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V tomto čísle:

Vo veku 75 rokov nás navždy 
opustil Eduard Straka. 
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Zmeny v doprave: pribudnú nové 
dopravné značky aj jednosmerka.
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22 Handlovčanov ušetrilo vyše 400 
kilogramov exhalátov.
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Stredná odborná škola nadviazala 
cezhraničnú spoluprácu.  
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Gymnastky, od slniečok po ženy, 
si konečne mohli zasúťažiť. 
Strana 8

Horolezec Marek Radovský hodlá 
uskutočniť prvovýstupy v pohorí 
Západný Kokshaal Too v Kirgizsku, 
cyklista Silvester Snitka sa pokúsi 
prekonať Guinnessov rekord v poč-
te krajín navštívených na bicykli za 
24 hodín. 

Marek Radovský: Obrovské žu-
lové steny pôsobia na každého 
horolezca magicky

Kedy ste začali s lezením?
K lezeniu som sa dostal obrovskou 
okľukou. Rodičia ma odmala viedli k 
láske k prírode a k horám. Neskôr sme 
chodili robiť hrebeňové túry na naše 
krásne pohoria a napokon ma pritiah-
li aj najvyššie hory v Európe, kde som 
zistil, že by som potreboval ovládať 
aspoň základy práce s lanom, stú-
pacími železami (mačkami) a ďalšou 
lezeckou výbavou. Tak ma kamarát 
zavolal, aby som si skúsil lezenie na 
Bralovej skale, kde som spoznal ľudí 
z HK Prometeus Handlová pod vede-
ním Števka Krča a zistil som, akí skvelí 
ľudia sú tam a aké krásne je lezenie.

Po dlhých rokoch tvrdej práce ste 
sa dostali do reprezentácie. Aká 
dlhá to bola cesta?
Od prvého dňa som si zamiloval ho-
rolezectvo, teda lezenie v horách, nie 
len na umelej stene alebo cvičných 
skalkách. Takže som začal študovať 
všetko, čo treba ovládať a postupne 
som sa zlepšoval. Stal som sa horo-
lezeckým inštruktorom Slovenského 
horolezeckého spolku James, mám 
trénerskú licenciu a niekoľko rokov 
som trénoval Petra Kurica. Venoval 
som sa stavaniu ciest na umelých 
stenách a stal som sa špecialistom na 
drytooling (lezenie s mačkami a ce-
pínmi). Tréning, ktorý som si nastavil 
na začiatku, prinášal ovocie. Síce to 
trvalo dlhšie, keďže som začal liezť 

Dvaja Handlovčania sa pripravujú na mimoriadne výkony

až ako 25 ročný, ale postupne prišiel 
progres a v roku 2018 som sa dostal 
do drytoolovej reprezentácie Sloven-
ska. Odvtedy som pravidelne v nej a 
stal som sa aj členom ľadovej komisie 
v SHS James. Sezóna 2020 bola veľ-
mi vydarená a podarilo sa mi preliezť 
viacero veľmi vážnych výstupov v Tat-
rách, za čo som bol následne ocenený 
komisiou alpinizmu a nominovaný do 
reprezentácie Slovenska pre rok 2021, 
takže som sa zaradil medzi absolútnu 
slovenskú špičku.

Za rok 2020 ste dostali Striebornú 
karabínu. Čo je to za ocenenie a za 

aký výkon ste ho získali? 
Striebornú karabínu udeľuje Slo-
venský horolezecký spolok JAMES 
len raz za čas, bol som preto naozaj 
prekvapený, keď náš prelez takto 
ocenili. Špecializujem sa na ťažké 
prvovýstupy. Leziem voľne, teda len 
za pomoci skaly a skoby, iné istiace 
pomôcky slúžia len na zachytenie 
prípadného pádu. Vysoké Tatry máme 
„po ruke“, preto tam lezieme najviac. 
Direttissima je kultová cesta, ktorú 
sa už vyše 30 rokov pokúšali vyliezť 
voľne najlepší lezci Slovenska, Čes-
ka, Slovinska, Poľska a podarilo sa to 
napokon mne. Bielovodská dolina je 

jedna z najvzdialenejších a najnedo-
stupnejších dolín u nás, čo robí leze-
nie o to zaujímavejším. Kačací mních 
je monumentálna pyramída v strede 
doliny, nádherná, kolmá 400 metro-
vá stena, ktorá ponúka to najťažšie 
lezenie u nás. Vyliezol som najťažšiu 
dĺžku štýlom „On Sight“, to znamená, 
že prídem, pozriem sa na to, odhad-
nem, koľko materiálu na zaistenie bu-
dem asi potrebovať, to si vezmem a 
uvidíme, ako to dopadne. A dopadlo 
to dobre. Je to jedna z najkrajších a aj 
najťažších ciest, aké som liezol.

(Článok pokračuje na strane 5.) 

Marek Radovský a Silvester Snitka sa pokúsia o niečo, čo sa nikomu pred nimi nepodarilo.                                                                                                         FOTO: ARCHÍV MR A SS

Pamätný Deň bielych ruží je pripo-
mienkou najväčšej banskej tragé-
die v novodobých dejinách Sloven-
ska. V pondelok 10. augusta 2009    
v handlovskej bani vyhasli životy 
20 baníkov a banských záchraná-
rov.

Každoročne sa pri Pamätníku baní-
kom, na Ul. 29 augusta v Handlovej, 
zídu ústavní činitelia, predstavitelia 
mesta a obyvatelia, aby si spoločne 
spomenuli na tých, ktorí pri výkone 
svojho povolania prišli o to najcen-
nejšie. Za symbol tohto pamätného 
dňa boli v Handlovej vybrané biele 
ruže a pamätný deň v Handlovej má 
prívlastok Deň bielych ruží. Pre mesto 
je vzácne, že banícke spolky a cechy 
na území Slovenska tento symbol 
prijali a banícke pamätníky ovenče-
né bielymi ružami, nachádzame vo 
viacerých kútoch Slovenska. 
Mesto Handlová pozýva  na spomien-
kové podujatie, ktorého program je 

10. augusta budeme spomínať na baníkov a banských záchranárov  
pripravený v súlade s platnými pro-
tiepidemickými opatreniami. 
Deň bielych ruží,  utorok 10. augusta
• 9.30 h posledné zvonenie (v tom-
to čase dispečeri stratili telefonické 
spojenie s baníkmi), v Handlovej sa 
rozozvučia kostolné zvony a delegá-
cia baníkov z HBP, a.s. položí vence na 
mestskom cintoríne.
• Počas celého dňa môžu návštevníci 
a občania prechádzajúci cez Handlo-
vú zapaľovať sviečky pri Pamätníku 
baníkom na Ul. 29. augusta
• 18.00 h verejné zhromaždenie ob-
čanov a delegácií pri Pamätníku baní-
kom na Ul. 29. augusta s programom: 
• Banícka hymna
• Položenie kytíc, zapálenie sviec a 
vzdanie úcty predstaviteľmi mesta
• Príhovor primátorky mesta
• Príhovor najvyššieho ústavného či-
niteľa
• Banícka hymnická pieseň
• Záver

(RED)
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V súlade so zlepšujúcou sa pandemic-
kou situáciou na Slovensku reaguje    
i mesto a ponúka svojim občanom 
poskytovanie opatrovateľskej služ-
by v domácnosti v plnom rozsahu.  
Terénna opatrovateľská služba bola 
i počas pandémie veľkou pomocou 
pre občanov odkázaných na pomoc 
inej osoby, osamelých seniorov a ob-
čanov, ktorým zabezpečuje pomoc 
rodina, avšak počas lockdownov ale-
bo iných okolností, opateru nemohli 
zabezpečiť. V rámci opatrovateľskej 
služby dodržiavame prísne opatrenia, 
ktorými chránime klientov i opatro-
vateľky.
Opatrovateľská služba je doplnkovou 
službou pre klienta a jeho rodinu po-
čas pracovných dní v rozmedzí času 
od 7.00 hod. do 15.00 hod. Samosprá-
va poskytuje profesionálnu pomoc     

Opatrovateľská služba je plne k dispozícii
a starostlivosť v oblasti : 
- sebaobsluhy (hygiena)
- starostlivosti o domácnosť (nákupy, 
bežné upratovanie, príprava jedla, 
donáška obedov)
- kontaktu s úradmi i lekármi
- dohľadu
Službu poskytujú opatrovateľky mes-
ta so vzdelaním v danej oblasti podľa 
platnej legislatívy s viacročnými skú-
senosťami. Úhrada za poskytnutú 
opatrovateľskú službu je 1,50 eur za 
hodinu.
O bližšie informácie a žiadosť môžete 
požiadať osobne, mailom alebo te-
lefonicky u Mgr. Zuzany Šalátekovej, 
Mestský úrad Handlová, kancelária č. 
5, 0918 325 880 alebo zuzana.salate-
kova@handlova.sk.

Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ

V školskom roku 2021/2022 nebude 
plošne poskytovaná dotácia na stravu 
pre všetky deti. Od 1. septembra 2021 
dotácia na jeden obed vo výške 1,30 € 
bude poskytovaná len deťom:
• ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa po-
skytuje pomoc v hmotnej núdzi
• ktoré žijú v domácnosti, ktorej prí-
jem je najviac vo výške životného 
minima
• ktoré navštevujú posledný ročník 
materskej školy alebo základnú školu 
a v ich rodine si ani jeden člen ne-
uplatnil na dané dieťa nárok na daňo-
vý bonus (deti vo veku 6 – 15 rokov)

Mesto žiada rodičov, náhradných ro-
dičov a starých rodičov, ktorým boli 
vnúčatá zverené súdom do starost-
livosti, ak sa ich jedna z troch  mož-
ností dotýka, aby sa do 31. júla 2021 
dostavili na sociálne oddelenie MsÚ 
– detašované pracovisko v Základnej 

škole Morovnianska cesta v Handlo-
vej. Informácie: 0917 616 391.

Čo si treba so sebou priniesť?

• potvrdenie z úradu práce o pobera-
ní pomoci v hmotnej núdzi (ÚPSVaR 
Handlová)
• právoplatné rozhodnutie súdu o 
zverení dieťaťa do vašej starostlivosti 
(na sociálnom oddelení podpíšete 
čestné vyhlásenie, že si nikto z rodiny 
neuplatňuje daňový bonus na dieťa)
• rodičia, ktorí nepoberajú pomoc v 
hmotnej núdzi, prídu podpísať len vy-
hlásenie a obdržia žiadosť o zarade-
nie detí do zoznamu nízkopríjmových 
rodín a následne pôjdu na Úrad práce 
sociálnych vecí a rodiny do Prievidze, 
kde obdržia potvrdenie. 
Prosíme o dodržanie termínu.

Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ

Pozor na zmeny dotácií na stravu pre deti

Ako bude naše mesto vyzerať o 
desať alebo dvadsať rokov? Ako 
sa dotkne Handlovej celý trans-
formačný proces? Koncepčnému 
riešeniu handlovských verejných 
priestranstiev sa bude venovať 
pracovná skupina zriadená primá-
torkou mesta.

Bude to takto?

V Handlovej vodiči majú miesto na 
parkovanie. Síce trochu ďalej od svoj-
ho domu a bytu, ale v zime a v lete 
sú aspoň čisté cesty, pretože je tam 
priestor na ich zametanie a čistenie, 
sanitka sa dostane bez problémov 
všade, kde je potrebné. Chodci, ma-
mičky s kočíkmi a seniori, využívajú 
bezpečné miesta na to, aby sa mohli 
pohybovať na verejných priestran-
stvách, po chodníkoch. Cyklisti, ako 
aktívni účastníci cestnej premávky, 
sú rešpektovaní zo strany vodičov,             
v parku v centre mesta sedia rodiny 
na dekách a užívajú si nedeľné po-
poludnie. Zeleň v meste vytvára na 
verejných priestranstvách príjemný 
chládok, deti chodia do škôl na bi-
cykloch, pretože je to bezpečné a zo 
zákruty žiadne auto nevystrelí.
Vo verejných priestoroch si našla 
miesto umelecká tvorba, pri ktorej sa 
pristavujú návštevníci, postupne pri-
búda, je rôznorodá a predsa jednotná, 
estetická a hodnotná. Hand lovčania 
a návštevníci mesta len tak obdivujú 
atmosféru Handlovej, okolité kopce, 
možno na posedení v centre mesta 
sledujú rušný pracovný deň. Vedia sa 
ľahko orientovať, nájdu výnimočné 
zákutia handlovského priestoru. Z 
ktoréhokoľvek miesta   v meste cítiť 
kedykoľvek, že handlovský verejný 
priestor je miestom pre všetkých jeho 
obyvateľov, turistov, okoloidúcich.

Každý cieľ sa postupne naplní. Mal 
by byť dobre a odborne nastavený

„Tak, ako rastieme, menia sa aj naše 
potreby na to, ako využívame verej-
né priestory. Samospráva by mala 
nájsť správny pomer toho, aby sa 
všetci obyvatelia cítili v meste dobre 
a bezpečne, tešili sa na jeho atmosfé-
ru. Od minulého roka došlo v Hand-

lovej k viacerým zmenám v doprave 
s cieľom ukľudniť dopravu v meste. 
Množstvo áut narastá a s tým tiež po-
treba zásadných zmien. Každá doba 
so sebou prináša iné potreby. Je na 
nás, aby sme ich postupne naplnili. 
Aby sme dali istotu našim postupným 
krokom, prizvali sme si odborníkov, 
ktorí sa téme verejných priestorov ve-
nujú odborne a zároveň  sú s našim 
mestom spätí. Teší ma, že nenáročné 
úpravy, ktoré sme už urobili v pred-
chádzajúcom období, ako sú nové 
lavičky na námestí, prekrytie ihriska 
pre deti, zmeny verejných priestorov 
na Hornom konci a podobne, si Hand-
lovčania užívajú. Nová zeleň vysade-
ná našimi záhradníkmi prináša zrejme 
radosť nám všetkým“, uviedla primá-
torka mesta Silvia Grúberová.

Téma riešenia verejných 
priestranstiev nie je nová

Obdobie, kedy sa verejné priestran-
stvá prispôsobovali hlavne doprave, 
je už zrejme prekonané. Mesto by 
malo slúžiť všetkým. Nedávno v Tr-
nave vytvorili pracovné miesto mest-
ského kurátora, ktorý bude dohliadať, 
ako sa budú verejné priestranstvá 
meniť. S takouto pozíciou mesto za-
tiaľ nepočíta. Primátorka mesta roz-
hodla o inej ceste, na ktorej začiatku 
stojíme a verí odborníkom. Cieľ ostá-
va rovnaký.
Odborníci, ktorí sú zžití s prostredím  
mesta Handlová, budú koncepčne 
ovplyvňovať verejné priestory, komu-
nikovať s umeleckou obcou, pripra-
vovať krátkodobé umelecké aktivity, 
poskytovať konzultácie v otázkach 
umenia a architektúry pre potreby 
mesta Handlová. 
Pracovná skupina vytvorí metodiku 
a návrhy na umiestňovanie nových 
umeleckých diel, bude nápomocná 
pri zostavovaní architektonických 
súťaží, nápomocná pri tvorbe kon-
cepcií aktivít vo verejnom priestore. 
Odborná skupina sa bude vyjadrovať 
k budúcim investičným projektom, 
dbať na proporčné umiestnenie 
umeleckých diel v intraviláne mesta 
Hand lová a vydávať k nim odôvod-
nenia, vyjadrovať sa k starostlivosti o 
verejný priestor. 

Pracovná skupina vzniká na zákla-
de dlhodobej potreby na koncep-
čnú úpravu verejných priestranstiev 
mesta Handlová, potreby odborné-
ho posúdenia zásahov do verejných 
priestranstiev ako aj  odborného po-
súdenia v kontexte rozvoja cestovné-
ho ruchu, kultúry a estetickej úrovne 
riešenia verejných priestranstiev, tiež 
v kontexte transformácie hornej Nitry 
po ukončení ťažby uhlia, so zreteľom 
na historické dedičstvo a jeho zacho-
vanie.
Pracovnú skupinu menovacím dekré-
tom zakladá primátorka mesta k 1. 
augustu 2021, je štvorčlenná v zlo-
žení: Ing. arch. Patrik Juríček; Akad. 
arch. Rastislav Nemec; primátorka 
mesta Handlová, Mgr. Silvia Grúbe-
rová, s hlasom poradným; Mgr. Jana 
Paulínyová, zapisovateľka. 
Odborní členovia majú s mestom 
uzavretú dohodu o vykonaní práce a 
budú odmeňovaní na základe výkonu 
práce.  
„Kvalita verejného priestoru ovplyv-
ňuje nielen to, ako sa cítime, ale aj to 
ako sa k sebe správame. Zanedbaná 
estetika, napríklad reklamný smog 
alebo grafity, znehodnocuje verejné 
prostredie, či našu orientáciu v ňom. 
Kontaminácia verejného priestoru 
nevkusom, gýčom, narúša vnímanie 
tohto prostredia, priehľadnosť, čita-
teľnosť. Esteticky kvalitné veci môžu 
naopak silne stimulovať našu vizuál-
nu imagináciu a povedomie,“ pove-
dal člen pracovnej skupiny Rastislav 
Nemec.
Aj podľa Patrika Juríčeka by verejné 
priestory mali slúžiť najmä obyvate-
ľom, ktorí tieto priestory formujú, a 
každodenne využívajú. „Samozrej-
me, úprava verejných priestranstiev 
by mala byť zaujímavá aj pre návštev-
níkov mesta, ponúkať im možnosť 
trávenia voľného času a zaujímavou 
formou ponúkať informácie o pa-
mätihodnostiach, pamiatkach a oko-
litej prírode. Vo vnímaní verejného 
priestoru vidím zo strany obyvateľov 
veľké rezervy. Cieľom komisie je aj to, 
aby sme obyvateľov zapojili do tvor-
by a aktívneho využívania verejných 
priestorov,“ uzavrel Juríček. 

Jana Paulínyová

Mesto vytvárajú verejné priestranstvá. Aké budú?
Posledná rozlúčka s pánom Eduar-
dom Strakom je vo štvrtok 29. júla 
o 13.00 h na mestskom cintoríne v 
Handlovej.

Eduard Straka sa narodil v roku 1946 
v Detve. Absolvoval Strednú prie-
myselnú školu stavebnú v Lučenci a 
Doplňujúce pedagogické štúdium na 
Pedagogickej fakulte v Banskej Byst-
rici. Od roku 1967 žil v Handlovej. 
Pracoval ako vychovávateľ v detskom 
domove aj ako učiteľ v osobitnej ško-
le. Štrnásť rokov bol vedúcim Odboru 
školstva, kultúry, zdravotníctva a so-
ciálneho zabezpečenia na Mestskom 
národnom výbore Handlová, po Než-
nej revolúcii pracoval v Bani Handlo-
vá ako banícky predák. Do dôchodku 
odišiel v roku 2007 a stal sa správcom 
športového ihriska v Základnej škole 
Mierové námestie. 
Päť volebných období bol poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Handlo-
vej, tri  volebné obdobia bol predse-
dom Komisie športu pri mestskom 
zastupiteľstve, bol aktívnym členom 
viacerých školských rád handlov-
ských základných škôl, členom orgá-
nov mestských spoločností a 25 rokov 
bol členom Veteránskej komisie pri 
Slovenskom atletickom zväze.
Eduard Straka bol najúspešnejší ve-
teránsky chodec v histórií chôdze na 
Slovensku. Okrem 32 zlatých, 16 strie-
borných a 15 bronzových medailí, 
ktoré vyhral na rôznych chodeckých 

pretekoch, získal za šesť desaťročí 
svojej chodeckej kariéry aj niekoľko 
ocenení, šesťkrát sa stal Športovcom 
mesta Handlová, trikrát získal Plake-
tu mesta Handlová a raz Cenu mesta 
Handlová, dvakrát Čestné uznanie 
Okresného výboru Československé-
ho zväzu telesnej výchovy v Prievidzi. 
V ankete Športovec mesta v histórii 
Handlovej získal tretie miesto. V roku 
2010 dostal ocenenie Fair play za ce-
loživotné pôsobenie.
Česť jeho pamiatke!                               

    (RED)

Odišiel chodec a poslanec Eduard Straka

Eduard Straka 1946 - 2021.                           FOTO: MsÚ

Pracovná skupina vzniká na základe dlhodobej potreby na koncepčnú úpravu verejných priestranstiev mesta Handlová.                                                                        FOTO: JP
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Mesto Handlová podalo do zásob-
níka projektov Fondu spravodlivej 
transformácie ďalšie štyri projektové 
zámery. Aktuálne teda na posúdenie 
čaká 12 projektových zámerov mesta 
a spoločnosti Hater-Handlová. 
Cieľom projektu „Geologický 
prieskum životného prostredia areá-
lov bane Handlová“ je zistiť environ-
mentálny stav areálov po viac ako 110 
ročnej priemyselnej ťažbe hnedého 
uhlia. Počas ťažby a spracovania uh-
lia totiž dochádzalo v areáli baní k 
vzniku environmentálnych škôd, zá-
ťaží a ekologických havárií.  Včasná 
identifikácia environmentálnych   a 
zdravotných rizík a ich prípadné od-
stránenie umožní opätovné využitie 
dotknutých parciel.
Predmetom projektu Energetická 
efektívnosť verejných budov v meste 
Handlová je zhodnotenie verejných 
budov vo vlastníctve mesta s cieľom 
úspory energie a skleníkových ply-
nov. V zozname je 18 budov, ktoré 
chce mesto technicky zhodnotiť tak, 
aby plnili svoj účel ďalšie desiatky 
rokov.

Minimalizovať negatívny vplyv sklád-
ky popolovín na životné prostredie 
chce samospráva prostredníctvom 
vybudovania technických prvkov, 
ktoré by v najvyššej možnej miere za-
medzovali vyplavovaniu sedimentov 
do Račieho potoka a Handlovky.
Predmetom štvrtého projektu je vy-
budovanie samostatnej vrtnej spo-
ločnosti za účelom realizácie moni-
torovacej siete vrtov pre posúdenie 
stability svahových deformácií ako 
aj novo vzniknutých environmentál-
nych záťaží na území mesta. Cieľom je 
vybudovať trvalo udržateľnú spoloč-
nosť operujúcu z vlastných zdrojov.
Podľa primátorky Silvie Grúberovej je 
cieľ jasný: „Získať finančnú podporu a 
projekty zrealizovať.“ Pripomenula, že 
teraz musí samospráva počkať, ktoré 
indikatívne projektové zámery budú 
posúdené kladne a budú teda môcť 
byť ďalej rozpracované. „V roku 2022 
očakávame prvé ostré výzvy z Fondu 
spravodlivej transformácie, kde sa s 
detailne pripravenými projektovými 
žiadosťami zapojíme.“  

(INU)

Na posúdenie čaká 12 zámerov mesta

Slovenská republika sa znovu zapojila 
do významného európskeho zisťova-
nia o finančnej situácii a spotrebe do-
mácností na Slovensku. Jeho cieľom 
je získať spoľahlivé a porovnateľné 
údaje o súčasnej ekonomickej situá-
cii a majetku domácností v krajinách 
eurozóny. 
Gestorom projektu je Národná banka 
Slovenska (NBS), zber a prvú sumari-
záciu dát zabezpečí Štatistický úrad 
(ŠÚ) SR. „Pôjde už o štvrté zisťovanie 
v poradí a jeho výsledky sú mimo-
riadne užitočné. Získané informácie 
pomáhajú centrálnym bankám pri 
dôležitých rozhodovaniach v oblasti 
menovej politiky a finančnej stability 
Eurosystému. Sú nevyhnutné pri od-
haľovaní rizík, napríklad pri nadmer-
nom zadlžovaní domácností,“ uviedol 
Martin Šuster, riaditeľ odboru výsku-
mu  NBS.
Výsledkom budú porovnateľné údaje 
napríklad o čistom bohatstve, finanč-
ných aktívach, pôžičkách aj zadlže-
nosti domácností, ako aj o príjmoch, 
spotrebe či dôchodkovom zabezpe-
čení členov domácností.
Pri štatistických zisťovaniach                      
v domácnostiach sú časté otázky                    
o ochrane a anonymite citlivých dát. 
„Garantujeme, že všetky poskytnuté 
informácie sa spracúvajú anonymne  
a použijú sa výhradne na účely štatis-
tických a výskumných analýz, ktoré 
nemajú komerčný charakter,“ zdôraz-

nil Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru 
štatistiky životnej úrovne obyvateľ-
stva ŠÚ SR.
Ide o súčasť európskeho projektu 
HFCS (Household Finance and Con-
sumption Survey), ktorý koordinuje 
Európska centrálna banka a podieľa-
jú sa na ňom všetky centrálne banky 
Eurosystému. Uskutočňuje sa každé 
tri roky, tohtoročné štvrté kolo sa pre 
pandémiu ochorenia COVID-19 koná 
s ročným oneskorením.
Zisťovanie sa realizuje od 24. júna 
2021 počas nasledujúcich týždňov 
v takmer 4-tisícoch náhodne vybra-
ných domácnostiach a dotkne sa 480 
obcí a miest Slovenska. 
Do zisťovania bolo vybraté aj mesto 
Handlová. Vybrané domácnosti osloví 
ŠÚ SR listom o spoluprácu, v ktorom 
sú uvedené kontaktné údaje na opy-
tovateľa a krajské pracovisko úradu, 
kde si môžu overiť fakty a získať po-
trebné informácie. Následne opyto-
vatelia ŠÚ SR navštívia domácnosť          
a priamo zistia požadované údaje od 
jej členov.
Opytovatelia sa vždy legitimujú preu-
kazom zamestnanca ŠÚ SR a občian-
skym preukazom, ako aj pozývacím 
listom podpísaným guvernérom NBS 
a predsedom ŠÚ SR.
O výsledkoch zisťovania bude NBS 
a ŠÚ SR informovať v priebehu roka 
2022.

Národná banka Slovenska

Naše mesto v celoeurópskom zisťovaní

Pripravte sa na ďalšie zmeny v doprave v meste
V rámci upokojenia dopravy                  
v meste, začalo oddelenie výstav-
by mestského úradu pripravovať 
aktivity a realizovať kroky týkajúce 
sa dopravných zmien v Handlovej.

Od roku 2020 nastali v doprave via-
ceré zmeny. Pribudli nové parkovacie 
miesta, dopĺňali a menili sa niektoré 
dopravné značenia. Zmeny ste mohli 
zaregistrovať nielen v úprave rýchlos-
ti, ale aj pri vytváraní nových parkova-
cích miest či pri osadení dopravných 
značení, ktoré sprehľadnili cesty pre 
vodičov i chodcov a zvýšili tak bez-
pečnosť cestnej premávky.

Zmena pri ZŠ Mierové námestie

Pre časté kolízie, ktoré vznikali v okolí 
Základnej školy na Mierovom námes-
tí, sa mesto rozhodlo v danej lokalite 
pre zmenu dopravného značenia. V 
prvom rade ide o zvýšenie bezpeč-
nosti detí, prichádzajúcich, alebo od-
chádzajúcich do školy.
Zjednosmernením premávky, ako 
aj vytvorením nových parkovacích 
miest sa pred základnou školou zvýši 
bezpečnosť a plynulosť cestnej pre-
mávky.

Vozidlá nebudú môcť jazdiť z ulice 
ČSA na Mierové námestie smerom od 
potravín Jednota na Lipovú ulicu. Na 
príjazd ku škole budú musieť pokra-
čovať až na Ul. 1. mája a po Ul. Lipová 
sa dostanú pred ZŠ. Na pravej strane 
budú umiestnené dopravné značky 
„zákaz státia“, čo znamená, že tam 
budú môcť zastaviť a vyložiť, alebo 
naložiť dieťa, prípadne ho ísť odpre-
vadiť pred školu, alebo ho ísť vziať do 
družiny. Ale nebudú tam môcť stáť 
dlhodobo.
Po ľavej strane bude vytvorených no-
vých 10 parkovacích miest s čiastoč-
ným státím na chodníku, ktoré budú 
slúžiť na parkovanie motorových vo-
zidiel.

Nové dopravné značky

Znížená rýchlosť z 50 km/h na 30 
km/h bude na ul. Parková, na ul. Cin-

torínska, kde je počas školského roka 
hustá premávka a pred križovatkou 
ulice ČSA s ulicou Mierové námestie.

Na Ul. Poštová bude z dôvodu zvýše-
nia bezpečnosti a plynulosti v cestnej 
premávke dopravná značka „STOP“.

Na Ul. 1. mája bude pred bytovým 
domom č. 256/2 osadená dopravná 
značka “Zákaz zastavenia“ s dodat-
kovou tabuľou č. 501 určujúcu dĺžku 
platnosti 25 metrov z dôvodu zlep-
šenia rozhľadových pomerov cestnej 
premávky.

(INU)

S úpravami dopravného značenia pri ZŠ Morovnianska cesta mesto začalo v 29. týždni.                                                                                                                                          FOTO: JP

Vďaka spolupráci mesta Handlová, 
najmä Sociálneho oddelenia Mest-
ského úradu v Handlovej, so Záchran-
nou zdravotnou službou Slovenskej 
republiky, bolo zorganizované pre 
obyvateľov mesta očkovanie druhou 
dávkou vakcíny Pfizer.
V podnikateľskom inkubátore v Han-
dlovej bolo zaočkovaných 348 ľudí 
proti COVID-19. Tak, ako pri prvom 
kole, každý obyvateľ, ktorý prišiel na 
očkovanie, musel prejsť kontrolou       
a vyplniť anamnézu v spolupráci s le-
kármi, ktorí na základe informácií od 
obyvateľov, odporučili alebo neodpo-
ručili očkovanie.
Mesto Handlová ďakuje dobrovoľ-
níkom z Dobrovoľného hasičského 
zboru Morovno, zamestnancom So-
ciálneho oddelenia Mestského úradu 
Handlová, Podnikateľského inkubá-

tora – ASTERION, n.o. a Kontaktnému 
centru Handlová za pomoc pri orga-
nizovaní druhého očkovacieho dňa.
Na prievidzskom zimnom štadióne 
očkovacie tímy naďalej očkujú vak-
cínou Comirnaty (Pfizer). Vakcinačné 
centrum bude otvorené len v sobotu 
v čase od 8.00 do 17.00 h, prijímať 
bude objednaných aj tých bez ob-
jednania. Pripravených je 2 100 miest,      
z toho 100 dávok je určených pre deti 
od 12 rokov. Rovnako je nutné vziať si 
so sebou občiansky preukaz, preukaz 
poistenca a v prípade preočkovania aj 
doklad o zaočkovaní prvou dávkou. 
Odporúčame mať so sebou aj vyplne-
né tlačivá - anamnestický dotazník a 
písomný informovaný súhlas. Za reš-
pektovanie všetkých pokynov vopred 
ďakujeme!

(JP / TSK)

Druhou dávkou sa zaočkovalo 348 ľudí
V mesiacoch júl a august 2021 
sa         v meste Handlová a v jeho 
mestských častiach  zbiera veľkoob-
jemový odpad z bytov a rodinných 
domov prostredníctvom rozmiestne-
ných veľkoobjemových kontajnerov.

Plán zberu

23. 7. - 29. 7. - Ulica 1. mája, Lipová, 
Poštová, Údernícka, Dimitrovova, 
Parková, Ružová, Krátka, Pstruhárska 

30. 7. - 5. 8. - Ulica 29. augusta od 
ZUŠ smerom k detskému domovu, 
ulice F. Nádaždyho, Cintorínska, Škol-
ská, Duklianska, Kremnická, J. Kráľa, 
Ľ. Štúra, Mládežnícka, Pionierov, Ga-
garinova, Jilemnického, Hurbanova, 
Kunešovská, Sadová.

5. 8. - 12. 8. -  Ulica 29. augusta od 

Hutiry smerom k Námestiu baníkov, 
ulice Partizánska, Pekárska, Mlynská, 
Potočná, SNP, Železničiarska

13. 8. - 19. 8. - ulice: Švermova, 
Športová, Kvetná, Vladovej, Savina, 
Kršákovej, Štefánika, Ligetská, Já-
nošíkova, Robotnícka, kpt. Nálepku, 
Brigádnická, Hečkova, Novomest-
ského, Hviezdoslavova, Odbojárov, 
Olbrachta, Bellu, Hlboká, Liptovská, 
Náhradné pole.

Do kontajnerov ani vedľa ne 
nepatrí

• BRO (biologicky rozložiteľný od-
pad),
• nebezpečné látky
• stavebná suť
• krabice z nábytku

Nestihli ste plánovaný zvoz?

Veľkoobjemový odpad môžete do-
niesť KEDYKOĽVEK do zberného dvo-
ra v areáli Skládky odpadov Handlová 
(Na Scheiblingu) na vlastné náklady 
alebo si objednať odvoz. Pre objed-
návku odvozu kontaktujte spoločnosť 
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. (zvoz 
je spoplatnený): 0918 471 852, email: 
info@hater.sk.

Všetky kontajnery budú označené 
žltou tabuľkou s telefónnym číslom 
0918 471 852 - dispečer dopravy p. 
Budovič. V prípade, že sa váš kontaj-
ner naplnil skôr a ešte máte odpad, 
ktorý potrebujete vyhodiť, volajte, 
prosím, na uvedené telefónne číslo. 
Ďakujeme!

Hater-Handlová

Plán zvozu kontajnerov na veľkoobjemový odpad
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Eurofondové projekty v realizácii

Aktuálny stav

Od roku 2006 mesto podalo viac ako 400

projektov. Najvyššiu úspešnosť z hľadiska

schválených projektov dosiahlo v roku 2020 

V roku 2020 predložilo mesto Handlová, mestské organizácie samostatne

alebo v spolupráci s mestom 28 projektových žiadostí.

Affiliations

We're also proud of the institutions that we are with and support our

research. Let's let them know by adding their names and logos here.

Mesto Handlová čerpá finančné

prostriedky z piatich operačných

programov. Výška zazmluvne-

ných oprávnených výdavkov 

z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov je 

2 605 011 eur.

Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby 

Zvyšovanie gramotnosti žiakov v ZŠ Školská

Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti

Podpora turistickej infraštruktúry v meste

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Podpora kapacít verejnej správy v okrese PD

04/2019 - 05/2021

03/2019 - 02/2022

02/2021 - 01/2022

09/2021 - 10/2022

06/2021 - 08/2021

07/2020 - 11/2023

04/2021 - 03/2023

474 240 €

139 573 €

556 791 €

379 394 €

24 948 €

907 751 €

122 314 €

Schválené projekty za rok 2020

Podpora turistickej infraštruktúry v meste

Zhodnocovanie BRKO z domácností

Podpora zamestnateľnosti v regióne (partner)

Podpora kapacít verejnej správy okrese (partner)

Boj proti koronavírusu

Kto pomôže Slovensku

Kto pomôže Slovensku

Pomôžte nám ochrániť klientov

Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

Múdre hranie

Podpora udržania zamestnanosti v MŠ

Knižnica plná dobrých kníh

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Online Dištančná výučba

Čítame radi 2

Získavanie a rozvoj kľúčových kompetencií

Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

Pracuj v školskej kuchyni

Čítame radi

24 948 €

396 970 €

 11 736 348 €

473 556 €

 700 €

Ochranné štíty

Germicídny žiarič

900 €

Refundácia platov

1 000 €

139 422 €

5 000 €

Refundácia platov

Vzdelávanie zamestnancov

800 €

15 015 €

Refundácia platov

Refundácia platov

800 €

MAS ŽIAR / PRV

MŽP SR / OPK

OPĽZ

OP EVS

Nadácia Tatra banky

Občianske združenie Spy

Nadácia pontis

Nadácia SPP

Metod. - pedag. centrum

MŠVVŠ SR

ÚPSVaR SR

FP MK SR

Metod. - pedag. centrum

Komensky s.r.o.

MŠVVaŠ SR

SAAIC / Erasmus

Metod. - pedag. centrum

ÚPSVaR

MŠVVaŠ SR

Mesto

Mesto

Mesto

Mesto

Senior Centrum

Senior Centrum

Senior Centrum

Senior Centrum

Materská škola

Materská škola

Materská škola

Mest

ská knižnica

ZŠ MC

ZŠ MN

ZŠ MN

ZŠ Školská

ZŠ Školská

ZŠ Školská

ZŠ Školská

Úspešnosť projektov v slede rokov

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

40 

30 

20 

10 

0 

Personálne náklady

Vďaka projektu z Operačného

programu Efektívna verejná správa

sú mzdy dvoch referentov odd.

mestských projektov financované 

z európskych zdrojov a zo štát-

neho rozpočtu vo výške 95 %.

Spolu s projektom „Opatrova-

teľky“ z OP Ľudské zdroje mesto

ušetrí na platoch viac ako 

500 000 eur.

Infografika Silver Jurtinus

48,1 % 36,6 % 48 % 44 % 60,7 % 55,5 % 42,8 % 70,3 %
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Mesto Handlová sa aj tento rok 
zapojilo do národnej kampane a 
celoslovenskej súťaže Do práce na 
bicykli. 

Do 8. ročníka kampane sa zapojilo 
11 358 súťažiacich v 3 448 tímoch 
z 91 samospráv, čo bol napriek do-
znievajúcej pandémii druhý najlepší 
výsledok v histórii. Súťaž prebiehala 
od 1. do 30. júna a z 91 samospráv 
obsadila handlovská samospráva 81. 
miesto. Spomedzi 1 271 zamestnáva-
teľov skončil Mestský úrad Handlová 
na 311. mieste.
Koordinátorkou kampane za mesto 
Handlová bola Vanda Matiašková z 
oddelenia komunikácie a marketingu 
mestského úradu. „V našom meste sa 
v roku 2021 do súťaže registrovalo 7 
tímov s 22 súťažiacimi. Oproti minu-
lému roku, kedy súťažili iba dva tímy 
cyklistov z mestského úradu, je to 
veľký pokrok. Handlovskú samosprá-
vu, ktorá opäť registrovala dva tímy 

cyklistov a jeden tím chodcov, dopl-
nili tréneri Školského basketbalového 
klubu, tím cyklistov MIMA s tímom 
chodcov Pešibus zo spoločnosti Ha-
ter-Handlová a tiež tím Kapríkovci zo 
spoločnosti GeWis.“ 

O 400 kíl exhalátov menej

Handlovčania najazdili spolu 1 336,08 
km, ušetrili tak 409,32 kg CO2. „Len 
pešiaci ušetrili za mesiac skoro 60 
kilogramov oxidu uhličitého, to zna-
mená, že každý, kto chodí pešo, šetrí 
životné prostredie každý deň.“
Hlavným cieľom súťaže je podporiť 
rozvoj nemotorovej, predovšetkým 
cyklistickej dopravy v mestách, vy-
zvať samosprávy na Slovensku, aby 
vytvárali kvalitné podmienky pre eko-
logické druhy dopravy v meste, moti-
vovať zamestnávateľov, aby budovali 
vo svojich sídlach vhodné podmienky 
pre zamestnancov, ktorí dochádzajú 
do práce na bicykli a motivovať za-

mestnancov, aby viac používali túto 
formu alternatívnej dopravy pri kaž-
dodennom cestovaní do práce.

Nie je dôležité vyhrať...

Človek je síce tvor súťaživý, ale podľa 
Vandy Matiaškovej nie v každej sú-
ťaži ide o víťazstvo. „Presný preklad 
známeho a často citovaného výroku 
Pierre de Coubertina znie ‚Dôležité 
v živote nie je víťazstvo, ale úsilie, 
podstatné nie je zvíťaziť, ale statočne 
bojovať.‘ Všetky tímy, ktoré sa tento 
rok v Handlovej do súťaže Do práce 
na bicykli zapojili, bojovali statočne. 
Okrem krásneho výsledku, ušetre-
ného oxidu uhličitého, vzájomného 
povzbudzovania sa, spestrenia cesty 
do práce počas teplého a slnečného 
júna, máme v nohách niekoľko kilo-
metrov, dobrý pocit a krásne spo-
mienky a mnohí z nás aj naďalej do-
chádzajú do práce na bicykli či pešo.“
S tvrdením, že Handlová nemá šan-

cu vyhrať, lebo sme malé mesto, 
však Matiašková nesúhlasí. „Nie je to 
úplne tak. Aj menšie mestá sa doká-
žu dostať na popredné priečky. Nie 
vždy ide len o kilometre. Dobrým prí-
kladom je mesto Lipany, ktoré má 6 
500 obyvateľov a do súťaže sa v ňom 
prihlásilo 29 tímov so 107 jazdcami! V 
kampani sa dostali do TOP 10 v súťaži 
samospráv a získali 6. miesto.“ 

Všetci sa niekam ponáhľame 

Pridať sa do kampane aspoň na jeden 
mesiac nie je podľa jej koordinátorky 
až také ťažké. „Do práce, domov, na 
tréning, na nákup. Samozrejme, že 
nie každý má možnosť chodiť do prá-
ce bicyklom, keď musí odviezť ráno 
deti do školy, prípadne škôlky, ktoré 
sú aj v priľahlých obciach či mestách. 
Popri niektorých z nás sa však viezli 
aj deti. Sadli ráno na svoj bicykel a 
zaparkovali si ho pekne v škole. Jed-
na  mamina dokonca vozila dieťa na 

bicykli aj do škôlky. Výhodou jazdy 
na bicykli je nielen rýchly presun po 
meste, ale aj bezproblémové parko-
vanie. Nehovoriac o tom, že po práci 
nemusíte nasadať do rozpáleného 
auta.“

Bezpečnosť nadovšetko

Jednou z aktivít, ktorá počas národ-
nej kampane vzišla, je aj Petícia za 
bezpečnosť cyklistov a chodcov. „Pe-
tíciu doteraz podpísalo viac ako 21 
500 ľudí, pričom cieľom je dosiahnuť 
25 tisíc podpisov. Nie všade je totiž 
možné vytvoriť cyklotrasy a rozšíriť 
cesty pre bezpečnú jazdu cyklistov. 
V takom prípade je na mieste jedine 
ohľaduplnosť šoférov motorových 
vozidiel. Pričom aj cyklisti musia do-
držiavať v takýchto prípadoch isté 
pravidlá, ako napríklad jazdiť pri kraj-
nici po jednom v zástupe a nie vedľa 
seba,“ uzavrela Vanda Matiašková.

(INU) 

Handlovčania v cyklistickej kampani ušetrili vyše 400 kg škodlivých emisií

Silvester Snitka: Ak si dokážete 
nastaviť hlavu, dokážete si pre-
robiť aj telo

Aktuálny Guinnessov rekord v poč-
te krajín prejdených na bicykli za 24 
hodín drží Maďar Dávid Kővári, ktorý 
prešiel sedem krajín. Handlovčan Sil-
vester Snitka sa v septembri pokúsi 
prejsť deväť štátov. 
Dávid Kővári štartoval 22. augusta 
2017 z Poľska a prešiel Česko, Sloven-
sko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko a 
Chorvátsko. Rok pred ním podobnú 
trasu, ale opačným smerom, absol-
vovali Angličania James Van Der Ho-
orn a Thomas Reynolds, ktorí držia 
Guinnessov rekord za najväčší počet 
navštívených krajín na bicykli za 24 
hodín  v skupine. Ženský Guinnessov 
rekord v tejto disciplíne drží Maďarka 
Maja Tóthová. V roku 2018 prešla päť 
krajín. Začala na Slovensku a prešla 
Rakúskom, Maďarskom, Slovinskom 
a skončila v Chorvátsku.

Akú trasu ste pre svoj pokus o pre-
konanie Guinnessovho rekordu 
zvolili? 
Moja trasa bude začínať v Taliansku 
a ďalej bude prechádzať cez Švaj-
čiarsko, Lichtenštajnsko, Rakúsko, 
Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, 
Belgicko a končiť bude v Holandsku. 
Je to trasa dlhá okolo 740 kilometrov, 
čo znamená že 24 hodín budem mu-

sieť ísť rýchlosťou priemerne 31 km/
hod. V úvode budem ťažiť z prvých 
desiatich kilometrov, čo je vlastne 
zjazd z Talianska do Švajčiarska.

Ako vám napadlo prekonať platný 
rekord?
Asi pred dvoma rokmi som zachy-
til správu, že Maďar Dávid Kővári 
prešiel sedem krajín a prešiel okolo 
640 km. Zaujalo ma to, lebo nejaké 
dvesto-tristo kilometrové trasy som 
už dovtedy absolvoval, tak som nad 
tým začal premýšľať. Prvé mi napadlo 
ísť na Balkán, tam je vyššia hustota 
krajín, ale keď som si narátal výškové 
metre, tak by mi cesta trvala aj dva 
dni. Musel som teda nájsť takú trasu, 
ktorá by na to mala vhodný profil. 
Ak chcem ísť rýchlo, nemôžem ísť 
do kopcov. Táto trasa je rovinatejšia, 
nastúpam možno len okolo dvetisíc 
metrov.

Ako ste sa dostali k cyklistike?
Pracujem v hoteli v Rakúsku a boli 
tam ubytovaní hostia, manželský pár, 
ktorí mali so sebou cestné bicykle a 
jeden, rezervný, mali odložený v pla-
várni. Opýtal som sa, či by som si ho 
mohol vyskúšať a oni mi to umožni-
li. Všetko mi ukázali, aj ma vystrojili. 
Trasu okolo jazera Attersee, kde som 
vtedy pracoval, mi na mojom bicykli, 
ktorý som rekreačne párkrát do roka 
vytiahol, trvala dve a trištvrte hodiny. 
No a na tom požičanom cesťáku, v 
hodnote sedemticíc eur, som to spra-
vil za hodinu a pol. Bolo rozhodnuté! 
Po sezóne, keď som sa z Rakúska vrátil 
domov, som si hneď našiel klub, kde 
by som spravil prvý krok. Oslovil som 
teda pána Jána Stejskala, bývalého 
majstra Československa v cestnej cyk-
listike, vstúpil som do jeho cyklistické-
ho klubu CK Stejskal Team Prievidza a 
on ma do tohto športu zasvätil. Takto 
som sa zoznamoval s cyklistikou a po 
prvotných skúsenostiach som začal 
chodiť aj na preteky. Po dvoch rokoch 
som prestúpil do CK Falange Bratisla-
va, ktorý má veľkú členskú základňu 
a tu pôsobím doteraz. Tento rok je to 
moja siedma sezóna pretekania na 
cestnom bicykli.

Venovali ste sa predtým iným špor-
tom?
Inému športu som sa predtým ne-
venoval. Keď som bol mladší, hrával 
som za Handlovú kolky - ako doras-
tenec a neskôr aj za mužov. Ale inak 
som sa športu veľmi nevenoval.

Takže so športom ste začali až vo 
vyššom veku?
Áno, s týmto športom som začal pres-

ne v päťdesiatke, „v polovici života“ 
som nastúpil rovno do kategórie 
Masters C, ktorá je od 50 do 59 rokov. 
Ale ako sa hovorí, nikdy nie je nesko-
ro. Ján Stejskal mi raz povedal: „Ak si 
raz zamiluješ bicykel, tak je to láska 
na celý život“. A u mňa sa to nejako 
potvrdilo. Bicykel je moja vášeň, je 
to aj určitý druh životného štýlu a 
hlavne robím tým niečo aj pre svoje 
zdravie. Veľa ľudí pohyb nemá, čo je 
na ich škodu. Podľa mňa je dôležité 
udržiavať sa v kondičke.

Aké úspechy sa vám zatiaľ podarilo 
dosiahnuť?
Po dvoch rokoch, keď som sa už nie-
čo naučil, cítil som, že mi niečo chý-
ba. Kúpil som si teda bicykel najvyššej 
rady, upravil som stravu, stal som sa 
vegetariánom, schudol som desať 
kilogramov a to mi prinieslo aj určité 
výsledky. V roku 2019 som bol desať-
krát na „bedni“ a vyhral som aj Pohár 
Merida Cup v kategórii Masters C. 
Takže viditeľné výsledky sa dostavili. 
Je to hlavne o nastavení hlavy. Ak si 
dokážete nastaviť hlavu, dokážete si 
prerobiť aj telo.

Ako sa pripravujete na prekonanie 
rekordu?
Pripravujem sa pod taktovkou môjho 
osobného trénera a pri jeho trénin-
goch cítim, že moja výkonnosť stúpa. 
Tak napr. päťsto kilometrov s pre-
stávkami som spravil za dvadsať ho-

dín, alebo tristokilometrovú časovku 
som išiel deväť hodín v rýchlosti 33,4 
km/hod. To sú také vnemy, ktoré mi 
dávajú pocit, že to môžem zvládnuť.

Kedy štartujete?
Plánovaný štart je okolo 8. septem-
bra. Presný deň bude závisieť od 
viacerých faktorov. Jedným z nich je 
počasie a smer vetra, ale záležať bude 
aj na covidovej situácii. Prejsť deväť 
krajín v tejto ťažkej situácii nebude 
jednoduché, všetko musíme vopred 
dohodnúť s jednotlivými ambasáda-
mi, aby ma pri prechode hraníc ne-
zdržiavali. Celý priebeh chceme aj s 
mojim realizačným tímom sprostred-
kovať aj priateľom a fanúšikom. Pra-
cujeme na tom, aby každý mohol on-
line sledovať, kde sa pohybujem a ak 
všetko dobre dopadne, možno budú 
aj živé vstupy každú hodinu v rádiu, 
ako nám náš pokus prebieha.

Silver Jurtinus

Obaja športovci potrebujú na 
svoje expedície približne 2 000 

eur. Ak vás príbehy handlovských 
športovcov oslovili a radi by ste 
im finančne pomohli, neváhajte 

a kontaktujte ich emailom.

Marek Radovský
marek.radovsky@gmail.com

Silvester Miloslav Snitka
silvo1965@gmail.com

Handlovčan Silvester Miloslav Snitka si trúfa prekonať Guinnessov rekord.                                    FOTO: ARCHÍV SS 

(Dokončenie článku z titulnej strany.)

Ktorá bola vaša doposiaľ najťažšia 
expedícia? A ktorá najkrajšia?
Najkrajšia a aj najťažšia je vždy práve 
tá posledná, alebo aktuálna. Asi naj-
krajšie spomienky mám na výstup 
na Elbrus, kde sme s bratom stáli na 
tomto 5 642 metrov vysokom kopci, 
najvyššom bode Európy spoločne. 
Najťažšie lezenie bolo asi v severnej 
stene Vertainspitze Nordwand Sulden 
v Taliansku a najdobrodružnejšie a zá-
roveň asi aj najnebezpečnejšie bolo 
lezenie na Mangart v Slovinsku, kde 
sme liezli s tandemovým padákom na 
chrbte a chceli sme zletieť z vrcholu, 
no chýbala nám polhodinka, na to 
aby sme to mohli zrealizovať.

Prečo ste si pre cieľ  vašej expedí-
cie vybrali práve západný Kokshaal 
Too?
Kokshal Too je nádherná oblasť v Kir-
gizsku, kde steká ľadovec Kyzyl Asker, 
ktorý je obklopený nádhernými štít-
mi do 6 000 metrov. Obrovské žulové 
steny pôsobia na každého horolezca 
magicky, takže sa tam chcem pozrieť 
a ak nám to hory dovolia, aj niečo 
vyliezť.

Čo presne máte v pláne?
Hlavne podnikať prvovýstupy na pri-
ľahlých stenách, kde je obrovský po-
tenciál na nové cesty. 

Koľko prvovýstupov už máte za se-
bou a aký je to pocit, preliezť niečo, 
o čo sa predtým nik nepokúsil ale-
bo to nedokázal?
Prvovýstup je niečo krásne, navždy 
sa zapíšete do histórie danej lokality. 
Pocit neistoty, nevedomosti je zaují-
mavý, o to krajší, keď sa to podarí a 
vznikne pekná cesta. V Sykkylvene v 
Nórsku mám asi najkrajší prvovýstup, 
skoro tisíc metrového kuloáru. Nazvali 
sme ho Krčov žľab (Krč Renna) na po-
česť Števka, čo nás, niekoľko generácií 
naučil všetko, čo sme potrebovali. V 
Tatrách sa mi každý rok podarí otvo-
riť niekoľko nových smerov, spome-
niem len pár Prometeus M9,Jahňací 
štít, Slabé kone M8 A0, Pustá stráž 
Bielovodská dolina, Bumerang M9+, 
Galéria Patrie, Mlynická dolina.

Kto budú vaši spolulezci?
Spolulezcami budú Juraj Švingal z 
ABC Bratislava a Lukáš Bulla z Loko-
motívy Nitra.

Čím sa živíte? Dá sa horolezectvom 
na Slovensku uživiť? 
Živil som sa dlhé roky ako konštruk-
tér, ale seriózna práca nejde dokopy 

so serióznym lezením, takže sa už nie-
koľko rokov živím výškovými prácami. 
U nás sme 20 rokov pozadu so všet-
kým, takže ani v lezení nie je možné 
byť profesionálom. Nie je u nás nik, 
kto by nemusel popri lezení pracovať. 
Možno raz...

Marek Radovský.                                 FOTO: ARCHÍV MR
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645. výročie mesta Handlová, ktoré 
oslavuje naše mesto v tomto roku, 
si pripomíname na stránkach Han-
dlovského hlasu v každom jeho 
vydaní až do konca roka bádavou 
súťažou o pekné ceny. Správne od-
povede na súťažné otázky nájdete 
v Monografii mesta 1, ktorá vyšla v 
roku 2017. Tento rok  ju sprístupňu-
jeme v digitálnej podobe na webo-
vom 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 ne-
majú ani prístup na internet, nájdu 
túto knihu v našej mestskej knižnici.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

1. Po zverejnení krátkeho textu o 
meste bude nasledovať otázka. Va-
šou úlohou bude otázku správne 
zodpovedať. 
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že na-
píšete odpoveď do formulára, ktorý 
nájdete vo vydaní Handlovského 
hlasu na tomto mieste, vypíšete 
kontaktné údaje a pošlete do re-
dakcie do uzávierky budúceho čísla 
novín.

3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplň-
te a vhoďte do schránky na budove 
MsÚ v obálke s označením: Súťaž 
645 alebo odfoťte vyplnený kupón 
a pošlite fotografiu na adresu re-
dakcie handlovsky.hlas@handlova.
sk, v predmete správy uveďte: „Sú-
ťaž 645“ 
4. Výhercov budeme žrebovať každé 
dva týždne. Vždy jedna/jeden z vás 
vyhrá pekné ceny k výročiu ako sú 
šálky, tričká, pohľadnice, magnetky. 
Na konci roka zo všetkých odpovedí 
vyžrebujeme troch výhercov, kto-
rým venujeme novú Monografiu 
mesta 2.

Súťažná úloha č. 9

Železnice boli znakom modernej 
doby, ale v ich výstavbe uhorská 
časť monarchie až do rakúsko-uhor-
ského vyrovnania veľmi zaostávala, 
a tak ešte dlhú dobu zostával hlav-
ným dopravným prostriedkom kon-
ský alebo volský záprah. Po roku 
1867 sa budovala železničná sieť 
oveľa rýchlejšie. Ročne pribudlo až 
600 kilometrov tratí, no hospodár-
ska kríza, ktorá vypukla roku 1873, 

výstavbu pribrzdila. Najprv sa rozo-
stavala Košicko-bohumínska trať ve-
dúca od Ostravy cez Čadcu a Žilinu 
do Košíc. Uhorský snem v roku 1869 
rozhodoval o ďalších železničných 
spojeniach. Absolútnu prednosť 
malo napojenie Budapešti na rozo-
stavanú Košicko-bohumínsku líniu.
Už na jeseň roku 1869 sa začali prí-
pravné práce trate vedúcej z Vrútok 
cez susedný Turiec, Kremnicu, Zvo-
len, Lučenec k hlavnému mestu. Na 
výstavbe úseku od Vrútok po Hron-
skú Dúbravu pracovalo asi 10 tisíc 
ľudí. Za prácou sem prišli robotníci 
zo všetkých kútov monarchie, no 
zárobkové možnosti si tu našli aj 
domáci, najmä furmani z okolia. Trať 
dokončili roku 1872 a keďže viedla 
náročným horským terénom, stala 
sa pýchou domáceho železničného 
staviteľstva. Železnica sa tak priblíži-
la k Handlovej na vzdialenosť troch 
hodín chôdze. Pravda, prístup k nej 
cez hory bol náročný, stará cesta 
bola v dezolátnom stave, sotva ju 
bolo možné prejsť s konským povo-
zom. Prepojiť tento zastrčený a ťaž-
ko prístupný kút hornonitrianskej 
kotliny s južnou časťou Turčianskej 

Otázka číslo 9: 
Akú dĺžku mal úsek železnice 

od Vrútok po Hronskú Dúbravu?

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. Prevádz-
kovateľ, ktorému sa poskytujú osobné 
údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 
7, 97251 Handlová , 0908 342 616, hand-
lova@handlova.sk. Doba uchovávania 
osobných údajov: do doby pominutia úče-
lu – zlosovanie výhier. Svojím podpisom 
dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi 
súhlas so spracovaním mojich osobných 
údajov pre vyššie uvedené účely. Podrob-
nosti o ochrane osobných údajov sú do-
stupné na www. handlova.sk/ samospra-
va/ osobnyudaj.

Podpis: 

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

stolice si želali na oboch stranách 
pohoria. V roku 1888 predstaven-
stvo mesta Kremnica požiadalo 
Nitriansku župu, aby podporila 
plán na výstavbu modernej cesty 
z Kremnických baní do Handlovej 
alebo do Ráztočna. Zostalo však len 
pri sľuboch. Napriek neochote žup-
ných úradov dlhodobým zámerom 
uhorského ministerstva dopravy 
bolo prepojenie údolia Nitry s tra-
ťou Budapešť-Zvolen-Vrútky. Keďže 
ale nebolo dosť prostriedkov, práce 
postupovali pomaly a po etapách. 
Spojenie nitrianskej doliny s Tur-
čianskou kotlinou sa realizovalo až 
v roku 1928.
 

Žrebovanie 8. kola

V 8. kole sme sa pýtali, kedy vznikol 
v Handlovej dobrovoľný hasičský 
zbor. Správna odpoveď je 6. mája 
1894. 
Zo správnych odpovedí sme vyžre-
bovali pána Richarda Jurčasíka. Vý-
hercovi srdečne blahoželáme.
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Projekt cezhraničnej spolupráce pre-
hĺbil dlhoročné partnerstvo medzi 
Strednou odbornou školou v Handlo-
vej a Střední školou elektrotechnickou 
a energetickou Sokolnice. Má silný 
cezhraničný charakter s ambíciou po-
zitívneho dopadu na oboch stranách 
hranice.

Systém kvality

Cieľom projektu ,,Cezhraničný sys-
tém manažérstva kvality v odbornom 
vzdelávaní“ bolo systémové zavede-
nie problematiky manažérstva kvality 
a certifikácie do obsahu vzdelávania 
v strojárskych a elektrotechnických 
odboroch so zámerom čo najviac sa 
priblížiť požiadavkám praxe v slo-
venských a českých firmách a zvýše-
nie kvality a atraktivity vzdelávania.             
V súčasnej dobe sa kvalita stáva zák-
ladným nástrojom udržania sa na 
trhu. Projektom sme vytvorili priestor 
v rámci odbornej prípravy a vzdelá-
vania na zmenu – motiváciu a posun 
v myslení žiakov tak, aby požiadavka 
kvality bola prirodzenou súčasťou 
každej činnosti. 

Projektové výstupy

Rozvinuli sme systematickú spoluprá-

cu, partnerstvo medzi strednými ško-
lami z Trenčianskeho a Juhomoravské-
ho kraja formou tvorby spoločného 
učebného textu s názvom ,,Kvalita nie 
je náhoda“, pracovných listov ,,Kontro-
la kvality v strojárstve“, ,,Kontrola kva-
lity v elektrotechnike“ a spoločného 
vzdelávacieho programu. V rámci re-
alizácie aktivít projektu bolo na oboch 
školách obstarané technické vybave-
nie - prístroje a zariadenia potrebné k 
zavedeniu spoločného vzdelávacieho 
programu/výstupov, vytvorené a ino-
vované odborné učebne. Program je 
zameraný na zavedenie systému kon-
troly kvality a certifikácie do výučby 
strojárskych a elektrotechnických 
predmetov. Na SOŠ Handlová je urče-
ný pre žiakov v študijných a učebných 
odboroch technického zamerania ako 
mechanik - mechatronik, elektrotech-
nika, mechanik opravár strojov a zaria-
dení, elektromechanik - silnoprúdová 
technika. U Střední školy elektrotech-
nické a energetické Sokolnice sú to 
odbory mechanik elektronik, technik 
silnoprúdových zariadení, elektrikár, 
autoelektrikár a elektrotechnik. Re-
álne zohľadňuje využívanie nových 
výučbových meracích zariadení zakú-
pených z projektu, schopných simulo-
vať reálne výrobné a meracie procesy 
v praxi. 

Zavedenie nového prístupu vedúceho 
k zvýšeniu kvality a efektivity odbor-
ného vzdelávania bolo posilnené vy-
tvorenou pracovnou skupinou, ktorá 
bola garantom odbornej stránky pro-
jektu. Pracovnú skupinu tvorili odbor-
níci z partnerských škôl, odborníci zo 
zamestnávateľských firiem a organizá-
cií oboch krajín. Odborným pedago-
gickým pracovníkom poskytli najlep-
šie skúsenosti, postupy a manuá ly zo 
strojárskej a elektrotechnickej výroby 
kvôli prepojeniu teoretických vedo-
mostí s praxou. 

Posilnenie odbornosti

Súčasťou projektových aktivít boli 
odborné stáže žiakov a pedagógov 
na oboch školách. Odborné stáže 
žiakov prispeli k zefektívneniu odbor-
nej prípravy žiakov na zmodernizo-
vaných pracoviskách, rozšíreniu ich 
odborných poznatkov a praktických 
zručností o ďalší rozmer, ktorým je 
meranie kvality a uvedomenie si jej 
dôležitosti v praxi podnikov, práca na 
spoločnom zadaní v novom kolektíve 
a testovanie nových výučbových me-
racích zariadení, ich zapojenie, obslu-
ha, prevádzka. Odborná stáž peda-
gógov prispela k výmene odborných 
poznatkov a skúseností medzi odbor-
nými zamestnancami partnerských 
škôl, posilnil sa profil učiteľa prostred-
níctvom výmeny osvedčených inova-
tívnych postupov v oblasti certifikácie 
a manažérstva kvality. Samotné stáže 
prispeli k upevňovaniu cezhraničnos-
ti, odstraňovaniu jazykových bariér

Prínos realizácie projektu 
a jeho udržateľnosť

Projekt zdôraznil potrebu zapojenia 
cezhraničného partnera z dôvodu 
nadviazania nových foriem spoluprá-
ce a to ako medzi školami tak i so sek-
torom firiem a organizácií.
Pozitívnym dopadom pre obe školy je 
skutočnosť, že firmy nebudú musieť 
posielať svojich zamestnancov na 
špeciálne školenia pre proces certi-
fikácie, ale mladí zamestnanci prídu      
s kompetenciou kvality pripravení už 
zo školy. Vďaka investícii do moderni-
zácie učebných materiálov, pomôcok 

SOŠ Handlová inovovala vzdelávanie cezhraničnou spoluprácou

a materiálno-technického vybavenia 
výučby sa zvýšila atraktívnosť odbor-
nej výučby a tým aj záujem o štúdium 
v strojárskych a elektrotechnických 
odboroch. Výsledným efektom bude 
zvýšenie kvality vzdelávacieho proce-
su, rozšírenie kľúčových kompetencií 
žiakov, čo podporí ich záujem o štú-
dium a zvýšia sa ich šance uplatnenia 
na trhu práce. Učitelia si počas realizá-
cie zvýšili a aktualizovali pedagogické 
spôsobilosti, čo ich motivovalo k ďal-

ším inováciám. Výsledné ukazovatele 
budú mať dopad aj na okolie, učite-
ľom odborných škôl v našom regióne 
ponúkneme naše nové poznatky, skú-
senosti a učebné texty na internete v 
danej problematike. Výstupy (spoloč-
ný vzdelávací program, učebné texty 
a pracovné listy) budú mať cezhranič-
ný charakter a budú k dispozícii obom 
partnerským školám.

Mgr. Patrícia Burtinová

Odborná stáž žiakov na pôde Strednej odbornej školy Handlová.                                                                    FOTO: SOŠ

Odborná stáž žiakov v partnerskej škole SŠEaE Sokolnice.                                                                                  FOTO: SOŠ

Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu 
(COVID-19) sa predbežne plánuje ko-
nanie Baníckeho jarmoku v termíne 3. 
a 4. septembra 2021. Rozsah a samot-
né konanie bude podmienené aktuál-
nymi hygienickými opatreniami.
Zástupcovia Hornonitrianskych baní 
Prievidza informovali, že neplánujú 
organizovať Deň otvorených dverí na 
Bani Handlová, nakoľko pri takomto 
druhu podujatí je takmer nemožné 
dodržovať protiepidemické opatre-
nia. Fáranie vláčikom do bane je príliš 
kontaktné.
V rámci osláv hlavní organizátori, 
mesto Handlová, HBP a Združenie 
miest a obcí hornej Nitry plánujú or-
ganizovať v piatok 3. 9. 2021:

Regionálne oslavy dňa baníkov budú!
13.00 h - Pietna spomienka  na cin-
toríne v Handlovej – v spolupráci s 
baníckym spolkom.
15.00 h  - Odovzdávanie ocenení Pla-
keta za rozvoj baníctva na hornej Nit-
re v komornom prostredí v obradnej 
sieni MsÚ Handlová
17.00 h  - Nezabudli sme – slávnostná 
svätá omša v Kostole sv. Kataríny.
Sobota 4. septembra bude venovaná, 
tak ako vlani, komunitnejším aktivi-
tám, ako je Banícka špacírka a futbal 
na Hornom konci – Ženatí vs. slobod-
ní. Návrh hudobného programu na 
oba dni pripravuje Dom kultúry. Z 
účinkujúci prezradili mená Katarína 
Koščová, Tina alebo Moja Reč.

(RED)
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Spomienka
Prinášame biele ruže, 
majú biele lupienky, 

my sme do nich vložili 
všetky naše spomienky. 

Štefánia Gregorová 
odišla, už nie je medzi 

nami, no v našich srdciach 
stále žije spomienkami. 

S úctou a láskou spomínajú 
synovia Dalibor a Pavel s rodinou.

1/14/7/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 15 / 2021

je v utorok 3. augusta. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 11. 8. 2021.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program od 29. júla do 16. augusta 2021

SNÚBENEC ALEBO MILENEC?
Romantický / HUN / MP12 / dabing

90 min / 5 €
29. 7., 18.00 / 31. 7., 18.00

1. 8., 18.00 / 7. 8., 20.15

EXPEDÍCIA: DŽUNGĽA  
Akčný / USA / MP 12 / dabing

119 min / 5 €
30. 7., 16.00 / 1. 8., 16.00 

VOYAGERS VESMÍRNA MISIA
Thriller / USA / MP 12 / titulky

108 min / 5 €
30. 7., 18.00 / 31. 7., 20.00

OČISTA NAVDŽY
Thriller / USA / MP 15 / titulky

103 min / 5 €
2. 7., 20.00 / 5. 7., 18.00 / 9. 7., 18.00

SLEČNA BEŠTIA   
Horor / USA / MP 15 / titulky

102 min / 5 €
30. 7., 20.00 / 2. 8., 18.00

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK
Animovaný / USA / MP / dabing

95 min / 5 €
31. 7., 16.00 / 13. 8., 16.00

MALÝ YETI 2 
Animovaný / FRA / MP / dabing

89 min / 5 €
5. 8., 16.00 / 7. 8., 16.00 / 8. 8., 16.00

14. 8., 16.00

THE SUICIDE SQUAD: 
SAMOVRAŽEDNÁ MISIA  

Dobrodr. / USA / MP 15 / titulky
132 min / 5 €

5. 8., 18.00 / 7. 8., 18.00 / 13. 8., 20.00

GUMP: PES, KTORÝ NAUČIL 
ĽUDÍ ŽIŤ

Rodinný / CZ / MP
90 min / 5 €
6. 8., 16.00

Spomienka

V týchto dňoch si pripomíname už 9. výročie 
úmrtia našich našich rodičov, starých 

a prastarých rodičov 
Márie a Vladimíra Krištofcových. 

S láskou spominajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.

2/14/7/2021/OI

Navždy nás opustili
Rudolf Mrviš, 48 rokov,

naposledy bytom ČSA 34/12. 

Martin Štrbka, 69 rokov,
pôvodne bytom Mostná 33.

Janka Ihringová, rod. Hammerová, 92 r.,
pôvodne bytom v Handlovej, 29. augusta 24

Miroslav Galba, 79 rokov,
naposledy bytom v Handlovej, ČSA 36.

Josef Kopunec, 70 rokov,
naposledy bytom Mostná 23.

Ľudovít Szalay, 80 rokov,
naposledy bytom Údernícka 13/1.

Spomienka
Dňa 2. augusta 

uplynie 31 rokov, 
čo nás navždy opustil 

Alojz Vician. 

Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku. 
S láskou spomína 

manželka s rodinou.

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre teba slnko hriať, 

ale tí, čo ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na teba spomínať. 

3/14/7/2021/OI

Spomienka
19. júla sme 

si pripomenuli prvé 
smutné výročie, čo nás 
navždy opustila pani

Anna Madolová. 

Sú ľudia, ktorí pre nás 
v živote znamenajú veľa. 
Anna rozdávala úsmev 

na perách vždy, keď bolo treba. Podala pomocnú 
ruku, mala veľké srdce, pomáhala každému, 

kto pomoc potreboval. Taká bola. Oči sa naveky 
zavreli, duša odišla do ďiaľok, však Tvoja 

láska s nami zostáva a v srdciach navždy tisíc 
spomienok. Aj keď skončila sa žitia Tvojho púť, 
my všetci nechceme nikdy na Teba zabudnúť. 

S láskou a úctou spomínajú sestry, švagriná, 
krstné deti, synovci, sesternice, priatelia a známi.

4/14/7/2021/OI

Spomienka
Dňa 25. júla sme

si pripomenuli dva roky, 
čo nás navždy opustil náš 
otecko, starký a prastarký 

Michal Kozár. 

Tvoje srdce navždy 
prestalo biť a my musíme 

naučiť sa bez Teba žiť. 

S láskou spomína celá rodina. 

5/14/7/2021/OI

Spomienka
Dňa 3. júla uplynulo 
14 rokov odkedy nás 
navždy opustil pán 

Rudolf Sýkora.

Hoci si odišiel a niet Ťa 
medzi nami, v našich 

srdciach zostaneš 
stále s nami. 

S láskou spomína dcéra Maria a synovia Rudolf 
a Milan s rodinami. Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 
6/14/7/2021/OI

Spomienka
Dňa 26. júla uplynuli dva 
roky, odkedy nás opustil 

náš milovaný manžel, 
František Pinter. 

S láskou spomínajú 
manželka Mária a dcéry 

s rodinami. 

Posledné zbohom si musel dať, 
všetko pekné zanechať. 

Srdiečko unavené prestalo biť, 
nebolo lieku, aby si mohol žiť. 

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. 
To, že sa raz zhojí je iba klamné zdanie, 

v srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie. 

7/14/7/2021/OI

Spomienka

Dňa 13. júla by sa dožila 
84 rokov pani 

Helenka Vidová, 

ale osud to zariadil inak 
a nedovolil, aby mohla 

s nami žiť. 

V týchto dňoch na ňu spomína celá rodina. 
Chýbaš nám všetkým, hlavne manželovi. 

Spi sladko, moja drahá.

10/14/7/2021/OI

Spomienky
Dňa 12. augusta si 

pripomíname nedožitých 
80 rokov a 31. júla 

6. výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 

mamička 
Olinka Antalová. 

S láskou spomínajú dcéry 
Ivetka s manželom, Olinka 

s manželom, syn Stanko s dcérou 
a ostatná rodina. 

Posledné zbohom si musela dať, všetko pekné 
zanechať. Srdiečko unavené prestalo biť, nebolo 

lieku, aby si mohla žiť. Nikdy nezabudneme! 
Chýbaš nám!

Dňa 8. mája sme si 
pripomenuli nedožitých 

84 rokov nášho 
milovaného otecka 

Stanka Antala. 

S láskou spomínajú syn 
Stanko s Renatkou, dcéry 
Olinka, Ivetka s manželmi 

a ostatná rodina. 

Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich 
srdciach ostávaš stále s nami. Smútok a žiaľ v 

srdci máme, na Teba, ocko, s láskou spomíname. 
Nikdy nezabudneme! Chýbaš nám!

Dňa 3. mája uplynulo 15 
rokov, čo nás vo veku 26 
rokov navždy opustil môj 

milovaný syn 
Jarko Madaj. 

S láskou na Teba, Jarko, 
spomínajú mamina, ujo, 
syn Jarko, sestra Stanka s 
rodinou a ostatná rodina. 

Ešte raz Ťa objať, dotknúť sa, počuť Tvoj milovaný 
hlas. Nedá sa. Snáď sa tam hore dobre máš. 

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať, ale 
na Teba Jarko budeme stále s láskou spomínať. 

Nezabudneme! Chýbaš nám!

11/14/7/2021/OI

Ing. Ján Sobota, 79 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 33.

Ing. Vladimír Dupkala, 76 rokov
naposledy bytom Dimitrovova 22A.

Ján Prosba, 67 rokov,
naposledy bytom ČSA 18/9.

Vladimír Ivan, 78 rokov,
naposledy bytom Obrancov mieru 12.

Božena Ignáczyová, rod. Gáborová, 74 r.,
naposledy bytom Duklianska 38/6.

Margita Bútorová, rod. Petrášová, 83 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 35.

Božena Ignáczyová, rod. Gáborová, 74 r.,
naposledy bytom Duklianska 38/6.

Margita Bútorová, rod. Petrášová, 83 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 35.

Zlata Géciová, rod. Vicianová, 85 rokov,
naposledy bytom M. Vladovej 12.

Ladislav Arendáš, 82 rokov,
pôvodne bytom v Handlovej, Mostná 1.

Renata Révayová, nedožitých 53 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 25/4.

Spomienka

Dňa 27. júla uplynulo 39 
rokov, čo nás 

navždy opustila naša 
drahá mamička, 

starká a prastarká 
Ľudmila Burianová 

rod. Vašíčková. 

Kto ju poznal a mal ju rád, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku a modlitbu. 

Tak rada chodila do kostolíka sv. Kataríny... 

12/14/7/2021/OI

Riadková inzercia
Mladá slušná bezdetná dvojica hľadá podnájom, 
príjem mesačne máme, zn. ponúknite len 
seriózne, volať na t.č.: 0917 389 139

13/14/7/2021/OI

Spomienka
Dňa 7. júla sme si 

pripomenuli prvý rok, čo 
nás navždy opustila naša 
milovaná mamička,babka 

prababka, pani 
Mária Kobelárová.

Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami 

tichú spomienku. Spominaju deti, vnúčatá, 
pravnúčata a ostatná rodina.

Odišla si tíško bez rozlúčky snívať 
svoj večný sen,

my s láskou na Teba spomíname 
každučký jeden deň. 

9/14/7/2021/OI

Spomienka
Dňa 27. júla si 

pripomíname 5. smutné 
výročie, čo nás nečakane 

opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko, 

Tibor Buchal. 

S láskou spomína 
manželka Anka, syn 

Martin, dcéra Veronika, zať Miško a vnúčatá 
Adamko a Bianka. Veľmi nám chýbaš.

Všetko na svete sa dá nahradiť, ale človek, 
ktorý odišiel navždy, nám veľmi chýba. 

8/14/7/2021/OI

Predám nové plechové disky 5x14,3 R16 
zo Suzuki s 1/3 zľavou volať 0949 680 851.

14/14/7/2021/OI

Spomienka
Dňa 21. júla uplynulo 

15 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec, starý otec, 
brat a švagor 

Vladimír Madaj. 

S láskou spominame. 

15/14/7/2021/OI

Kúpim staré vianočné ozdoby. 
jarmila.arendasova@gmail.com 16/14/7/2021/OI

ZNÁMI NEZNÁMI 
Komédia / SK / MP12

95 min / 5 €
6. 8., 18.00 / 8. 8., 18.00 / 15. 8., 18.00

SMEČKA
Športový / CZ, SK / MP12

95 min / 5 €
6. 8., 20.00 / 12. 8., 18.00

BOŽE, TY SI HAJZEL 
Komédia / DEU / MP12 / dabing

98 min / 5 €
9. 8., 18.00 / 14. 8., 20.00

YAKARI 
Rodinný / FRA / MP / dabing

75 min / 5 €
12. 8., 16.00 / 15. 8., 16.00

FREE GUY 
Dobrodr. / USA / MP 12 / titulky

115 min / 5 €
13. 8., 18.00 / 14. 8., 18.00 

16. 8., 18.00

Premietame vždy! 
Aj pre jedného diváka.

Možnosť výberu filmu, dátumu a času
pre skupiny 046/ 5 475 439.

www.kino.handlova.sk



Klub športovej gymnastiky Handlová 
organizoval v sobotu 19. júna preteky 
v športovej gymnastike „kategória C“.  
Hygienické opatrenia boli prísne, po-
čet klubov obmedzený, ale aj napriek 
tomu sa preteky uskutočnili a bolo sa 
na čo pozerať. Súťažili všetky kategó-
rie – od slniečok až po kategóriu ženy. 
V kategórii najmladšie žiačky preteka-
li za KŠG Handlová Gáborová Arianka, 
Kuricová Peťka, Hanzlianová Miška a 
Habasová Emma. Dievčatá predsta-
vili svoje zostavičky a svojimi prvými 
pretekami tak získavali drahocenné 
skúsenosti.
4.miesto v kategórii mladšie žiačky 
patrilo Mlynarčíkovej Nine, 6. miesto 

si vybojovala Šálová Simona, na 10. 
mieste sa umiestnila Michelová Edita 
a 12. miesto získala Iskrová Dominika.
Bronzovú medailu si odniesla v 
kategórii staršie žiačky Michelová 
Emma, 5. miesto Fedešová Sofia, 
6. mieste Rumpliová Františka, 10. 
miesto Bodžárová Tamara, 11. miesto 
Nikola Budinská, 12. miesto Viktória 
Vozárová, 13. miesto Ema Vozáro-
vá, 14. miesto Nella Očenášová, 15. 
miesto Michaela Jančová.
V kategórii juniorky stáli na stupni 
víťazov dve pretekárky z nášho klu-
bu. Zlatú medailu si odniesla Adela 
Gazdíková a striebornú medailu si 
vybojovala Nikola Nieburová.

Dievčatám gratulujeme a ďakujeme 
za krásnu reprezentáciu klubu. Touto 
cestou sa chcem úprimne poďakovať 
mestu Handlová za pomoc pri orga-
nizovaní pretekov a za vecné ceny, 
pani primátorke Silvii Grúberovej a 
poslankyni mesta Handlová Danici 
Baranovičovej za prijaté pozvanie, 
ZŠ Morovnianska cesta, všetkým zú-
častneným klubom a pretekárom za 
dodržiavanie prísnych hygienických 
opatrení, všetkým trénerom, rozhod-
kyniam, celému organizačnému tímu, 
že sme mohli zorganizovať a pripraviť 
pre deti krásne preteky.

Dušana Ďurinová

Najlepšie juniorky na stuňoch víťazov.                                                                                                                                                                                                                                       FOTO: KŠG

Telocvičňa znovu ožila gymnastikou 

Opäť po dlhom čase sme mali pocit, 
že sa všetko vrátilo do starých koľa-
jí. Učebne a sály praskali vo švíkoch. 
Kopec tréningov, skúšok či generálok. 
Celý mesiac patril akciám či vystúpe-
niam. Veď posúďte sami. 
• Náš mesiac sme začali vystúpením 
ku Dňu detí na Hornom konci.
• 19. júna sa u nás konali záverečné 
skúšky absolventov prvého stupňa, 
na ktoré sa žiačky celý školský rok 
poctivo pripravovali.
• 21. jún patril hudobnému koncertu, 
kde sa naši žiaci predviedli v hre na 
klavír, flautu a bicie.
• 27. júna sme odtancovali v dome 
kultúry dve tanečné predstavenia pre 
rodičov a priateľov a podobnú akciu 

sme si zopakovali ešte 29. júna v DK 
Ráztočno pre ráztočianske deti z MŠ 
a ZŠ. 
Okrem toho mesiac jún patril aj zápi-
su nových žiakov k nám do Volcana. 
Záverom nášho umeleckého mesiaca 
bolo odovzdávanie vysvedčení v ta-
nečnom aj hudobnom obore.
V našej škole si nájde každá tvorivá 
dušička miesto pre realizáciu. A keďže 
je našim deťúrencom stále málo, ča-
kajú ich ešte dva letné kempy. Jeden 
denný a jeden týždenný na Duchon-
ke. Len čo sme si trochu oddýchli, už 
o chvíľu otvárame brány umeniu a 
tvorivým deťom. „Kde sú sny, tam je 
túžba po realizácii.”

SZUŠ Volcano

Rušný jún v tanečnej škole Volcano

V dvoch predstaveniach v dome kultúry sa predstavilo 130 tanečníkov s 23 choreografiami.      FOTO: V. LEZO

V súčasnosti pôsobia na území mes-
ta dva basketbalové kluby a každý 
funguje samostatne. Kým MBK Baník 
vystupuje v najvyššej mužskej súťaži, 
mládežnícky ŠBK vychováva mladé 
talenty a žne úspechy doma, ale i v 
zahraničí. Spolupráca medzi týmito 
klubmi dlhé roky viazla. 
V polovici júna svitlo ohľadom spolu-
práce medzi MBK a ŠBK na lepšie časy 
a predstavitelia oboch klubov našli 
spoločnú reč. Výsledkom rokovaní 
bolo nastavenie a následné podpí-
sanie vzájomnej súčinnosti. Jej pod-
statou by malo byť, že ŠBK bude pre 
svojho klubového partnera vychová-
vať mládežníckych hráčov a hand-
lovský Baník ponúkne týmto hráčom 
priestor pod ligovými košmi. V sezóne 
2021/2022 sa zapojí do trénigového 
procesu handlovského „áčka“ aj nie-
koľko juniorov, ktorí budú vybratí 
na základe komunikácie trénerov z 
oboch klubov. V súčasnosti ide o šesť 

hráčov, ktorí naskočia do letnej prí-
pravy, čím sa v rámci hosťovania sta-
nú pevnou súčasťou mužskej súpisky.
Pocítiť atmosféru spod ligových ko-
šov bude podľa Jána Spevára, pre-
zidenta klubu MBK Handlová, pre 
mladých hráčov obrovská skúsenosť, 
ale aj zodpovednosť. „Úspech sa dá 
dosiahnuť iba vytrvalým prístupom a 
krok po kroku sa môžeme približovať 
práve tímom, v ktorých takáto spolu-
práca funguje na vysokej úrovni. Sú-
časná situácia v slovenskom basket-
bale hovorí jasnou rečou. Kvalitných 
slovenských hráčov je veľmi málo a 
preto je nutné vuyžívať to, čo máme 
doma. Náš basketbal chce omladiť 
a možno, že i na úkor kvality treba 
pracovať s mladými Slovákmi. Všetko 
chce svoj čas a tvrdou prácou sa do-
staví aj spomínaná kvalita.“
Ďalším predmetom dohody bolo per-
manentné a bezplatné poskytovanie 
handlovskej športovej haly mládež-

níckym celkom, na majstrovské zá-
pasy v kategóriách kadeti a juniori, v 
dohodnutom rozsahu. Vedenie MBK 
taktiež prisľúbilo kompletnú starostli-
vosť o hráčov, prichádzajúcich z ŠBK 
na súpisku Baníka.
„Teší ma, že sa nám podarilo splniť 
perspektívny plán, ktorý sme si dali 
pred šiestimi rokmi. Ide o vybudo-
vanie postupnej pyramídy od prípra-
viek, až po juniorsky tím. Som veľmi 
rád, že vznikla spolupráca medzi ŠBK 
a MBK a verím, že tá sa bude postu-
pom času čím ďalej, tým viac rozširo-
vať. Pevne dúfam, že v blízkej budúc-
nosti sa budú handlovskí diváci tešiť 
z výkonov domácich basketbalistov 
v drese “áčka” a že budú vidieť na 
palubovke dostatok kvalitných slo-
venských hráčov, respektíve našich 
odchovancov,” povedal šéf ŠBK Han-
dlová, Ján Beránek.

Pavel Procner

Dva handlovské basketbalové kluby spojili sily
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