete trestných činov
dostupná aj mimo krajských miest
Ochrana obetí je službou, ktorú v
demokratickej spoločnosti musí štát
garantovať. Práve preto bola zriadená sieť informačných kancelárií pre
obete trestných činov (IK), ktorá je na
základe potrieb vychádzajúcich z praxe postupne rozšírená o ďalších osem
kancelárií (detašovaných pracovísk) v
okresoch Malacky, Dunajská Streda,
Poprad, Levice, Lučenec, Ružomberok, Michalovce a Prievidza.
V Trenčianskom kraji je od 18. mája
2021 dostupné detašované pracovisko (ide už o druhú IK v kraji – prvou je
IK Trenčín), ktoré bude slúžiť obetiam
predovšetkým zo spádovej oblasti
susediacich okresov – Partizánske,
Bánovce nad Bebravou, Považská
Bystrica a Ilava.
Kancelária sa nachádza v priestoroch
Okresného úradu Prievidza (Gustáva
Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, 3. po-

sch. – zasadacia miestnosť). Obetiam/
klientom je kancelária k dispozícii
každý utorok v čase od 8:30 do 15:00
hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť
termín na telefónnom čísle 0908 793
725.
Obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov sú bezplatne
a diskrétne poskytnuté základné informácie a usmernenie a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti:
• psychologického poradenstva,
• sociálneho poradenstva,
• právnej podpory a usmernenia.
Obete/klienti sú nasmerovaní na špecializované odborné subjekty a zároveň je im poskytnutá pomoc pri nadviazaní kontaktu s danou inštitúciou.
Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach pomoci nájdete na
www.prevenciakriminality.sk.
(MVSR)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
je ukončené. Zopakuje sa o 10 rokov

V hlasovaní si ľudia vybrali oddychovú zónu v Handparku
Do 5. ročníka nadačného Programu
podpory lokálnych komunít bolo na
celom Slovensku prihlásených takmer
1 400 projektov. Z nich vybrali regionálne COOP Jednoty 26 slovenských
obcí a miest, v ktorých ľudia mohli
v záverečnom hlasovaní podporiť
jeden z troch projektov. Víťazné projekty, ktoré počas hlasovania získali
od miestnych občanov najväčší počet hlasov, dostanú od Nadácie COOP
Jednota grant do výšky 6 tisíc eur.

Zóna oddychových športov
v Handparku
Hlavným zámerom je vytvorenie aktívnej rekreačnej zóny s komunitným
rozmerom v Handparku. Jadrom zóny
sú prvky, ktoré Handlovčania dlhodobo žiadajú: dva vonkajšie pingpongové stoly, dva šachové stolíky a plocha
pre petang. Priestor dopĺňa kontajner, ktorý slúži ako sklad pre športové
pomôcky (sady na pingpong, gule na

petang a šachové figúrky), no zároveň slúži aj ako prístrešok pre tulivaky, flipcharty a potreby na vonkajšie
stretnutia miestnych komunít, ako
je detský a mládežnícky parlament
DAMP, ktorý by sa o priestor staral a
spravoval ho na základe dobrovoľníckych aktivít.
Víťazi sú známi a všetkým zadávateľom projektov ďakujeme!
Nadácia COOP Jednota

Sčítanie obyvateľov prebiehalo v
dvoch eapách. I. Etapa bola formou
samosčítania od 15. 2. 2021 do 31. 3.
2021, II. Etapa bola formou asistovaného sčítania od 3. 5. 2021 do 13. 6.
2021. V SR sa sčítalo 5 220 000 obyvateľov.
V Handlovej sa k 13. 6. 2021, kedy
bolo sčítanie ukončené, sčítalo 14
881 obyvateľov. Aktuálny počet obyvateľov, podľa evidencie obyvateľstva, je 16 145.
Sčítanie všeobecne, bolo v tomto
roku výlučne elektronické, prostredníctvom e-formulárov. Sčítanie sa
organizuje raz za 10 rokov.
Dňa 14. 5. 2021 bola vykonaná kontrola pracovníkmi Štatistického úradu
SR, pracovisko Trenčín, zameraná na
vybavenie a označenie kontaktného
miesta v budove mestského úradu a
v Knižnici. Kontrola konštatovala, že
vybavenie priestorov, ich označenie,
ako aj propagácia ESO2021 v meste
je na vysokej úrovni. Boli nadmieru
spokojní, v náraste počtu asistovaného sčítania bolo mesto vyhodnotené
ako líder.

Mesto Handlová ďakuje všetkým,
ktorí sčítanie v meste realizovali, ako
aj obyvateľom mesta, ktorí si splnili
svoju zákonnú povinnosť.
V Handlovej zabezpečovalo asistované sčítanie 16 ľudí:
• kontaktná osoba – zodpovedná za
organizáciu celej akcie (prednosta
MsÚ)
• jeden asistent zariadenia v Seniorcentre
• dvaja stacionárni asistenti v kancelárii evidencie obyvateľstva
• traja stacionárni asistenti v Knižnici
• deväť mobilných asistentov.
Jednotliví asitenti sčítali nasledovný
počet obyvateľov.
- asistent v Seniorcentre: 83
- asisteti kancelárii evidencie: 1 305
- v Knižnici: 209
- mobilní asistenti: 100
V súčasnej dobe prebieha vyhodnocovanie údajov štatistickým úradom
SR. Mali by byť k dispozícii koncom
roka 2021.
(JP)

Baníkov motivovali k zlepšeniu životného štýlu. Kontaktné centrum plánuje ďalšie diskusie
Kontaktné centrum Handlová zorganizovalo v stredu 23. júna v rámci
projektu „Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra“ komunitné
podujatie “Životný štýl”, na ktorom
sa diskutovalo na témy motivácia,
stravovanie a riadenie času s cieľom
namotivovať zamestnancov HBP, a.s.
k zlepšeniu životného štýlu, k pozitívnemu mysleniu a dosiahnutiu
svojich vytýčených cieľov, k efektívnemu využitiu času a k adaptovaniu
sa na nové životné podmienky v súvislosti so stratou zamestnania.
Podujatie prebiehalo vo forme
moderovanej diskusie, v ktorej sa
predstavil ďalší odborný personál
Kontaktného centra Handlová. Zúčastnení diskutovali s výživovou
poradkyňou Simonou Kvostkovou,
odborníčkou v oblasti koučingu a
motivácie Elenou Margetovou, psy-

chológom Branislavom Ondruškom,
zamestnancom HBP, a.s. Ľubošom
Moravčíkom, ktorý dokonale pozná
životný štýl baníkov a s Miroslavou
Hlivovou na tému adaptácie a životných zmien. Diskusnej prednášky sa
zúčastnilo viac ako 40 účastníkov,
ktorí sa aktívne zapájali. Prítomní
boli aj zástupcovia kontaktných centier Prievidza a Nováky, TSK, elokovaného pracoviska TSK v Novákoch
a HBP, a.s..
Od júna 2021 až do ukončenia
projektu majú účastníci projektu
a zamestnanci HBP, a.s. k dispozícii
okrem bezplatného poradenstva v
oblasti legislatívy, ekonomiky, sociálnej práce, psychológie a komunitných aktivít aj poradenstvo v oblasti
motivácie, koučingu, výživy, financií
a kariérneho poradenstva.
Kontaktné centrum Handlová plánu-

je do konca roka 2021 zorganizovať
ďalšie podujatia na témy kariérne
poradenstvo, história baníctva, vplyv
ťažby a spaľovania uhlia na životné
prostredie. Ďalšími cieľmi sú zbieranie spomienok, tradícií a príbehov
baníkov, výsadba stromov v rámci
Medzinárodného dňa stromov, účasť
na Baníckej ralley a Regionálnych
osláv Dňa baníkov, otvorenie dvier
Kontaktného centra širšej verejnosti,
ale aj varenie kapustnice na tradičnej
Handlovskej kapustnici.
Činnosť a aktivity Kontaktného
centra môžete sledovať aj na webe
mesta Handlová a na Facebooku
Kontaktné centrum Handlová.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
(KC)

Podujatie prebiehalo vo forme moderovanej diskusie.

FOTO: KC
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Handlovské holičstvá a kaderníctva koronavírus na kolená nepoložil

Napriek nepriaznivým podmienkam
počet prevádzok holičstiev a kaderníctiev počas pandémie koronavírusu
stúpol. Ako informovala Eva Jaššová
z Referátu podnikateľskej činnosti Mestského úradu v Handlovej, k
predkoronovým 23 kaderníctvam
pribudlo holičstvo Mamutík.
Kaderníčkou od roku 1968
Pamätníčkou medzi handlovskými
kaderníčkami je pani Anna Hudecová
z kaderníctva Kamélie, ktorá sa tejto
profesii venuje od roku 1968. „S podnikaním v Dome služieb sme začali
v roku 1991, kedy bola v Handlovej
dražba a našu prvú prevádzku sme
si v tejto dražbe vydražili. Vtedy nás
na jednom mieste pracovalo šesť kaderníčok. Takže v týchto priestoroch v
Dome služieb sa nachádzam od roku
1968, teda od úplného začiatku.“ Protipandemické opatrenia na istý čas
obmedzili aj podnikanie kaderníctva Kamélie. Keďže obe kaderníčky,
s kolegyňou Máriou Kotianovou, sú
dôchodkyne, žiadna pomoc od štátu
sa na ne nevzťahovala. „Prakticky sme
mali rok našu prevádzku zatvorenú,
ale nájom sme museli platiť stále,“
posťažovala sa Anna Hudecová.
Slabá kúpna sila
Medzi šťastlivcov, ktorým štát v ťažkej
situácií finančne pomohol, patrí, podľa vlastných slov, Valéria Kuzmínová
z kaderníctva Vali. „Moje začiatky v
tejto profesii siahajú až do roku 1995,
keď som pracovala ako kaderníčka
v prevádzke na Morovne v Handlovej. Po materskej dovolenke som sa
osamostatnila a na tomto mieste, v
prevádzke na ulici Československej
armády, som už dlhých 23 rokov. Po
materskej dovolenke som sa vôbec
nebála si otvoriť živnosť a osamostatniť sa. Vtedy bolo menej takýchto
prevádzok, takže konkurencia nebola
príliš veľká.“ Podľa Valérie Kuzmínovej

v Handlovej nie je až taká kúpna sila
ako vo väčších mestách, preto si nemôže vypýtať takú sumu, akú si môžu
dovoliť v kaderníctvach napríklad v
Prievidzi. „Aj keď tovar sa od dílera
nakupuje všade na Slovensku za rovnakú cenu, ja si musím nahodiť menšiu predajnú cenu ako v nejakom väčšom kaderníctve. Aby som sa udržala
na trhu a aby sa zákazníčky ku mne
vracali, nemôžem si dovoliť zvyšovať
cenu služieb. Čo sa týka konkurencie,
dnes je v Handlovej kaderníctvo skoro na každom kroku, takže začiatky
podnikania v dnešnej dobe by boli
naozaj ťažké.“
Namiesto zníženia počtu
pribudla nová prevádzka
Bronislava Kvostková sa s manželom
rozhodla otvoriť si holičstvo Mamutík práve v čase pandémie. „Ja už som
dlhšie rozmýšľala nad otvorením prevádzky a práveže táto pandémia ma
v tom len utvrdila a povzbudila ma k
tomuto kroku. Podľa môjho názoru v
Handlovej chýbalo holičstvo zamerané priamo na mužov a deti. Bola to
pre mňa dobrá príležitosť priniesť do
Handlovej niečo nové.“ Tejto profesii
sa venuje už šesť rokov, odkedy skončila školu. „Sme čerstvo otvorená prevádzka. Majiteľom prevádzky je môj
manžel Mário Galád a ja som zodpovedná vedúca. Pomaly sa fungovanie
holičstva rozbieha, chodia sem noví
zákazníci, všetko chce len svoj čas a
učiť sa každý deň niečo nové.“
Dnešné kaderníčky to podľa pani Hudecovej majú veľmi ťažké, ani ona by
však neváhala a podľa vlastných slov
„by do toho išla znova“. „Nás tá práca
naozaj baví. Dôležité je si vybudovať
klientelu, ktorá nás živí už od začiatku
nášho podnikania. Ide o stále klientky, s ktorými sa poznáme už skoro 40
až 50 rokov. Rovnako si myslím, že sa
nám darí toľko rokov u nás v Handlovej aj preto, lebo ponúkame starším
zákazníčkam to, čomu sa mladšie
kaderníčky už tak nevenujú. A to napríklad trvalú, ktorá vydrží aj niekoľko týždňov.“ Že láska k svojej práci je
dôležitá súhlasí aj Mária Kotianová:
„Každé ráno si premietnete kalendár a tešíte sa na každú zákazníčku,

645. výročie mesta Handlová, ktoré
oslavuje naše mesto v tomto roku,
si pripomíname na stránkach Handlovského hlasu v každom jeho vydaní
až do konca roka bádavou súťažou o
pekné ceny. Správne odpovede na
súťažné otázky nájdete v Monografii
mesta 1, ktorá vyšla v roku 2017. Tento rok ju sprístupňujeme v digitálnej
podobe na webovom sídle mesta
www.handlova.sk v odkliku 645. výročie mesta. Pre tých, ktorí si chcú s
nami zasúťažiť, nie sú majiteľmi Monografie mesta 1 a nemajú ani prístup
na internet, nájdu túto knihu v našej
mestskej knižnici.

a vhoďte do schránky na budove MsÚ
v obálke s označením: Súťaž 645 alebo odfoťte vyplnený kupón a pošlite
fotografiu na adresu redakcie handlovsky.hlas@handlova.sk, v predmete
správy uveďte: „Súťaž 645“
4. Výhercov budeme losovať každé
dva týždne. Vždy jedna/jeden z vás
vyhrá pekné ceny k výročiu ako sú šálky, tričká, pohľadnice, magnetky. Na
konci roka všetky správne odpovede
zo všetkých odpovedí vylosujeme a
trom výhercom venujeme novú Monografiu mesta 2.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

Požiare predstavovali pre obyvateľov
Handlovej kedysi veľké nebezpečens
tvo. Domy boli celé z dreva, pokryté
slamou či šindľom a v prípade rozšírenia požiaru zhoreli do tla aj s blízko
stojacimi hospodárskymi budovami.
Ak sa aj pri takom nešťastí nikomu
nič vážneho nestalo, následky boli
pre celú rodinu katastrofálne. Poisťovanie domov sa začalo po našom
vidieku šíriť až koncom 19. storočia,
no konzervatívni obyvatelia Handlovej dlho túto novotu odmietali. Ešte

1. Po zverejnení krátkeho textu o
meste bude nasledovať otázka. Vašou
úlohou bude otázku správne zodpovedať.
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že napíšete odpoveď do formulára, ktorý nájdete vo vydaní Handlovského hlasu
na tomto mieste, vypíšete kontaktné
údaje a pošlete do redakcie do uzávierky budúceho čísla novín.
3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplňte

Súťažná úloha č. 8

pretože vás už poznajú a vy ich. My
sme pre nich hromozvod a oni pre
nás tiež. Niektoré zákazníčky ku mne
chodia už od čias, keď som v Dome
služieb začínala, a to od roku 1994.“
Trápia ich poplatky
Že v minulosti bolo začať podnikať v
kaderníctve jednoduchšie ako dnes,
si myslí Silvia Hudáková z kaderníctva v Dome služieb. „Tejto profesii sa
venujem už dlhých 28 rokov. Hneď
po skončení školy som sa zamestnala
v obore ako kaderníčka. Bolo to po
páde režimu, kedy sa zamestnať v
tomto obore nebol žiadny problém.
Bolo to jednoduchšie.“ Dnes je konkurencia príliš veľká aj na tak malé
mesto, ako je Handlová. „Ak by som
sa však do toho teraz predsa len rozhodla pustiť a začala podnikať, určite
by som počkala, kým prejde táto pandemická situácia.“
Všetky kaderníčky sa zhodujú na
tom, že od mesta by pre covid privítali úľavu v podobe odloženia platby
za dane za smeti. „Všetky poplatky sa
platia naraz, takže takéto posunutie
termínu by nám naozaj pomohlo, povedala za všetky kolegyne Silvia Hudáková. Podľa Márie Kotianovej, by sa
platba za smeti mohla aj upraviť: „Na
jednej prevádzke sme dve živnostníčky, a preto musíme platiť mestu za
smeti dvakrát, aj keď pôsobíme na tej
istej prevádzke spoločne.“
Mesto, ako správca dane, sa podľa
vedúceho ekonomického oddelenia,
Petra Mendela, riadi platnou legislatívou. „Pri podaní písomnej žiadosti
o odklad posudzujeme jej oprávnenosť v zmysle aktuálnej legislatívy,
ktorú parlament prijal na zmiernenie
dopadov pandémie. Pomerne prísne
podmienky pre povolenie odkladu
platenia dane alebo splátkok zverejnilo finančné riaditeľstvo SR na
svojom webovom sídle 10. 2. 2021.
Mesto vo vydaných rozhodnutiach k
miestnym daniam uvádza aj možnsť
uhrádzania daní a poplatkov v splátkach.“ Ako vedúci ekonóm mesta
dodal, samospráva výrazný nárast
žiadostí nezaznamenala.

Anna Hudecová, kaderníctvo Kamélie a Mária Kotianová z kaderníctva Emka.

FOTO: DN

(DN, INU)

aj za 1. svetovej vojny väčšina domácností nebola poistená. Ešte horšie boli hromadné požiare, keď oheň
rozdúchaný silným vetrom zničil celé
rady domov. V takom prípade často
už nemal kto vyhorencom pomôcť.
Roku 1788 vydal Jozef II. prvé protipožiarne úpravy, platné pre celú krajinu. Zároveň sa upúšťalo od tradičných drevených stavieb a stavalo sa
z kameňa či z tehál. Keďže dobre vysušený šindeľ alebo slama boli hlavnou príčinou hromadných požiarov,
strechy sa začali pokrývať nehorľavou
škridlou. Konečne roku 1888 vyšlo
vládne nariadenie, že v každej obci,
kde je aspoň 50 domov, musí vzniknúť dobrovoľný hasičský zbor. Až po
tejto právnej úprave sa po dedinách
začalo s organizovaním hasičstva, no
väčšina miest a mestečiek vrátane
Handlovej mala už dávno predtým
zriadené skupiny chlapov povinných
v prípade požiaru hasiť. Členovia dos
távali z obecnej kasy ročný príspevok
na výstroj a uniformy. Už 1. júna 1895
si handlovskí hasiči mohli vyskúšať
svoje schopnosti. V stodole patriacej
k domu číslo 13 dopoludnia vzplanul
oheň, ktorý v okamihu zachvátil dre-

vené stavanie, kryté slamou. Keďže
v tejto časti mestečka boli domy aj
hospodárske budovy postavené v
tesnej blízkosti, zakrátko vzplanul
hromadný požiar. Väčšina ľudí bola
na poliach a v lesoch, takže na hasenie chýbali sily. Našťastie, obete
na životoch neboli žiadne a okrem
piatich kusov rožného statku ostatné domáce zvieratá vyviazli bez
ujmy. Pravda, 18 obytných domov a
34 hospodárskych budov zhorelo na
popol. Celková škoda bola vyčíslená
na 25 tisíc zlatých. Spomedzi postihnutých len Tomáš Weis mal uzavretú
požiarnu poistku do výšky škody 300
zlatých, čo ostatne sotva stačilo nah
radiť stratu. Ostatní boli odkázaní
na pomoc obce, príbuzných alebo
susedov.
Losovanie 7. kola

.................................................................................................................................................................

Pandémia koronavírusu bola pre
mnohých súkromných podnikateľov ťažkou skúškou. Pozreli sme sa
na to, ako pandémiu prežili handlovské holičstvá a kaderníctva.

Správna odpoveď na otázku 7. kola,
ako inak sa hovorilo obuvníkom v
Handlovej, je „šustri.“
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali pani Máriu Bieleschovú. Výherkyni srdečne blahoželáme.

Otázka číslo 8:
Kedy vznikol v Handlovej
dobrovoľný hasičský zbor?
Správna odpoveď:
.........................................................................
Meno, Priezvisko:
.........................................................................
Email a/alebo telefónne číslo:
.........................................................................
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné
údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov
7, 97251 Handlová , 0908 342 616, handlova@handlova.sk. Doba uchovávania
osobných údajov: do doby pominutia účelu – zlosovanie výhier. Svojím podpisom
dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi
súhlas so spracovaním mojich osobných
údajov pre vyššie uvedené účely. Podrobnosti o ochrane osobných údajov sú dostupné na www. handlova.sk/ samosprava/ osobnyudaj.

Podpis:
.........................................................................
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spomienka

Spomienka

So smútkom v srdci
si 24. júna pripomíname
druhé výročie, kedy nás
navždy opustil
náš milovaný syn, brat,
strýko, švagor
Adrian Lehotkai.
S láskou na Teba, Adrik, spomína celá rodina.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, nám
osud vzal. Odišiel si všetkým, ktorí Ťa radi mali,
odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa zbohom
dali. Len ten kto niekoho navždy stratí, vie, čo je
bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť
nedovolí. Odpočívaj v pokoji, Adrik.
1/13/6/2021/OI

Spomienka
Dňa 20. júla
uplynie 10 rokov,
odkedy nás navždy
opustila naša milovaná
mama, starká, prastarká,
Mária Luptáková.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.
Ten kto Ťa poznal, si spomenie
a ten, kto ťa mal rád, nikdy nezabudne.
22. apríla 2021 opustil manželku Evu,
dcéry, vnúčatká a pravnúčatká,
Ferko Satina.

Spomínajú dcéry Mária,
Hela, syn Milan s rodinami a Vojtech Pálinkáš.
Chýbaš nám.
9/13/6/2021/OI

Spomienka
Dňa 28. júna uplynie
25 rokov odkedy
nás opustil
Ján Litwiak.

Venujte mu tichú spomienku. Veľmi nám chýbaš.

Spomienka
Spomienka do neba.
S láskou, na Teba.
Dňa 18. júna uplynulo
5 rokov, čo od nás
odišiel náš milý
Števko Lehocký.
S úctou a láskou
si spomína priateľka Mirka a ostatná rodina.

Dňa 10. júla 2021 uplynie 10 rokov,
odkedy nás opustil
Ferko Satina ml.
S láskou v srdci spomína mamina, žiaľ a bolesť
ostáva. Zaplakali oči, zaplakalo srdce bôľom,
keď som Ti, syn môj, dala naposledy zbohom.
Odišiel si náhle a na rozlúčku nebol čas.
Každý deň Ťa volám, počuješ môj hlas?
S láskou spomína mama a celá rodina.
Spi sladko.

Odišiel si tíško, ako
odchádza deň a v
našich srdciach ostáva
spomienka len.
S láskou spomína dcéra Jana s rodinou
a ostatná rodina.
7/13/6/2021/OI

Spomienka

4/13/6/2021/OI

2/13/6/2021/OI

Spomienka

Spomienka

Anna Hromádková,

V týchto dňoch
si pripomíname
16. výročie,
odkedy nás navždy
opustila naša
drahá mamička,
starká a prastarká
Alžbeta Krajcová.

nikdy Ťa nestratíme,
lebo Ťa máme v srdciach,
aj keď sme stratili Tvoj
hlas a Tvoju prítomnosť,
zostalo nám všetko, čo si
nás naučila a čím si nás
obdarovala ako mama
a starká.

S úctou spomínajú dcéry a syn.
Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať,
ale na teba, mamička naša drahá,
budeme stále s láskou spomínať.

Dňa 16. júna sme sa
rozlúčili s manželom,
otcom a starým otcom,
Štefanom Pinterom.
Ďakujeme všetkým
príbuzným a známym,
ktorí ho boli odprevadiť
na poslednej ceste.
Smútiaca rodina.
8/13/6/2021/OI

Spomienka

S úctou a láskou spomína už 3 roky
najbližšia rodina.

Dňa 3. júla uplynie
8 rokov, čo nás opustil
milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko
Tibor Greguš.

11/13/6/2021/OI

14/13/6/2021/OI

Spomienka

Spomienka
S hlbokým zármutkom
v srdci oznamujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a známym,
že nás dňa 15. júna
náhle opustil náš
milovaný otec, starký,
prastarký, brat, švagor,
sused
Július Kešerű.

Dňa 4. júla uplynie
10 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec,
dedko, pradedko a svokor,
Vladimír Ziman.
S láskou spomínajú
manželka, deti, vnuci,
pravnuci, nevesta a zaťovia.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
5/13/6/2021/OI

Spomienka

12/13/6/2021/OI

Spomienka
Dňa 12. júla uplynú
3 roky, čo nás navždy
opustil manžel,
otec, starký,
Ivan Kacz.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a účasť
na poslednej rozlúčke s našim milovaným.
Smútiaca rodina.

Zostal som len vánok,
ktorý Vás bude hladiť,
aby ste na mňa nezabudli.

10/13/6/2021/OI

Dňa 5. júla by sa dožil
90 rokov náš milovaný
otec a dedko,
Michal Chromík.

Spomienka
S hlbokým zármutkom
v srdci spomíname
na syna, brata, vnuka,
strýka a kamaráta,
Róberta Šingliara,

S láskou spomína
syn Michal s rodinou.
Chýbaš nám.
6/13/6/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 14 / 2021
je v utorok 20. júla.
Na distribučných miestach
noviny budú 28. 7. 2021.

Ešte raz ťa objať, dotknúť
sa, počuť Tvoj milovaný
hlas. Nedá sa. Snáď sa
tam hore dobre máš.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

ktorý nás opustil
20. júla 2020.
S láskou spomína rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Tvoje srdce navždy prestalo biť,
a my sa musíme naučiť, bez Teba žiť.
S láskou spomíname. Tvoja rodina.
13/13/6/2021/OI

S láskou spomína manželka Janka, synovia Ivan
a Matej a dcéry Jana a Katarína s rodinami.

Kňaz nemá čakat. Musí ísť za ľuďmi
Po šiestich rokoch pôsobenia v našom meste odchádza kaplán Radovan Hasík.
Čo Vás čaká a kam odchádzate?
Odchádzam do Nitry. Mojou hlavnou
úlohou bude pôsobiť v exercičnom
dome, v duchovnom centre Lukov
dvor. Je to dom, ktorý ponúka celoročne programy, kurzy pre ľudí na rôzne
témy, kde človek môže prísť, ubytovať
sa a je tam o neho postarané aj po
ľudskej, aj po duchovnej stránke. Tento
dom je typický aj tým, že sa odvažuje
ísť aj do tej psychickej sféry duše. Na
človeka tam nazerajú komplexnejšie.
Spolu s misionármi božského srdca
budeme mať tento dom v správe.
Ako ste sa u nás, v Handlovej, mali?
V Handlovej bolo dobre. Pociťujem
smútok aj radosť z niečoho nového.
Nie je to však smútok devastačný, ale
smútok, ktorý patrí k tomu, keď sa s
niečím lúčime. Je to len do času. Viem,
že všetko, čo som tu zažil, bude vo
mne ešte rásť. A rovnako aj v ľuďoch.
A prerastie to v radosť a vďačnosť.
Na čo si budete pamätať z Vášho pôsobenia v Handlovej?
Na vzťahy a na ľudí. Potvrdilo sa mi,
že človek sa nemusí báť investovať do
vzťahu viac, ako spočiatku dostane.
Napríklad školníka na jednej z handlovských základných škôl som vždy
zdravil s úsmevom a pýtal sa: „Dobrý
deň, ako sa máte?“ Ale stále som mal
pocit, že je taký vážny. A asi po dvoch
rokoch na mňa volal: „Dobrý deň, ako
sa máte?“ To sú okamihy, za ktoré som
vďačný. Keď sa obzriem, cítim obrovskú radosť a vďačnosť. Včera sme mali
posedenie po omši a s deťmi sme behali okolo kostola. Hovorím im: „Poďme teraz voňať ruže!“ To sú také malé
detaily. Musíme byť citliví a vnímaví a
do toho zasväcovať ľudí. Myslím, že
to sa mi aj veľakrát podarilo. Nielen v
ľudskom rozmere, ale aj v duchovnom,
lebo to sa nedá od seba oddeliť.

Milan Ľahký, 82 rokov,
naposledy bytom Morovno 109.
Július Kešerű, 79 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 20/6.
Justína Kočková, rod. Majdová, 93 rokov,
naposledy bytom ČSA 26.
Marta Palušková, rod. Pukačová, 80 rokov,
naposledy bytom Kunešovská 32.

Aké je Vaše obľúbené krédo?
Mne sa páči, že pápež František má
úžasný dar, že má univerzálny jazyk.
Nemá jazyk cirkevný, pátosový, nepoužíva ťažké logické zvraty. Hovorí jazykom, ktorému je rozumieť a používa obraznú reč, ktorá sa dá pochopiť.
Pápež vyzval kňazov, aby sme išli za
ľuďmi tam, kde sú a stretli ich takých,
akí sú. Toto je podľa mňa to, čo povedal Ježiš. On nepovedal, seďte na
fare a čakajte, kým zazvoní zvonček.
On povedal, choďte, učte a robte mi
učeníkov. Ísť v ústrety ľuďom, to je
jedno kde ten človek je, ale nájsť ho,
prísť za ním a chvíľu kráčať v jeho topánkach. Len vtedy môže človek človeka pochopiť.
(JP, INU)

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1. - 15. júla 2021

LUCA
Animovaný / USA / MP 7 / dabing
100 min / 5 €
1. 7., 16.00 / 2. 7., 16.00
NIKTO
Akčný / USA / MP 15 / titulky
92 min / 5 €
1. 7., 18.00
ROZHNEVANÝ MUŽ
Thriller / USA / MP 15 / titulky
119 min / 5 €
2. 7., 18.00 / 4. 7., 18.00
OČISTA NAVDŽY
Thriller / USA / MP 15 / titulky
103 min / 5 €
2. 7., 20.00 / 5. 7., 18.00 / 9. 7., 18.00
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Navždy nás opustili

V Handlovej ste začali organizovať
farské plesy. Ako k tomu došlo?
Bolo to v súvislosti s rekonštrukciou
strechy na veži kostola a ten ples bol
taký ťahúň. Pamätám si, ako mi skrsla
myšlienka, keď som sa večer modlil,
osvietilo ma a zavolal som jednej kamarátke, že ideme natočiť upútavku
na ples. A že tá upútavka sa bude točiť na veži. Pritom vonku bolo asi mínus pätnásť a na veži mínus dvadsať
stupňov. Zvyšok príbehu asi poznáte.
Áno, ten ples bol aj pre mňa osviežením a pripomenutím, že kňaz má byť
v prvom rade človek.

RAYA A POSLEDNÝ DRAK
Animovaný / USA / MP 7 / dabing
107 min / 5 €
3. 7., 16.00 / 4. 7., 16.00 / 10. 7., 16.00
MUŽ SO ZAJAČÍMI UŠAMI
Tragikomédia / SK / MP 12
104 min / 5 €
3. 7., 18.00
ŠPIRÁLA: SAW POKRAČUJE
Horor / USA / MP 15 / titulky
93 min / 5 €
3. 7., 20.00

ČERVENÁ ČRIEVIČKA
A 7 STATOČNÝCH
Animovaný / JK / MP / dabing
83 min / 5 €
8. 7., 16.00 / 9.7., 16.00 / 11. 7., 16.00
BLACK WIDOW
Sci-fi / USA / MP 12 / titulky
133 min / 5 €
8. 7., 18.00 / 10. 7., 18.00
11. 7., 18.00
OTEC
Dráma / USA / MP 15 / titulky
97 min / 5 €
9. 7., 20.00 / 15. 7., 18.00
UBAL A ZMIZNI
Komédia / CZ / MP 15
99 min / 5 €
10. 7., 20.15 / 12. 7., 18.00
CHLPÁČIKOVIA
Animovaný / GBR / MP / dabing
84 min / 5 €
15. 7., 16.00
Premietame vždy!
Aj pre jedného diváka.
Možnosť výberu filmu, dátumu a času
pre skupiny 046/ 5 475 439.
www.kino.handlova.sk

MBK žiada o peňažnú pomoc aj svojich fanúšikov Handlovský pavúčik preveril lezcov
Manažment handlovského Baníka iba
nedávno oznámil pozitívnu správu,
že „zeleno-čierni“ sa i v nastávajúcej
sezóne predstavia medzi slovenskou
basketbalovou elitou. Fanúšikom tak
spadol obrovský kameň zo srdca a
takmer po troch mesiacoch napätia
a neistoty sa mohli konečne zhlboka
nadýchnuť.
Pomôcť môže každý
„Baníci“ síce svoju účasť v najvyššej súťaži potvrdili, no vyhraté ešte
ani zďaleka nemajú. Preto sa okrem
svojich partnerov musia oprieť aj o
pomoc od basketbalovej verejnosti.
Práve tá v minulosti ukázala najväčší
charakter a do veľkej miery sa podieľala na fungovaní klubu v sezóne
2020/2021. Koncom apríla uplynulého kalendárneho roka, vedenie MBK
v spolupráci so zoskupením „Handlovskí fanatici“ zriadilo transparentný
účet, na ktorom ešte do štartu ligového ročníka 2020/2021 narástla úctyhodná suma.
Handlovskí fanatici burcujú
Na túto ambíciu by Handlovčania

chceli nadviazať aj v súčasnosti.
Ich najvernejší – Handlovskí fanatici transparentný účet oprášili a na
svojom facebookovom profile originálnou formou žiadajú všetkých,
ktorým na handlovskom basketbale
záleží o pomoc: „To je spojenie, ktoré
bolo, je a bude. To puto sa musí cítiť
v srdciach, tá väzba sa musí prejaviť v
každej situácii, čo sa okolo nás vyskytne. A je tu opäť čas, keď treba za svoj
klub nielen zdvihnúť ruky, nielen dať
hlasivkám zabrať, nielen zaspievať
chorál, ale pomôcť aj inou formou.
Dnes sme sa dozvedeli, že náš Baník
sa do súťaže prihlásil, čo nás veľmi
teší. Ale zároveň sme sa dozvedeli, že
finančná situácia nie je vôbec dobrá. Nebudeme riešiť príčiny, prečo
tomu tak je, my urobíme niečo iné.
Cítime, že tak ako minulú sezónu, aj
túto chceme v rámci možností podať pomocnú ruku. Minulá zbierka
Spolu pre Baník dopadla vďaka Vám
všetkým úžasne a chceme veriť, že aj
zbierka, ktorú hodláme rozbehnúť v
týchto dňoch, prinesie závan pomoci
pre náš Baník. Boli ste spolu s nami
skvelí, štedrí a nápomocní. Veríme, že
aj zbierka MY A BANÍK Vás nenechá
ľahostajnými, že Vás chytí za zeleno

čierne srdce, ktoré bije patriotizmom
typickým pre Handlovú. Pomôžme,
nech náš basket v jeho okrúhlom výročí nám robí radosť a potešenie, verme, že ho budeme môcť vidieť naživo, že budeme môcť hrdo povedať, že
hrá Baník, na ktorý nedáme dopustiť.
Takže, milí Handlovčania aj nehandlovčania ukážme znova kto sme, že
vieme pomôcť, že sa vieme zomknúť
a urobiť šľachetné veci pre náš klub.
Pomôžme akoukoľvek sumou, poslanou na transparentný účet nášho klubu. MY A BANÍK.” K výzve sa pridala
Správna rada Baníka a všetci, ktorí v
handlovskom basketbale pracujú.
Spolupatričnosť je nevyhnutná
Prezident MBK je vďačný za každé
euro. „Veľmi čerstvo si spomínam na
udalosti spred roka, kedy sme začali
realizovať myšlienku zriadenia transparentného účtu. V tom čase nás potešilo každé jedno euro a aj napriek
tomu, že sme počítali s vyzbieraním
istého finančného obnosu, suma
ktorá svietila na účte už po necelých
dvoch mesiacoch, bola dych vyrážajúca. Vyšplhala sa na neuveriteľných
4 484 eur. Táto čiastka bola dôkazom
toho, že basketbal v najtradičnejšej
bašte Slovenska nie je jeho priaznivcom ukradnutý. Celý tento proces
spojil našu veľkú basketbalovú rodinu a nám dal potrebný impulz, do
ďalšej práce. Presvedčil nás o tom,
že sa basketbal pre našich fanúšikov
robiť oplatí. Verím, že aj v aktuálnom
období sa zomkneme a prejavíme
spolupatričnosť, ktorá je v tejto nelichotivej situácii nevyhnutná. V mene
klubu ďakujem všetkým, ktorým nie
je osud MBK ľahostajný a prispejú čo i
len jediným eurom. Verím, že to spolu
zvládneme,“ skonštatoval prezident
MBK Handlová Ján Spevár.
Transparentný účet BK Handlová:
www.transparentneucty.sk/#/ucet/
SK5009000000005062547055

Finančné prostriedky vyčerpá klub výlučne na svoje existenčné účely.
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Pavel Procner

Finančné prostriedky vyčerpá klub výlučne na svoje existenčné účely.
Horolezecký klub Prometeus po
ročnej prestávke spôsobenej pandémiou usporiadal preteky detí v
športovom lezení Handlovský Pavúčik.
Lezecká stena v areáli na Hutire už
od rána vítala pretekárov z celého
Slovenska. Početné štartovné pole a
silná konkurencia bola predzvesťou
kvalitných pretekov. Už kvalifikácia
overila schopnosti mladých lezcov. O
postup do 6-členného finále jednotlivých kategórií a body do Slovenského
pohára sa preto urputne bojovalo. Počasie prialo a ani dažďová prehánka
spojená s krupobitím nepokazila výbornú úroveň a atmosféru z pretekov.
Mimo hlavných pretekov Slovenského pohára detí v lezení na obtiažnosť,
prebiehal aj pretek detí na rýchlosť
tzv. „Blesk spod Griča“. Tu si mohli
svoje lezecké schopnosti vyskúšať aj
lezci začiatočníci. Časy víťazov Timoteja Ondrejku 10:71 sekundy a Laury
Balážovej 11:02 sekundy.
Po výborných výkonoch v kvalifikácií
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si účasť vo finále hlavných pretekov
vybojovali aj Handlovčania. Z prvého
miesta v kvalifikácii postúpili Adam
Kornúth, Samuel Kamenický, Peter
Tončko a Ivetka Mamojková. Z piateho miesta Petra Kuricová. Finálovú
účasť premenili na pódiové umiestnenie len tretí Adam Kornúth a Peter
Tončko druhé miesto. Menej sa darilo Samovi Kamenickému a Ivetke
Mamojkovej, obaja skončili na štvrtej
priečke. Petra Kuricová skončila piata.
Finále dalo bodku za podujatím.
Ohlasy pretekárov, trénerov, rodičov
na úroveň, organizáciu, prostredie a
celkový dojem z pretekov boli veľmi
pozitívne. Mnohí avizovali svoju účasť
aj o rok. Preto aj touto cestou chce
usporiadateľ h.k. Prometeus Handlová v spolupráci s CVČ poďakovať všetkým za podporu, pomoc a spoluprácu
pri zabezpečení tejto akcie.
Ďakujeme: CVČ Handlová, mestu
Handlová, RIALTO s.r.o., Exteriérový
bar MAURI, Nestlé s.r.o., Funny shop
Pyžamkovo, Stana papierníctvo.
Milan Koša, HK Prometeus

Zaslúžená výhra nad TJ Považan Pruské Po dlhej prestávke sú basketbalisti ŠBK opäť na palubovkách
Za veľkej horúčavy nastúpili domáci futbalisti s cieľom zvíťaziť a zároveň potvrdiť zlepšenú výkonnosť v
posledných stretnutiach.
V 18. minúte po prihrávke Mária
Smidku kryl strelecký pokus Martina
Smidku hosťujúci brankár Býček, v 20.
minúte po peknej prihrávke Bugára
postupoval Maruniak na brankára
hostí sám a s prehľadom strelou k ľavej žrdi otvoril skóre stretnutia – 1:0.
V 37. minúte po kombinácii Toma
- Drexler - Bugár zblízka strelil vedľa
pravej žrde brány hostí, v 40. minúte
po prihrávke Martina Smidku strelecký pokus Drexlera letel vedľa ľavej
žrde brány hostí. V 42. minúte priamy
kop Martina Smidku vyrazil hosťujúci
brankár Býček, strelecký pokus Bugára zo skrumáže odvrátila obrana hostí
z bránkovej čiary a z následnej skrumáže domáci futbalisti loptu do siete
dopraviť nedokázali.

Do druhého polčasu nastupujú domáci „baníci“ s cieľom streliť súperovi
z Pruského nejaký gólik a opäť im patrili úvodné minúty. V 52. minúte po
prihrávke Maruniaka a individuálnej
akcii prízemnou strelou k pravej žrdi
Martin Smidka zvýšil stav stretnutia
na 2:0. V 55. minúte na prihrávku
Drexlera nedosiahol v dobrej pozícii
Maruniak, v 59. minúte po prihrávke
Rosivála zahodil čistú gólovú príležitosť Gordulič, keď osamostatnený
strieľal zblízka vedľa pravej žrde brány hostí. V 65. minúte po peknej kombinačnej akcii po osi Rosival - Martin
Smidka - Drexler prudkou strelou zvýšil stav stretnutia na konečných 3:0.
Víťazstvo domáceho mužstva je zas
lúžené, nevyužilo ešte ďalšie gólové
príležitosti, ale na druhej strane i
príležitosti hosťujúcich Lukáča a Branického výborne zlikvidoval domáci
brankár Madarász.
Igor Belák

Aspoň jeden priateľský zápas odohrali skoro všetky družstvá.
ŠBK Handlová – AS Trenčín,
65:61pp, Mladšie žiačky,
utorok 15. júna
Mladšie žiačky proti novému tímu
odohrali solídny zápas, ktorý bol zamotaný až do poslednej sekundy.
Rozuzlenia zápasu sme sa nakoniec
dočkali až v predĺžení, v ktorom sa
nakoniec misky váh naklonili na stranu domácich. Viac o zápase povedal
tréner tímu Ondrej Haviar.
ŠBK Handlová – MBA Prievidza,
54:42
ŠBK Handlová – MŠK BK Zn/H,
45:51
Mladší žiaci, streda 16. júna
V telocvični v areáli ZŠ Mierové námestie sa odohral turnaj troch sused-

ných miest, a to Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom. Turnaj začal
klasickým derby medzi Handlovou a
Prievidzou. Zápas bol dlho vyrovnaný - až na posledné minúty tretej a
štvrtej štvrtiny, počas ktorých chyby
našich chlapcov využili na výhru mladí Prievidžania. V druhom zápase na
seba narazili Žiar nad Hronom a Prievidza a aj v tomto zápase sa ukázali
Prievidžania ako lepší. Posledný zápas
odohralo domáce ŠBK proti Žiaru nad
Hronom. Zápas bol od úvodu veľmi
vyrovnaný a tímy sa striedali vo vedení skoro celý zápas. Domáci v poslednej štvrtine zmazali náskok súpera a
viedli 40 sekúnd pred koncom o jeden bod. Následný útok využili hostia
a dostali sa do vedenia o bod, potom
však prišli straty domácich a hosťujúci
hráč 1,5 sekundy pred koncom zaistil
trojkou víťazstvo svojho tímu.
ŠKP BBC Banská Bystrica - ŠBK

Handlová, 33:60 / Kadeti – Juniori
Družstvo kadetov a juniorov sa tentoraz opäť predstavilo proti súperovi
z Banskej Bystrice – bolo to pod Urpínom. Hráči dokázali minulý týždeň
zvíťaziť proti rovnakému súperovi na
domácej palubovke 67:44. Aj v druhom meraní síl našli mladí Handlovčania spôsob, ako ubrániť domácich
hráčov a z Banskej Bystrice si doniesli
víťazstvo.
ŠBK Junior Levice – ŠBK Handlová
1. zápas 32:49, 2. zápas 16:42
Starší žiaci, sobota 19. júna
Týždeň plný priateľských zápasov
uzatváral dvojzápas v metropole Tekova, kde sa predstavili starší žiaci.
Proti domácim hráčom boli nakoniec
v oboch prípadoch úspešnejší a brali
tak domov dve výhry.
Ivan M.

