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V tomto čísle:
Kontaktné centrum predstavilo
svoje nové logo.
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Primátorka zaželala pozostalým silu odpustiť a žiť šťastne
Transformácia musí liečiť a hojiť
staré rany, nie vytvárať nové, povedala v príhovore primátorka Silvia
Grúberová.
Deň obetí banských nešťastí bol zaradený medzi pamätné dni na Slovensku po najväčšej banskej tragédii
v dejinách Slovenska, ku ktorej doš
lo 10. augusta 2009 v handlovskej
bani. Pri tragédii v Bani Handlová v
ťažobnom úseku Hornonitrianskych
uhoľných baní Prievidza zahynulo 20
ľudí. Dnes si dvanáste výročie tragédie pietou spomienkou pripomenuli
desiatky Handlovčanov aj pozvaných
hostí.

Minister Milan Krajniak navštívil
sociálny podnik Hater - Handlová.
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Centrum voľného času po roku
obnovuje krúžkovú činnosť.
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Nezabudneme na to,
čo ste pre nás urobili
Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Gábor Grendel vyjadril
obdiv baníkom za fyzicky a psychicky náročnú prácu, ktorú vykonávajú.
„Koľkí z nás by to zvládli? Koľkí z nás
by vymenili svoju prácu za tú vašu?“
Baníkom poďakoval za všetko, čo pre
nás kedy urobili a prítomných vyzval
vzdať úctu obetiam baníckych neš
ťastí tichou spomienkou. V mene
predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky, Borisa Kollára, poslal do
Handlovej jasný odkaz: „Nezabudneme na to, čo ste pre nás urobili, čo pre
nás robíte.“
Vláda si pamätný deň uctila
minútou ticha
Za vládu Slovenskej republiky sa prihovoril štátny tajomník Ministerst
va životného prostredia Slovenskej
republiky, Michal Kiča. Prítomných
pozdravil v mene predsedu a členov
vlády Slovenskej republiky, ktorí sa
nemohli dnešnej pietnej spomienky
zúčastniť, pretože aktuálne prebie-

Kompletný program regionálnych
osláv Dňa baníkov.
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Predstavujeme káder MBK pre
súťažný ročník 2021/2022.
Strana 8

Podľa primátorky, Silvie Grúberovej, má Handlová historickú príležitosť na zmenu, preto príprave transformácie mesto venuje veľkú pozornosť.
ha neplánované rokovanie vlády.
„Na úvod tohto mimoriadneho rokovania vlády si vláda, práve na návrh pána premiéra Eduarda Hegera,
minútou ticha uctila pamiatku obetí
všetkých banských nešťastí, čím sa aspoň takouto formou spojila s našim
dnešným pietnym zhromaždením.
Veľmi stručne si vás dovoľujem aj
na tomto mieste uistiť o všestrannej
podpore vlády SR pre prebiehajúci
proces transformácie regiónu horná
Nitra a osobnom, hlbokom záujme
pána premiéra o všetky otázky, ktoré
s týmto súvisia a podpore v tejto veci.“

Pozostalí sa spravodlivosti
stále nedočkali

nych podmienkach pod zemou a riskovať svoje životy,” dodal.

Premiér Eduard Heger si v Deň obetí
banských nešťastí uctil všetkých baníkov, ktorí zomreli pri výkone svojho
povolania, aj statusom na sociálnej
sieti. Poukázal aj na to, že pozostalí a
verejnosť sa ani po 12 rokoch od tejto tragédie nedočkali spravodlivosti,
čo predseda vlády považuje za “veľmi
smutné”. „Verím, že je blízko deň, keď
slovenská energetika a ekonomika už
nebudú potrebovať uhlie. Budeme
produkovať menej emisií a ľudia už
nebudú musieť pracovať v extrém-

Banícke nešťastia
sú súčasťou našej identity

Škody po silnom nočnom vetre neboli veľké
Niečo pred polnocou 16. augusta dosahovala rýchlosť vetra v Handlovej
v nárazoch podľa miestnych meteostaníc minimálne 50 km za hodinu.
V Handlovej bola ráno 17. augusta
vykonaná obhliadka mesta zamestnancami Mestského úradu Handlová
ako aj spoločnosti HATER-HANDLOVÁ
spol. s r. o. a už v skorých ranných hodinách sa upratovali ulice mesta.
Stromy boli vylámané na uliciach
Fučíková, Ligetská, Pstruhárska, SNP
a v lokalite Handpark. Všetky polámané dreviny, ktoré zasahovali do
ciest, boli odstránené ihneď, resp. v
dopoludňajších hodinách, mestské
komunikácie boli vyčistené spoločnosťou HATER-HANDLOVÁ spol. s r.
o. od popadaného lístia a úlomkov
konárov.
Na viacerých miestach došlo k výpadkom dodávok elektrického prúdu.
Správca mestského cintorína v Hand
lovej po obhliadke ďalších cintorínov
v jeho správe v Morovne a Novej Le-

FOTO: INU

Primátorka Silvia Grúberová v príhovore povedala, že pondelok 10. augusta 2009 navždy poznačil všetkých
obyvateľov mesta. „Všetky banícke
nešťastia, malé či veľké, úmrtia alebo
úrazy, všetky tieto tragédie sú súčasťou našej identity. Ak by bolo mesto
Handlová človek, mal by poškodené
zdravie.
(Dokončenie článku na strane 2.)

Pozvánka
na mestské
zastupiteľstvo
Primátorka mesta,
Silvia Grúberová,
zvolala 24. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva.
Konať sa bude vo štvrtok
26. augusta 2021
o 14. hodine vo veľkej
zasadacej miestnosti
mestského úradu.

hote konštatoval viaceré polámané
stromy, z ktorých časti a konáre boli
popadané na hrobové miesta. Výška
škôd bola vyčíslená až po obhliadke
zástupcom poistnej spoločnosti a
následne boli zvyšky drevín odstrá-

nené. Mesto Handlová v spolupráci
so spoločnosťou HATER-HANDLOVÁ
spol. s r. o. a DHZ Morovno mesto
vyčistili od polámaných drevín do
konca pracovného týždňa.
(JP)

Program bude zverejnený
na webstránke mesta,
priamy prenos sa bude
vysielať na Youtube kanáli
RTV Prievidza.
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Primátorka zaželala pozostalým silu odpustiť a žiť šťastne

V popredí podpredseda Národnej rady SR, Gábor Grendel, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia, Michal Kiča a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva,
Karol Galek. V druhom rade poslankyne mestského zastupiteľstva Iveta Jurkovičová a Alžbeta Orthová.
FOTO: INU
(Dokončenie článku z titulnej strany.)
Preukaz ŤZP je v podstate súčasťou
našej DNA rovnako ako kvetinové záhony na námestí a výlety na Tri studničky,“ povedala primátorka.
Podľa jej ďalších slov sa však nesmieme vyhovárať na náš hendikep. „Naša
spoločná sila prekonávať prekážky
nám pomôže opustiť storočie uhlia a
vstúpiť do novej éry. Napriek ťažkostiam, nepriazni osudu, vždy nám stojí
za to budovať lepší svet.“ Život podľa
nej je aj úspech a radosť. „Pracujeme
spolu na krajších zajtrajškoch a držíme spolu. Vieme, že o všetko dobré sa
treba pričiniť. A hoci sa zlé veci dejú
náhle a bez varovania, nesmieme v
sebe živiť frustráciu.“
Handlová potrebuje
naordinovať správnu kúru
Silvia Grúberová zdôraznila, že „vybudovať lepší svet je naša zodpovednosť, naša domáca úloha, ktorú
sa nám, verím, podarí splniť pre naše
deti, našich rodičov, naše rodiny.
Sme v období, keď máme obrovskú
príležitosť naše mesto pretvoriť. Je to
historická chvíľa, preto príprave transformácie venujeme veľkú pozornosť.“
Z dvanástich projektových zámerov,
ktoré už mesto pre transformáciu
regiónu podalo, primátorka za veľmi
dôležitý zámer považuje aj geologický prieskum životného prostredia
areálov bane Handlová. „Cieľom projektu je zistiť environmentálny stav
areálov po viac ako stodesaťročnej

priemyselnej ťažbe hnedého uhlia.
Musíme totiž poznať zdravotný stav
nášho mesta. Keďže vieme, že počas
ťažby a spracovania uhlia dochádzalo k vzniku environmentálnych škôd,
záťaží a ekologických havárií, je pot
rebné ich nájsť a odstrániť. Ak by som
sa vrátila k paralele - keby Handlová
bola človek po pracovnom úraze musíme mu naordinovať správnu
kúru, aby sa zregeneroval, prípadne
sa úplne vyliečil. Preto investíciu do
Nemocnice v Bojniciach považujem
za jednu z najdôležitejších projektov,
ktoré treba bezvýhradne podporiť.
Región je poznačený ťažbou uhlia
s negatívnym dopadom na zdravie
obyvateľov.“
Na záver požiadala všetkých, aby
svojim dielom prispeli k lepšej budúcnosti, krajšej a zdravšej Handlovej, k
zdravšej a prosperujúcej hornej Nitre.
„Prosím všetkých baníkov, ktorí stále
neohrozene podstupujú riziko, buďte opatrní a zodpovední. Ochraňujte
jeden druhého tak, ako členovia baníckych kolektívov stoja plece vedľa
pleca a pri sebe od nepamäti a v súdržnosti. Prosím rodiny tých, ktorým
banícka práca vzala blízkych o ich
odpustenie a silu žiť šťastne.“
Hostia z celého Slovenska
Na pietnej spomienke boli prítomní aj štátny tajomník Ministerstva
hospodárstva, Karol Galek a Lenka
Ferenčáková z Odboru energetickej
a surovinovej politiky. Poslanec Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky a
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Richard Takáč a poslanec
Trenčianskeho samosprávneho kraja
a primátor mesta Bojnice František
Tám. Čestní občania mesta Handlová
Ján Štencl a Ondrej Pöss, poslankyne
a poslanci Mestského zastupiteľstva
mesta Handlová, riaditelia a konateľov mestských organizácií, zástupcovia Kontaktného centra Handlová,
zamestnanci Mestského úradu, príslušníci mestskej polície, zamestnanci
mesta a zástupca Detského a mládežníckeho parlamentu mesta Handlová.
Delegáciu, ktorá spomínala a pripomenula si Deň obetí banských nešťastí na Slovensku ďalej tvorili delegácie
spoločnosti Hornonitrianske bane
Prievidza, spoločnosti GÓR-KARBO,
Czestochowa z Poľska, hlavného
banského úradu, obvodného banského úradu, Odborového zväzu
baní, geológie a naftového priemyslu,
delegácie Združenia baníckych spolkov a cechov na Slovensku, Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, Sociálnej poisťovne v Prievidzi,
Okresného úradu v Prievidzi, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia
miest a obcí hornej Nitry, Združenia
obcí Handlovskej doliny, delegácia
Únie žien Slovenska, Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, Denného centra klubu dôchodcov, delegácie politických strán, zástupcovia
občianskych združení, spolkov, občania mesta Handlová, verejnosť a
pozostalí.

Deň otvorených dverí v kontaktnom centre
V piatok, 13. 8. 2021, primátorka
mesta Handlová Silvia Grúberová,
asistentka projektového manažéra
z elokovaného pracoviska TSK v Novákoch Andrea Dubecová a manažér
tímu Kontaktného centra Handlová
Tomáš Šujan slávnostne prestrihli
pásku na Kontaktnom centre v Hand
lovej a tým ho oficiálne otvorili.
Zástupcovia Kontaktného centra
predstavili svoju činnosť v rámci
projektu „Podpora zamestnateľnosti
v regióne horná Nitra“ novým účastníkom projektu, vedeniu mesta,
poslancom MsZ v Handlovej, riaditeľom mestských organizácií a zástupcom miestnych združení, riaditeľovi
ÚPSVaR Prievidza a projektovému
manažérovi z HBP, a.s., kolegom z
Kontaktného centra Nováky, Prievidza a elokovaného pracoviska TSK
v Novákoch, zamestnancom mesta a
médiám.
Kontaktné centrum Handlová v rámci
svojej činnosti poskytuje individuálne poradenstvo a podporu zamestnancom HBP, a.s., ktorí prichádzajú o
prácu z dôvodu útlmu ťažby hnedého
uhlia v regióne. Od decembra 2020
zorganizovalo Kontaktné centrum
Handlová niekoľko webinárov na rôzne odborné témy a komunitné podujatie s názvom „Životný štýl“, ktorého

cieľom bola motivácia k zlepšeniu životného štýlu, k pozitívnemu mysleniu a dosiahnutiu vytýčených cieľov,
k efektívnemu využitiu času a adaptovaniu sa na nové životné podmienky
v súvislosti so stratou zamestnania.
Spoločne s Kontaktným centrom
Prievidza a Kontaktným centrom
Nováky zorganizovali podujatie s
názvom „Úskalia na pracovnom trhu“
kde sa účastníci projektu dozvedeli
o možnostiach uplatnenia na súčasnom pracovnom trhu, o podvodných
praktikách pri sprostredkovaní práce
rôznymi agentúrami a dostali užitočné rady od skúseného personalistu.
Kontaktné centrum má v pláne do
konca roka zorganizovať ďalšie komunitné aktivity, diskusné prednášky a
vzdelávacie aktivity. Najbližšie by to
mali byť Pracovné trhy v spolupráci so
zamestnávateľmi v regióne a ÚPSVaR.
Na záver bolo zúčastneným predstavené nové logo Kontaktného centra
Handlová.
Lina Gregor

Dňa otvorených dverí v Kontaktnom centre Handlová sa zúčastnili aj riaditeľ ÚPSVaR Prievidza Jozef Fabian,
primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová, asistentka projektového manažéra z elokovaného pracoviska
TSK v Novákoch Andrea Dubecová, manažér tímu Kontaktného centra Handlová Tomáš Šujan a projektový
FOTO: KCH
manažér HBP, a.s. Karsten Ivan (z ľava).

Štát poskytne tento rok HBP pomoc na uzatváranie baní vo výške 7,2 milióna eur
Štát poskytne Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP) finančnú pomoc na uľahčenie uzatvorenia baní
neschopných konkurencie. Vyplýva
to zo zmluvy, ktorú podpísala spoločnosť s Ministerstvom hospodárstva
(MH) SR 2. augusta. Ako informovala tlačová hovorkyňa spoločnosti
Adriana Siváková, zo štátneho rozpočtu pôjde pre firmu v tomto roku
7 269 943 eur. „Štátna pomoc je v súlade s pravidlami Európskej únie, jej
notifikácia a schválenie Európskou
komisiou sa uskutočnili ešte v závere
novembra 2019,” uviedla Siváková.
Z finančných prostriedkov štátnej
pomoci bude spoločnosť podľa nej

hradiť mimoriadne výdavky, ktoré
nesúvisia s výrobným procesom a
každodennou prevádzkou baní. „Pomoc je výlučne určená na mimoriadne výdavky na zamestnancov, ktorí
prichádzajú o zamestnanie z dôvodu
útlmu ťažby uhlia, podpovrchové
bezpečnostné práce vyplývajúce zo
zatvorenia uhoľných baní, náklady
súvisiace s asanáciou bývalých uhoľných ťažobných lokalít a náklady na
rekultiváciu povrchu,” konkretizovala.
Zamestnancom, ktorí prichádzajú o
prácu v priamej súvislosti s útlmovým
programom a s ktorými spoločnosť
rozväzuje pracovný pomer z organizačných dôvodov, vypláca odstupné,

prípadne aj odchodné v zmysle zákonníka práce a platnej kolektívnej
zmluvy, pripomenula Siváková.
V súlade s plánmi zatvárania ťažobných prevádzok firma v súčasnosti
realizuje práce na uzatváraní jednotlivých častí podzemia Bane Handlová
a Bane Nováky. „V Bani Handlová sa
týkajú 8. ťažobného poľa Východnej
šachty a 12. ťažobného poľa. V Bani
Nováky 7. ťažobného poľa a centrálneho závodu Baňa Nováky II,” ozrejmila tlačová hovorkyňa.
V 8. ťažobnom poli Východnej šachty
Bane Handlová spoločnosť finišuje s
bezpečnostnými prácami v podzemí.
Po odstránení stavieb a uzatvore-

ní zvislých banských diel pozemky
upraví a vykoná na nich technickú a
biologickú rekultiváciu. „Uzatváranie
a likvidáciu poľa plánujeme zrealizovať do konca tohto roka. Časť 12. ťažobného poľa Bane Handlová od začiatku roka 2021 súbežne uzatvárame
vykonávaním bezpečnostných prác a
doťažbou zvyškových zásob uhlia. S
prácami budeme pokračovať aj v budúcom roku,” priblížila ďalej Siváková.
V 7. ťažobnom poli Bane Nováky podľa nej zamestnanci ukončili doťažbu
zvyšných uhoľných zásob a v súčasnosti sú v podzemí budované hrádze,
ktoré slúžia na bezpečné izolovanie
vyťažených priestorov.

V katastrálnom území Sebedražia v
rámci Centrálneho závodu Baňa Nováky II. bude firma vykonávať práce
na asanácii povrchových objektov,
ktoré boli v minulosti využívané pri
ťažbe, spracovaní a úprave uhlia. Vyt
vára tým podmienky pre nové využitie tohto hnedého parku.
Spoločnosť plánuje zabezpečiť i obnovu cesty III/1773 v intraviláne obce
Koš. „Ide o úplnú rekonštrukciu 1 700
metrového úseku obojsmernej komunikácie so spevnenou asfaltovou
vozovkou. Na začiatku a konci sa rekonštruovaný úsek napojí na existujúcu komunikáciu,” dodala Siváková.
(TASR)
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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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Pripravujú pozemkové úpravy v Morovne
Okresný úrad Prievidza v spolupráci
s mestom Handlová zvolávajú ustanovujúce zhromaždenie Združenia
účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v Morovne v lokalite
hospodársky dvor. Zhromaždenie sa
uskutoční 10. septembra 2021 o 14.00
hod v Dome kultúry Morovno.
Žiadateľ o vykonanie jednoduchých
pozemkových úprav, spoločnosť Agroprodukt Slovakia a.s., uviedol ako
dôvod svojej žiadosti, že ako vlastník
značnej časti pozemkov v areáli hospodárskeho dvora chce, aby uspo-

riadanie pozemkov a stavieb v jeho
vlastníctve a zároveň ním užívaných
pozemkov v hospodárskom dvore
bolo čo najhospodárnejšie a naj
efektívnejšie z hľadiska ich budúceho
využitia. Uvedený hospodársky dvor
sa nachádza v katastrálnom území
Morovno, cca 200 metrov od hranice
zastavaného územia obce.
Celé znenie verejnej vyhlášky s prílohami je zverejnené na webovom
sídle mesta www.handlova.sk v sekcii
Mestský úrad - Úradná tabuľa.
(RED)

Minister Krajniak o firme Hater - Handlová:
Takto má vyzerať sociálny podnik!

Prerokujú zaradenie lokality do národného zoznamu území európskeho významu
Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu
Hand
lová do národného zoznamu území európskeho významu s
vlastníkmi, správcami, nájomcami
pozemkov dotknutých zamýšľanou
ochranou sa uskutoční 7. septembra
2021 o 9.30 hod. v budove Asterion
na Námestí baníkov 5 v Handlovej.

Z poverenia Ministerstva životného
prostredia SR bude prerokovanie
viesť Okresný úrad Trenčín.
Celé znenie verejnej vyhlášky s prílohami je zverejnené na webovom
sídle mesta www.handlova.sk v sekcii
Mestský úrad - Úradná tabuľa.
(RED)

Investor plánuje preložiť elektrické vedenie
Spoločnosť Immobilien Management, s.r.o. podala dňa 6. 7. 2021 na
meste Handlová žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na prekládku
vedenia vysokého napätia, čím sa
nehnuteľnosť uvoľní pre realizáciu
novostavby
obchodného centra. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Prízemné
veľkoplošné obchodné centrum
Handlová nadobudlo právoplatnosť
dňa 30. 11. 2020. Mesto Handlová
oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania. Súčasne stavebný úrad
nariadil ústne pojednávanie s miest-

nym šetrením, ktoré sa bude konať
dňa 9. septembra 2021 o 10.00 hod.
so stretnutím na Mestskom úrade v
Handlovej, Námestie baníkov 7, zasadacia miestnosť I. poschodie.
Do podkladov rozhodnutia je možné
nahliadnuť na tunajšom stavebnom
úrade na Mestskom úrade Handlová,
číslo dverí 10 (predovšetkým v dni
pondelok a streda 8.00 - 16.00 hod.,
piatok 7.00 – 14.00. hod.). Účastníci
konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v stanovenej
lehote, v opačnom prípade nebudú
vzaté do úvahy. Vyhláška je zverejnené na úradnej tabuli mesta.
(RED)

Na Pstruhárskej plánujú vybudovať garáže
Firma BH Reality, s.r.o. podala žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na
stavbu: „HALA - Zmena stavby na
RADOVÉ GARÁŽE ulica Pstruhárska“.
Predmetom územného konania je
výstavba radových garáží v počte
15, na ul. Pstruhárskej, bez nového
pripojenia na inžinierske siete. Mesto
Handlová oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom
a známym účastníkom konania. Súčasne stavebný úrad nariadil ústne
pojednávanie s miestnym šetrením,
ktoré sa bude konať dňa 9. septembra 2021 o 12.30 hod. so stretnutím
na Mestskom úrade v Handlovej, Ná-

mestie baníkov 7, číslo dverí 10.
Do podkladov rozhodnutia je možné
nahliadnuť na tunajšom stavebnom
úrade na Mestskom úrade Handlová,
číslo dverí 10 (predovšetkým v dni
pondelok a streda 8.00 - 16.00 hod.,
piatok 7.00 – 14.00 hod.). Účastníci
konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v stanovenej
lehote, v opačnom prípade nebudú
vzaté do úvahy.
Celé znenie verejnej vyhlášky s prílohami je zverejnené na webovo sídle
mesta www.handlova.sk v sekcii
Mestský úrad - Úradná tabuľa.
(RED)

Rozvážajú štartovacie balíčky na BRKO
Pre roznos tzv. štartovacích balíčkov
do rodinných domov pre triedenie
biologicky rozložiteľného odpadu z
kuchyne bolo mesto Handlová rozdelené na dve časti - pravý a ľavý breh
Handlovky v smere toku.
Pracovníci firmy Hater - Handlová s
rozvozom začali v 32. kalendárnom
týždni - od 11. augusta v oblasti na
pravom brehu Handlovky - od ulíc
nad spoločnosťou GeWiS Slovakia - S.
Chalupku, Cintorínska a Parková ulica
atď. smerom k plavárni cez Dimitrovovu k Ulici 1. mája.
V 33. týždni od 16. augusta začali s
distribúciou balíčkov v rodinných
domoch na ľavom brehu Handlovky v
oblasti za železničnou traťou - oblasť
Hôrky po Ulicu kpt. Nálepku.
V nasledujúcich dňoch od 18. do 20.
augusta pokračovalo rozvážanie balíčkov na uliciach Pekárska, Potočná,
uliciach okolo hasičov.

Súbežne dobrovoľníci roznášajú balíčky v častiach Nová Lehota, Horný
koniec, Morovno, Dolný koniec a vybrané lokality v meste.
V skúšobnom režime sa dobrovoľnícky začal aj roznos v činžiakoch na ČSA
a Okružnej ulici.
(HH)

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak (vľavo) v rozhovore s riaditeľom firmy Hater - Handlová, Vladimírom Borákom.
Podľa ministra by si riaditeľ firmy,
Vladimír Borák, zaslúžil cenu za Sociálny čin roka.
Spoločnosť Hater – Handlová sa pred
niekoľkými týždňami pretransformovala na sociálny podnik a stala sa
tak jedným z najväčších sociálnych
podnikov v regióne. „Momentálne
zamestnávame 73 ľudí z toho 24 sú
ľudia s postihnutím,“ povedal riaditeľ
firmy, Vladimír Borák. Ako dodal, hendikepovaní pracovníci sú zapojení vo
všetkých činnostiach firmy od zvozu a
triedenia odpadu cez stavebné práce
a prípravu kompostu až po skrášľovanie mesta, keďže sa uplatňujú aj ako
záhradníci pri zveľaďovaní mestskej
zelene.
Pracovné pozície pre hendikepovaných prispôsobujú každému pracovníkovi individuálne. „Hendikepovaní
ľudia chcú pracovať, častokrát však
pracovať nemôžu. My sme tu na to,
aby sme im pomohli a tú pracovnú
pozíciu prispôsobili,“ povedal Borák.
Hendikepovaní sú prínosom
V piatok, 20. augusta, podnik navštívil Minister práce, sociálnych vecí a
rodiny, Milan Krajniak (SME RODINA). Spoločnosť Hater – Handlová
je podľa ministra dobrý príklad, ako
majú sociálne podniky fungovať. „To
nemá byť tak, že niekto berie dotácie

a keby dotácie neboli tak sa rozpustí,
lebo nemá dôvod fungovania. Toto
je životaschopná firma, ktorá plní
ešte aj obrovskú sociálnu funkciu a
okrem iného neuveriteľným spôsobom skrášľuje Handlovú,“ povedal
Milan Krajniak.
Podľa jeho ďalších slov podnik zamestnáva viac ako dvadsať ľudí,
ktorí by si za iných okolností pravdepodobne veľmi ťažko hľadali prácu,
preto je to obojstranne výhodná
spolupráca. „Nielen, že tí ľudia pracujú, ale navyše im sociálny podnik
vytvoril také podmienky, že sú zjavným prínosom pre spoločnosť a pre
komunitu v Handlovej. Sú plnohodnotne začlenení do spoločnosti.“
Podľa ministra firma aj vďaka hendikepovaným pracovníkom rozširuje
svoje pôsobenie. „Hater – Handlová
pôsobí na voľnom trhu a vyhráva v
okrese Prievidza ďalšie a ďalšie verejné súťaže v absolútne tvrdej konkurencii, aby poskytovala svoje služby
ďalším obciam.“ Podľa Krajniaka je
Hater – Handlová presne ten typ sociálneho podniku, ktorý ukazuje, že
sociálne podniky majú veľký zmysel.
Podotkol, že Úrady práce podporujú
nielen hendikepovaných ľudí ale aj
iné zraniteľné skupiny na trhu práce,
ako napríklad ľudí starších ako 50 rokov, čerstvých absolventov bez praxe
alebo členov niektorej z marginalizovaných komunít.

FOTO: INU

Dlh by sa mal dať odpracovať
Na stretnutí v sídle firmy sa primátorka mesta, Silvia Grúberová, zaujímala
o pokračovanie projektu rezortu “Pracuj, zmeň svoj život”, cez ktorý mesto
Handlová aktuálne zamestnáva deväť ľudí. Minister Krajniak potvrdil,
že projekt bude v mierne pozmenenej podobe pokračovať. Zaujal ho aj
návrh primátorky Grúberovej, aby si
obyvateľ mesta mohol svoj dlh voči
samospráve odpracovať vo verejnoprospešných službách. „Nápad je to
veľmi dobrý, ide o to, akým spôsobom to legislatívne upraviť a zaviesť
špeciálny systém prác vo verejnom
záujme. Ako nápad sa mi to zdá zaujímavé a budeme o tom hovoriť s
kolegami na ministerstve,“ prisľúbil
minister.
Milan Krajniak primátorke Silvii Grúberovej odpručil, aby riaditeľa spoločnosti Hater – Handlová, Vladimíra
Boráka, navrhla na ocenenie Sociálny
čin roka. „Myslím si, že v užšom výbere by mal šancu sa kvalifikovať,“ povedal Milan Krajniak.
Ministra v Handlovej sprevádzali
poslankyňa Národnej rady SR Petra
Hajšelová (SME RODINA), riaditeľka
Sociálnej poisťovne pobočka Prievidza, Gabriela Smoláriková a riaditeľ
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Prievidza, Jozef Fabian.
Silver Jurtinus

Výťahy v správe Mestského bytového podniku sú bezpečné
Výťahy bez vnútorných dverí nes
mú používať deti do 12 rokov.
Nesprávne používanie výťahov viedlo v krátkom čase k dvom podobným
prípadom poškodenia výťahov. V
oboch prípadoch problém spôsobili
deti, našťastie, poškodenie výťahov
sa zaobišlo iba s menším úrazom.
„Norma pre výťahy bez vnútorných
bezpečnostných dverí zakazuje používanie výťahov deťom do 12 rokov a
za to sú zodpovední rodičia. Nemali
by dovoliť, aby sa deti vozili výťahom
samostatne bez dozoru. Rodičia by
mali dbať aj o to, aby sa deti vo výťahoch nehrali, lebo aj napriek modernizácii, ktorou niektoré výťahy prešli,
môže veľmi rýchlo dôjsť k úrazu,“ povedal konateľ Mestského bytového
podniku Handlová, Rudolf Vlk.

Mestský bytový podnik spravuje cca
80 výťahov. V panelákoch sú väčšinou
pôvodné výťahy z 80. rokoch minulého storočia. Nie všetky boli modernizované, no pri správnom používaní sú
však bezpečné. „Za ostatné roky sme
dokázali výťahy dostať do stavu, keď
sa nám nekazia ako voľakedy. Údržba
nám dokazuje, že keď sa vykonáva
pravidelne a poctivo, výťahy slúžia a
sú veľmi málo poruchové. Zaseknutých ľudí vo výťahu je už veľmi málo,
vidíme to na pohotovostných službách, ktoré zabezpečujeme 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.“
Kontroly na všetkých výťahoch
mestský bytový podnik vykonáva
každý týždeň. „Bežná údržba sa robí
priebežne. Raz za mesiac príde odborná firma, ktorá robí prehliadky a
skúšky výťahov. Revízny technik vy-

konáva trojmesačné prehliadky a ročné skúšky. O všetkom sa musí spísať
zápis, každý výťah má svoju revíznu
knihu, kde sa všetky zásahy pravidelne zaznamenávajú a či je všetko v
poriadku potom kontroluje Technická inšpekcia. Na všetko sú normy a
prepisy, ktoré musíme spĺňať. Výťahy
sú pod prísnou kontrolou,“ ubezpečil
Rudolf Vlk.
Termíny prehliadok
• Týždenne - prehliadka - výťahový
technik
• Každé 3 mesiace - odborná prehliadka - revízny technik výťahov
• Každé 3 roky - odborná skúška - revízny technik výťahov
• Každých 6 rokov - opakovaná úradná
skúška - oprávnená právnická osoba.
(INU)
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Je potrebné, aby deti boli v kolektíve.
Centrum voľného času otvára 21 krúžkov
Počas celého septembra budú pracovníci Centra voľného času v informačnom centre na prízemí Domu
kultúry poskytovať informácie o
jednotlivých krúžkoch a rodičia
budú môcť priamo na mieste vypísať prihlášku.
Centrum voľného času spustilo nábor
detí do krúžkov. „Minulý rok sme krúžky zabezpečili, deti sa nám prihlásili,
všetko bolo pripravené, ale bohužiaľ
obmedzenia prišli hneď začiatkom
októbra, takže krúžkovú činnosť sme
kvôli pandémii vykonávať nemohli.
Otvárať krúžky v júni už nemalo význam. Nahradili sme ich otvoreným
klubom, ktorý sme organizovali
denne a deti mohli chodiť do otvoreného klubu. Teraz sa budeme riadiť
školským semaforom a pevne verím,
že krúžky budú môcť prebiehať bez
obmedzení. Po dlhej odmlke je potrebné, aby deti boli opäť v kolektíve,”
povedala riaditeľka Centra voľného
času Gabriela Grígerová.
Bohatá ponuka krúžkov
V ponuke je 21 krúžkov, o dva viac
ako v minulom roku. Novinkou je
stolný futbal a americký futbal. „Stolný futbal je šport. Krúžok povedie
Henrich Kóša, ktorý má za sebou
viacero úspechov, preto dúfame,
že naše krúžkové tímy dovedie až k
oficiálnym turnajom. Ideme spustiť
aj americký futbal. Vedúci, Jakub Čokáši, má veľký záujem aj kompletnú
výbavu. Myslím, že táto novinka by
mohla zaujať chlapcov,” povedala
Grígerová. Z ponuky krúžkov si však
podľa nej vyberú aj malí kreatívci,
napríklad krúžok zázračný ateliér, farbičky čarbičky alebo papierkovo. Najskúsenejších vedúcich majú športové
krúžky horolezec, gymnastika, florbal,
karate, aikido a fitnesáčik. Medzi tradičné krúžky patrí rybár, šach alebo
ľudovkáčik, ktorý v deťoch rozvíja
lásku k ľudovým zvykom a tradíciám.
Obľúbené sú aj krúžky vyštudovaného herca Igora Suchého – herec a
natoč to – v ktorom sa budú deti učiť
nakrúcať videá pre sociálne siete. Aj
keď cieľom Centra voľného času je
dostať deti od počítačov, v ponuke
majú aj krúžok hry minecraft a krúžok

počítačová grafika, ktorý je určený aj
pre dospelých, lebo je zameraný aj na
informatiku.
Podľa skúseností Gabriely Grígerovej
platí, že deti, ktoré navštevujú nejaký
krúžok by chceli navštevovať ešte viac
krúžkov a keby mali dostatok voľného času, chodili by aj na ďalšie krúžky.
Druhú skupinu však tvoria deti, ktoré
nenavštevujú vôbec žiadny krúžok.
Riaditeľka vidí príčinu v slabšej informovanosti rodičov. „Často sa stretávame s názorom, že v Handlovej sa pre
deti nič nedeje. Ale to nie je pravda.
V Centre voľného času organizujeme
množstvo záujmových útvarov, určite budeme vedieť rodičov usmerniť a
poradiť vhodný krúžok pre ich dieťa.
Počas covidu boli deti celý čas na počítačoch a niektoré sú na tom doslova
závislé. Teraz je potrebné, aby rodičia
deti motivovali, aby sa venovali niečomu zmysluplnému.” Počas celého
septembra budú pracovníci Centra
voľného času v informačnom centre
na prízemí Domu kultúry poskytovať
informácie o jednotlivých krúžkoch a
rodičia budú môcť priamo na mieste
vypísať prihlášku. Tie sa dajú nájsť aj
na webovej stránke Centra voľného
času www.cvchandlova.edupage.org,
kde sú aj popisy jednotlivých krúžkov
aj presný návod ako pri zápise postupovať. „Tí, ktorí nám odovzdajú vzdelávací poukaz, majú krúžok zadarmo.
Naše poplatky vôbec nie sú vysoké,
pre deti do 15 rokov je to 17 eur na
celý rok. To naozaj nie je veľa, rodičia
môžu pokojne zapísať deti aj na dva
alebo tri krúžky,” myslí si riaditeľka.
Pripravujú mládežnícke stredisko
Špeciálnym záujmovým útvarom
je Detský a mládežnícky parlament
(DaMP), ktorý vznikol v roku 2007 a
za svoju existenciu už vychoval množstvo inšpiratívnych mladých ľudí. Je
určený pre mládežníkov od 12 do 30
rokov. „Momentálne pracujeme na
zriadení mládežníckeho strediska,
kde sa budú môcť stretávať mladí
ľudia, aj keď nie sú priamo členmi
DaMPu. Túto funkciu bude plniť Emklub a ak by bol veľký záujem, rozšírili by sme mládežnícke stredisko aj
do priestorov čitárne Domu kultúry.
Chceme vytvoriť priestor mladým

ľuďom. Môžu si tam prísť zahrať stolný futbal, spoločenské hry alebo si
len tak posedieť a porozprávať sa s
rovesníkmi. Budú tam prebiehať aj
rôzne aktivity a workshopy,” ozrejmila
Gabriela Grígerová.
Námestie ožilo aj vďaka Malinkovu
Ďalšou aktivitou Centra voľného času
je Detské centrum Malinkovo, ktoré
malo minulý rok smolu. „V septembri
sme ho zariaďovali, maľovali, prerábali, pomáhali nám aj rodičia, ktorí
nosili hračky a všetko sa podarilo, 1.
októbra sme ho otvorili, 2. októbra
sme ho museli pre nové hygienické
opatrenia zatvoriť. Otvorili sme ho
hneď, ako opatrenia pominuli. Prihlásili sme sa aj do projektu, chceli
sme získať peniaze na mobilnú hraciu plochu a aj keď nám to nevyšlo,
aj tak sme projekt na vlastné náklady
realizovali ako Leto s Malinkovom. Na
námestí sme pripravovali aktivity pre
najmenšie deti ale aj pre tých starších.
Na námestí sme fungovali od júna a
mali sme veľmi dobrú návštevnosť aj
veľmi dobrý ohlas. Myslím, že letným
Malinkovom námestie ožilo.” V Malinkove plánujú od septembra záujmové aktivity pre najmenších, o ktorých
budú informovať prostredníctvom
Fecebookovej stránky Detské centrum Malinkovo.
Deťom podujatia chýbali
Počas prázdnin v Centre voľného času
prebiehali denné aktivity v troch turnusoch, ktorých sa zúčastňovalo od
20 do 25 detí. Okrem krúžkovej činnosti, Malinkova a Detského a mládežníckeho parlamentu Centrum
voľného času pravidelne pripravuje
aj samostatné podujatia, ktoré začalo organizovať hneď po uvoľnení
opatrení. „Nejaká akcia sa uskutočnila skoro každý týždeň, najväčšími
podujatiami boli Deň detí na Hornom
konci a Piknik v Handparku. Na podujatiach po corone sme mali veľkú návštevnosť. Vidno, že ľudia boli zavretí a
že sa im žiadalo ísť von, aby sa socializovali. A hlavne aby sa socializovali
deti,” uzavrela riaditeľka Centra voľného času, Gabriela Grígerová.
Silver Jurtinus

Letná škola školička Fénixákov 2021

V letnej škole školičke ako po každý rok vznikli nové priateľstvá, zážitky, poznatky a skúsenosti. FOTO: MM

Detské centrum Malinkovo organizovalo na námestí pre najmenšie deti Leto s Malinkovom.

FOTO: FACEBOOK DETSKÉ CENTRUM MALINKOVO

Fénixáci z Handlovej leto odštartovali tradične, s deťmi. Kedysi to býval
letný tábor, posledné dva roky je to
práve Letná škola školička, kde spolu malí fénixáci prežívajú svoje prvé
letné zážitky.
Myšlienkou Letnej školy školičky,
ktorá prebieha v základných organizáciach DO Fénix okolo celého Slovenska je učiť neformálne, zábavne,
ale hlavne tak, aby si to všetci užívali.
V Handlovej bolo učenie spojené aj
s výletmi na Pustý hrad, kde sme sa
venovali histórii, do Zoo Bojnice, kde
sme sa učili prírodovedu a biológiu a
na okrasné rybníky na Remate, kde

sme letnú školu slávnostne ukončili.
Letnou školou nás sprevádzalo pokračovanie minuloročnej etapovej hry
Zem kráľa Dalibora, kde sme museli
obhájiť svoju šikovnosť, poriadkumilovnosť, priateľstvo a úprimnosť. V
letnej škole školičke ako po každý
rok vznikli nové priateľstvá, zážitky,
poznatky a skúsenosti.
Ďakujeme Detskej organizácií Fénix a
Nadácii Pontis, ktorí nám aj tento rok
pomohli zorganizovať Letnú školu
školičku.
My sa už tešíme na ďalší rok, so Školičkou alebo táborom!
Mária Maňáková, ml.

POZVÁNKA
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Čo si treba uvedomiť pred zaobstaraním si psa?

Čo očakávame od psa
a načo budeme psa používať?
Karanténnu stanicu prevádzkuje
mesto Handlová a spravuje Mestská
polícia. Každé odchytené zviera absolvuje zdravotnú prehliadku a očkovanie proti besnote. Pokiaľ sa neprih
lási majiteľ, zviera je po ukončení
karantény ponúknuté na adopciu.
Kontakt: +421 949 175 222
karantennastanicahandlova.sk
@KarantennastanicaHandlova

Zora, kríženec ratlíka
Dátum odchytenia: 18.5.2021
Vek: cca 5 mesiacov, výška: cca 25 cm.
Zorka je veselá a prítulná, malá čiperka. Je veselej povahy a ako každé šteniatko hravá a zvedavá. Je vhodná k
deťom, aj ku starším osobám. S inými
psíkmi sa znáša bez problémov.
Očk.: áno, čip.: áno, kastr.: nie

Každý z nás ma inú predstavu o psovi
a každý z nás potrebuje psa na niečo
iné. Psa môžeme potrebovať na stráženie, na športovanie a trávenie voľného času v prírode, venovanie sa kynológií a niekto chce len štvornohého
spoločníka. Preto ak potrebujeme psa
na športovanie a pohyb v prírode, nie
je pre nás vhodný Francúzky buldoček ani Anglický buldog. Skôr by sme
sa mali pozrieť po aktívnych plemenách ako napríklad stavače, ovčiacke
plemená. Ak potrebujeme mať pri
sebe len spoločníka a nie sme ochotní poskytnúť mu dostatok aktivít a
pohybu, bude pre nás vhodnejšie
skôr plemeno ako Mops, Francúzky
buldoček, Ši-cu, Maltézký psík a pod.
Čo sme schopní psovi poskytnúť,
aký by mal byť a ako vyzerať?

Bady, labradorský retriever
Dátum odchytenia: 20. 6. 2021
Vek: cca 10 rokov, výška: cca 55 cm.
Bady prítulný psík, vhodný k starším
ľuďom ako aj k deťom. Badyho majiteľ
zomrel. Veríme, že napriek jeho veku
sa pre Badyho nájde ešte dobrý, nový
domov. S inými psíkmi sa znáša bez
problémov.
Očk.: áno, čip: áno, kastr.: nie.

Hira, kríženec
Dátum odchytenia: 24. 5. 2021
Vek: cca 3 roky, výška: cca 30 cm.
Hira je prítulná a pokojná sučka. Je
maximálne vhodná k starším osobám ako aj k deťom. Má hygienické
návyky. S inými psíkmi sa znáša bez
problémov.
Očk.: áno, čip.: áno, kastr.: áno.

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.

čísla novín.
3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplňte 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 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, ktorým venujeme novú
Monografiu mesta 2.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

Súťažná úloha č. 11

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

Vojaci na frontoch trpeli všeobecným nedostatkom a katastrofálna
situácia panovala aj v zázemí. V auguste sa pripravovali v Handlovej
prísne rekvirácie, no roľníci pokiaľ
mohli odďaľovali spracovanie úrody, lebo by im zostalo len osivo a
šesť kilogramov obilia na osobu a
mesiac. Podobné rekvirácie mali
postihnúť aj pestovateľov zemia-

Na výber máme z viac ako 400 plemien psov. Samozrejme existujú aj
kríženci, ľudovo povedané bastardi.
Každý skúsený chovateľ bude odporúčať čistokrvné plemená. Má to
svoje nesporné výhody. Pri čistokrvnom plemene vie chovateľ zaručiť
zdravotný stav rodičov. Tým sa vyvarujeme nežiaducim dedičným chorobám prenášajúcich sa na šteňatá.
Každý chovateľ dbá na zdravotný
stav rodičov a taktiež dáva dôraz na
povahové vlastnosti rodičov tak, aby
sa tieto povahové vlastnosti prenášali v čo najväčšej miere na šteňatá,
tak ako je určené pre dané plemeno.
Treba si uvedomiť, že každé plemeno
bolo šľachtené a chované na iné úče-

kov. Vrchnosť zároveň obmedzila
počet ošípaných pre vlastnú spotrebu na jeden kus v jednom gazdovstve, ostatné podliehali hromadnému výkupu.
Panoval všeobecný nedostatok v
zásobovaní, čo najviac postihlo Banícku kolóniu. Výdaj soli, petroleja,
cukru a múky sa znížil a navyše produkty sa dodávali nepravidelne. Po
ozname, že sa budú vydávať, tvorili
sa pred obchodmi dlhé rady nespokojencov. Začiatkom septembra
obecný bubeník oznámil, že v celej
krajine zúri nebezpečná choroba –
španielska chrípka - a v Handlovej
má už na svedomí niekoľko úmrtí.
Ľudí poučil, ako sa majú v prípade
jej príznakov správať a v žiadnom
prípade chorobu, ktorá sa spočiatku prejavila horúčkou a bolením
hlavy, nepodceňovať. Akoby toho
nebolo dosť, v Handlovej sa šírila aj
prasačia cholera. Napriek prísnym
hygienickým opatreniam na jej následky v nasledujúcich týždňoch
uhynulo veľa ošípaných.
Na konci septembra 1918 Bulharsko oznámilo, že nie je schopné
ďalej bojovať. Velenie rakúskouhor-

ly. Každé plemeno má iné povahové
vlastnosti a temperament. Ak budeme chovať psa v byte, nie je šťastnou voľbou vybrať si plemená ako
je Sibirský husky, Aliašský malamut,
či Akita Inu. Sú to plemená vhodné
skôr na vonkajšie podmienky, do záhrady s dostatkom voľného pohybu
a priestoru. Ak nemáme dostatok
miesta, najmä v byte, nemôžeme
chovať takzvané obrie plemená ako
je Nemecká doga, Kaukazský ovčiak,
Mastif a pod.
Na výber máme naozaj veľa psích plemien. Aktívne, menej aktívne, vzrastovo veľké, stredné, či malé. Plemená
s dlhou srsťou alebo krátkou. Preto je
potrebné vyberať plemeno psa podľa
povahových vlastnosti, temperamentu a toho, na čo psa budeme používať.
Najhoršie spravíme, ak si vyberieme
plemeno len preto, lebo sa nám páči.
Psy „bez papierov“
Samostatnou rasou sú kríženci pôvodných plemien, ktoré môžu byť
niekoľkonásobne krížené a nevykazujú typické znaky ani povahové
vlastnosti žiadneho konkrétneho plemena. Je potrebné si uvedomiť, že kúpou kríženca nám nikto nevie zaručiť,
ako bude pes v dospelosti vyzerať ani
aké bude mať povahové vlastnosti, či
temperament, ba dokonca aké môže
mať zdravotné problémy. Preto kúpu
takéhoto šteňaťa treba zvážiť. Je po-

trebné spomenúť aj to, že častokrát
sa stretávame s predajom psov, ktorí
síce vyzerajú ako dané plemeno, ale
predávajú sa bez preukazu pôvodu.
Sú dve možnosti. Buď ich predáva
nezodpovedný chovateľ, čím porušuje chovateľský poriadok a riskuje
vylúčenie z chovateľského klubu a
zrušenie chovateľskej stanice. Alebo
ide o množiteľa, ktorý na množení
psov zarába a častokrát psov chová
v absolútne nevhodných podmienkach, aby mal čo najnižšie náklady
na chov a zaujíma ho iba nelegálny
prijem, žiaľ nie malých peňazí.
Dajme domov útulkáčovi
Ak už si chceme zaobstarať kríženca,
poobhliadnime sa po útulkoch a karanténnych staniciach na Slovensku.
Nachádza sa v nich veľké množstvo
nechcených psíkov. Pracovníci útulkov nám budú vedieť poradiť a odporučiť vhodného psíka podľa našich
predstáv. Budeme mať dobrý pocit, že
sme pomohli psíkovi a poskytli sme
mu nový domov. Psíkov v útulkoch a
karanténnych staniciach postihli rôzne životné osudy. Neprispejeme tak
nelegálnemu množeniu psov a ešte
pomôžeme psíkovi mať dobrý, nový
domov a on nám za to bude vďačný.
Pokračovanie nabudúce: Mám psa, čo
treba vedieť?
Marek Mečiar, príslušník mestskej polície a správca
Karanténnej stanice Handlová

Plemeno Akita Inu si ľudia zamilovali vďaka filmu Hachiko. Je to však plemeno určené pre ruky skúsených
chovateľov, ktorí majú za sebou roky práce s tvrdohlavými a sebavedomými psami.
FOTO: WIKIPEDIA

skej armády dalo korunnej rade a
panovníkovi na vedomie, že po odchode bulharských vojsk zo solúnskej fronty nebude mať kto protivníka zadržať a vojna je definitívne
prehraná. Napriek tomu sa ešte do
konca októbra 1918 bojovalo a prímerie na talianskom fronte vstúpilo
do platnosti až 3. novembra. Vojaci
sa začali vracať domov. Do Handlovej sa však niekoľko narukovaných
už nikdy nemohlo vrátiť. Padli na
frontoch alebo pomreli v preplnených vojenských špitáloch na následky zranení.
Žrebovanie 10. kola

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

Zaobstaranie si štvornohého kamaráta je potrebné dobre zvážiť. Nie je
dobré zobrať si psa len tak a potom
riešiť problémy, ktoré môžu nastať
pri chove. Je potrebné si naštudovať
problematiku chovu a získať aspoň
základne informácie z odbornej literatúry a internetu. Najlepšie riešenie
je kontaktovať odborníka na chov
psov a získať informácie priamo od
neho. Skúsený chovateľ vie najlepšie
poradiť a pripraviť na to, čo to znamená spoločný život so štvornohým
spoločníkom a vie pomôcť pri výbere.

V 10. kole sme sa pýtali, koľko vážil
zvon sv. Kataríny z roku 1730, ktorý
14. septembra 1916 zhodili z veže,
aby ich spolu so zvonmi z oboch
kaplniek na Hornom i Dolnom konci v zlievarni premenili na kanóny.
Správna odpoveď je 1 145 kg.
Zo správnych odpovedí sme vylosovali čiateľku Michaelu Mriškovú. Výherkyni srdečne blahoželáme!
(RED/MKH)

Otázka číslo 11:
Koľko Handlovčanov položilo život počas bojov I. svetovej vojny?
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
Dňa 8. augusta
uplynilu 3 roky, odkedy
nás opustila naša drahá
mamička a babička
Rozália Slobodová.

Dňa 27. augusta
uplynú 4 roky, odkedy
odišiel náš milovaný,
otec, manžel, dedo
Juraj Lazor.

S láskou v srdci spomína
dcéra Janka, zať Janko
a vnučka Janka.

Spomíname s láskou.
1/16/8/2021/OI

6/16/8/2021/OI

Spomienka

Spomienka
Dňa 24. augusta uplynul
tretí rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Jozef Spiška.

Mária a Ivan Polušinoví
Aj nádej v srdci dohasne, keď bolesť, smútok
zasiahne. Najdrahší rodičia, nič nám Vás už
nevráti späť, no v spomienkach našich
s láskou a úctou zostanete navždy, tak ako dnes.
Kto v srdci žije, neumiera.

S láskou spomína
manželka a deti
s rodinami.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Spomienka
Dňa 16. augusta
uplynuli 2 roky, odkedy
nás opustil manžel, otec,
starý otec a prastarý otec
Tibor Kóša.
Spomína manželka
s rodinou.

3/16/8/2021/OI

9/16/8/2021/OI

Spomienka
Dňa 14. augusta
sme si pripomenuli
prvý rok, čo nás navždy
opustila naša mama,
starká, sestra, pani
Mária Magdaléna
Horváthová.

S úctou spomínajú
manželka Marika, syn
Dušan s rodinou a dcéra
Ingrid s rodinou.

Spomienka

Kto ste ju poznali
a mali radi, venujte jej prosím spolu snami tichú
spomienku. S láskou spomínajú deti, vnúčatá,
sestra s rodinami.
10/16/8/2021/OI

Dňa 18. augusta
uplynulo 6 rokov,
odkedy nás oipustila
Antónia Ilešičová.

Spomienka
Dna 30. augusta
by sa dožil 100 rokov
náš otec
Jozef Tomka.

S láskou a úctou
spomínajú rodičia,
sestra Ľudmilka s rodinou,
Vierka s rodinou,
celá rodina a priatelia.
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.

Spomínajú dcéry
Magda, Viera
a nevesta Anka
s rodinami.
11/16/8/2021/OI

5/16/8/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 17 / 2021
je v utorok 31. augusta.
Na distribučných miestach
noviny budú 8. 9. 2021.

(DK)

8/16/8/2021/OI

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád
nezabudne. Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.

4/16/8/2021/OI

až do oslobodenia krajiny na jar 1945.

S láskou spomínajú
manželka a synovia
s rodinami.

S láskou a úctou
spomínajú manželka,
dcéry a syn s rodinami.

Dotĺklo srdce, ktoré ma milovalo.
Bolesťou unavený, tíško zaspal,
zanechal tú, ktorú veľmi miloval.

tóbra 1944. Časť jej jednotiek prešla
na partizánsky spôsob boja. Partizáni
pokračovali v bojoch proti nacistom

9. augusta uplynulo
10 rokov, odkedy nás
navždy opustil pán
Alexander Muszela.

Spomienka

20. augusta uplynuli
3 roky, odkedy nás opustil
manžel, otec, starý otec
Dušan Geráth.

Dom kultúry mesta Handlová a mesto
Handlová srdečne pozývajú na pietnu
spomienku 77. výročia SNP, ktorá sa
uskutoční dňa 27. augusta 2021 o 15.
hodine na Námestí baníkov v Handlovej.
Slovenské národné povstanie bolo
ozbrojené povstanie slovenských
pov
s taleckých jednotiek počas
druhej svetovej vojny proti vstupu
nemeckého Wehrmachtu na slovenské územie. Začalo sa 29. augusta
1944 ako obrana pred nemeckými
okupačnými jednotkami, nepriamo
bolo i útokom proti autoritatívnej
vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj
snahou byť na strane víťazných mocností druhej svetovej vojny.
Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú
armádu porazili, v noci z 27. na 28. ok-

Spomienka

2/16/8/2021/OI

Spomienka

Pietna spomienka bude spojená s
položením vencov a kytíc k Pamätníku padlým v SNP.

7/16/8/2021/OI

S láskou spomínajú dcéry s rodinou.

Dňa 27. augusta uplynie
14 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Rudolf Bartalský.

V bojoch proti okupantom padlo asi 2000 povstalcov

Riadková inzercia
Predám laminátovú vaňu do kúpeľne. Nová,
nepoužitá. Cena dohodou.
T. č.: 0949 049 149
12/17/8/2021/OI

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Program od 26. do 30. augusta 2021
MARTIN A TAJOMSTVO LESA
Rodinný / CZ / MP / dabing
80 min / 5 €
26. 8., 16.00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komédia / CZ / MP 15
117 min / 5 €
26. 8., 18.00 / 28. 8., 18.00
29. 8., 18.00
DRAČIA KRAJINA
Animovaný / NEM / MP / dabing
92 min / 5 €
27. 8., 16.00 / 29. 8., 16.00
REMINISCENCE
Triler / USA / MP 12 / titulky
116 min / 5 €
27. 8., 18.00 / 30. 8., 18.00
CANDYMAN
Horor / USA / MP 15 / titulky
91 min / 5 €
27. 8., 20.00 / 28. 8., 20.00

LABKOVÁ PATROLA VO FILME
Animovaný / USA / MP / dabing
88 min / 5 €
28. 8., 16.00

Premietame vždy!
Aj pre jedného diváka.
Možnosť výberu filmu, dátumu a času
pre skupiny 046/ 5 475 439.
www.kino.handlova.sk

Káder MBK tvoria legionári aj odchovanci

Tomáš Mrviš, odchovanec handlovského basketbalu, sa do dresu domovského klubu vracia po ročnej prestávke.
V nej si odskočil na Spiš a pričinil sa o historicky premiérový zisk majstrovského titulu pre Spišských Rytierov.
Prvým krokom, ktorý vedenie hand
lovského Baníka v predsezónnej
príprave urobilo, bolo predĺženie
spoluprácu s čiernohorským koučom
Danilom Rakočevičom. Mladý, 35
ročný lodivod zaznamenal svoju premiéru ako hlavný tréner iba vlani a to
práve na lavičke Handlovčanov. „Faktom je, že sme vlani nemali úspešnú
sezónu, no dúfam, že to napravíme.
Prajem si najmä fanúšikov v hľadisku,
pretože si chcem atmosféru na našich
zápasoch konečne vychutnať. Taktiež
si veľmi želám, aby sme sa po sezóne
tešili z lepšieho výsledku,” vyhlásil po
svojom príchode staronový tréner.

Dres domovského klubu si opäť oblečie 198 cm vysoký krídelník Peter
Vojtek. Odchovanec Handlovej sa
pod ligové koše vracia po šiestich rokoch. Bývalý slovenský reprezentant
do 20 rokov skončil s profesionálnym
basketbalom v sezóne 2014/2015.
Kariéru ukončil v Banskej Bystrici.
Basketbal ale na klinec nezavesil a po
tom, ako odišiel za prácou do Bratis
lavy, v sezóne 2015/2016 nastupoval
za prvoligový tím Slávia FEI STU Bratislava. Po fyzickej stránke sa 27-ročný
Handlovčan cíti výborne a na návrat
pod deravé koše na profesionálnej
úrovni sa veľmi teší.

Krčmárik zostal, Skvašík prišiel,
Vojtek sa vrátil

Zahraničné posily

Prvým hráčom handlovskej súpisky
na sezónu 2021/2022 sa stal Adam
Krčmárik, ktorý predľžil zmluvu. 21
ročný basketbalista debutoval pod
ligovými košmi v uplynulom ročníku
v zeleno-čiernom drese. Do Handlovej prišiel z prvoligovej Považskej
Bystrice, kde bol lídrom rozohrávky.
Ponuka z baníckeho mesta bola pre
neho veľkou príležitosťou vstúpiť do
“veľkého” basketbalu a ani na okamih
sa jej nebránil. Bývalý mládežnícky
reprezentant tak odišiel zbierať ligové
skúsenosti do najvyššej súťaže.
Debut v handlovskom drese zaznamená 25 ročný Roman Skvašík. Húževnatý rozohrávač prichádza z celku
Raiffeisen Mattersburg Rocks z druhej
najvyššej rakúskej súťaže. Odchovanec michalovského basketbalu patril
vo svojom poslednom pôsobisku k
lídrom tímu. Basketbalová verejnosť
si 193 cm vysokého tvorcu hry môže
pamätať z našej najvyššej súťaže, v
ktorej obliekal dresy Svitu, Lučenca,
či Nitry. „Keď som pôsobil v slovenskej súťaži, vždy som si atmosféru v
handlovskej športovej hale užil a to
aj napriek tomu, že som obliekal dres
súpera. Verím, že v budúcej sezóne už
nebudeme svedkami opatrení, ktoré
by obmezdovali vstup fanúšikov na
zápasy. V našom prípade by nás to
ukrátilo o šiesteho hráča,” povedal.

Prvou zahraničnou posilou, ktorá
si oblečie handlovský dres sa stal
24-ročný Američan Isaiah White.
Absolvent univerzity Portland Pilots
sa upísal na jednu sezónu a posilní
rozohrávku. Po úspešnom zavŕšení
vysokej školy, na ktorej vyštudoval
marketing, bude Handlová jeho premiérovým pôsobiskom na profesionálnej úrovni. V Portlande odohral
tento 193 cm vysoký tvorca hry štyri
sezóny. V nich patril k lídrom tímu.
Handlovčania sa budú v podkošovom
priestore opierať o srbského basketbalistu s americkým pasom, 218 cm
vysokého a 115 kg vážiaceho obra Nikolu Ščekiča. Bude prvým klasickým
pivotom, ktorý sa objavil na súpiske
trénera Rakočeviča. S basketbalom
začínal 26-ročný center v sezóne
2009/2010 v domovskom klube KK
Borac Čačak. Tri roky na to obliekal
dres juniorského celku KK Zemun, no
už o rok odletel za veľkú mláku, kde
v priebehu piatich rokov vystriedal
štyri univerzitné tímy, pôsobiacice
v prestížnej súťaži NCAA. V sezóne
2019/2020 sa vrátil do rodného Srbs
ka, kde sa na rok upísal klubu KK Vršac Swisslion. Vlaňajšiu sezónu začal
v Macedónsku, konkrétne drese Cm
Dream Struga, kde ale nastúpil iba
v siedmych zápasoch a jeho ďalšie
kroky smerovali do českého BK Armex Dĕčín. Handlová tak bude jeho

štvrtým tímom, pôsobiacim v Európe.
Handlovú posilní aj americký playmaker Jordon Talley, 26-ročný rozohrávač s nemeckým pasom. Rodák z
Richmondu zbieral prvé skúsenosti
svojej kariéry v univerzitnej súťaži
NCAA, v ktorej debutoval v sezóne
2013/2014. Popri štúdiu na vysokej
škole štyri roky obliekal dres tímu University of North Carolina Wilmington.
V poslednom roku svojho pôsobenia
na univerzite dosahoval v osobných
štatistikách veľmi solídne čísla.
Posledným zahraničným hráčom je
ďalší Američan, 24-ročný DeAndre
Abram, ktorý vystuží krídelný priestor.
Rodák z texaského Carrolltonu má za
sebou pôsobenie v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA, kde obliekal dresy
dvoch univerzít. Po ukončení štúdia
zlanáril tohto 203 cm vysokého krídelníka tím FOG Naestved, pôsobiaci v najvyššej dánskej Basketligaen.
Handlová sa pre neho stane druhým
pôsobiskom v kariére, mimo USA.
Zvučné slovenské mená
Na súpisku Baníka pribudol odchovanec žilinského basketbalu, Richard
Rožánek. Ambiciózny, 22-ročný krídelník odštartoval svoju kariéru v
rodnej Žiline. Žilinský krídelník debutoval v najvyššej súťaži vlani, v drese
Lučenca.
Ôsmym hráčom do zeleno-čiernej
partie sa stane odchovanec handlovs
kého basketbalu a jeden z najskúsenejších krídelníkov súťaže Tomáš Mrviš. Basketbalista, ktorý aj vo svojich
tridsiatich rokoch patrí k slovenskej
basketbalovej špičke opäť oblečie
dres domovského klubu, v ktorom
odštartoval svoju úspešnú basketbalovú kariéru. Hráč, ktorý prešiel mnohými úskaliami a ktorý je pre mladých
basketbalistov tou najlepšou reklamou na basketbal.
Posledným do handlovskej partie sa
stal Michal Čekovský. Košický center patril k najväčším mládežníckym
talentom, aké si Slovensko v histórii
samostatnosti pamätá. Už vo svojich
16-tich rokoch prejavil o vtedajšieho
mladíka záujem európsky veľkoklub
Partizan Belehrad. Do Srbska odcestoval v roku 2011 a zotrval tam dve
sezóny. Na univerzitu v USA nastúpil
v roku 2014 a štúdium ukončil v roku
2018. Nasledoval návrat do Belehradu, tentoraz ale do konkurenčného
FMP. V sezóne 2018/2019 odohral
v handlovskom drese 29 stretnutí.
Svojimi výkonmi na hornej Nitre si vypýtal ponuku z bratislavského Interu.
Tú síce prijal, no sezóna 2019/2020 sa
pre neho skončila zranením. V súťažnom ročníku 2020/2021 prijal ponuku zo Spiša. Rytieri mali od úvodu tie
najvyššie ambície a Michal sa dnes
môže pýšiť ziskom majstrovského titulu. Znova ale prišiel čas návratu na
hornú Nitru. „Pred začiatkom prípravy som dostal niekoľko zaujímavých
ponúk. Pri mojom rozhodovaní určite
zavážil aj fakt, že v Handlovej som sa
v minulosti cítil dobre a bol som v nej
vždy vítaný.” zhodnotil Čekovský.
Pavel Procner, FOTO: MBK

Júl bol v ŠBK plný športu pre mládež
Po ukončení školského roka a po neodohratej sezóne klub nepoľavil ani
v júli a pripravil pre hráčov a hráčky
opäť leto plné basketbalu.
Summer Camp 2021
Na Summer Camp tento rok prijali
pozvanie reprezentantky Tereza Páleniková, Alica Moravčíkova a Mária Felixová a deti si mohli zatrénovať aj s
extraligovými hráčmi Tomášom Mrvišom, Marekom Jaššom a Branislavom
Pipíškom. Okrem spoločných tréningov nechýbali ani besedy, na ktorých
sa deti dozvedeli napríklad aj to, aké
to bolo na nedávnych majstrovstvách
európy žien. „Mrvo“ opísal majstrovs
kú sezónu a Branislav Pipíška, ako aj
Marek Jašš porozprávali, ako sa vysporiadali s Covid situáciou.
Podľa reprezentantky Márie Felixovej
bolo vidieť, že deti basketbal baví a
chcú sa zlepšovať. „Basketbal im prinesie zážitky, aké si ani len nevedia
predstaviť. Veď malé úryvky z toho,
čo mi basketbal dal, sa dozvedeli na
besede, ktorá bola skvelá a veselá.
Veľmi sa mi páčilo, ako sa decká o tento šport zaujímali.“ Terézia Páleníková
si deň v Handlovej užila. „Na kempe
bola skvela atmosféra, deti boli veľmi šikovné, každým tréningom sa
zlepšovali, morálka a nasadenie boli
na vysokej úrovni. Tréningy boli sprevádzané dobrou náladou a profesionálnou spoluprácou basketbalových
trénerov.“ Alica Moravčíková drží všetkým taletom palce a dúfa, že o nich
bude v budúcnosti čoraz viac počuť.

„Opäť sa ukázalo, že bez športu to nie
je ono. Keď sa pripravia športové akcie pre deti a mládež, je o ne záujem
- dokázala to aj stovka účastníkov v
dvoch turnusoch,“ povedal Tibor Jány,
tréner ŠBK Handlová.
Späť do formy!
Po dvojtýždňovom dennom kempe
prišlo na rad 5-dňové sústredenie
v prekrásnom prostredí s top podmienkami. Školský basketbalový klub
Handlová ho pripravil pre všetky deti
vo veku od 10 do 17 rokov v krásnom
prostrední Skalka arény v Kremnici.
Počas tohto sústredenia mali účastníci možnosť nasávať energiu z okolitej krásnej prírody, kvalitne vybavenú
telocvičňu, ale aj bazén na aktívnu regeneráciu. Okrem tréningového úsilia
pri zdokonaľovaní svojich basketbalových zručností a chuti zvyšovať svoju
fyzickú zdatnosť, prejavili účastníci
sústredenia veľký zmysel pre súťaživosť v individuálnych aj tímových
súťažiach, ktoré boli neoddeliteľnou
súčasťou viac ako deväťdesiatich
tréningových jednotiek počas troch
týždňov. Podľa stanoveného denného programu sa striedali skupiny na
tréningovom procese v hale a na vonkajšom športovisku.
Na oboch podujatiach sa predstavili
chlapci a dievčat,á ročník narodenia
2003 až 2013. V každom turnuse to
bola výborná partia, ktorá dokázala
tráviť čas nielen na športoviskách, ale
aj počas voľnočasových aktivít.
Ivan Morvay

Leto plné tanca a zábavy rodiny Volcano
Toto leto sme pripravili pre deti dva
tanečné kempy. Prvý kemp bol denný, kde sme mali pre deti každý deň
pripravené hodiny tanca, gymnastiky a športových hier. Vyvrcholením
kempu bolo predstavenie pre rodičov
a najbližšiu rodinu. Náš druhý kemp
sa odohrával na Duchonke a bol to
už náš 19. ročník. Vycestovalo až 70
účastníkov. Každý deň sme trénovali
od rána do večera. Okrem toho sme
stihli hosťovať aj špeciálnych hostí.
Posledný večer si Volcaňáci zasúťažili
v našej vlastnej súťaži Dance Star, ktorá je každoročnou tradíciou nášho tanečného kempu. Volcaňáci predviedli
svoje tanečné umenie v troch rôznych
kategóriach a porota to mala veľmi

ťažké. Všetci predviedli top výkony
a atmosféra súťaže bola neopísateľná. Povzbudzovanie, potlesk, výkriky
nadšenia a neuveriteľná energia vyžarovala od každého tanečníka.
Na záver sme ocenili všetkých, ktorí
počas kempu zažiarili nielen v tanci,
športových hrách, ale aj ako osobnosti a priatelia. A my všetci môžeme
skonštatovať, že si opäť odnášame
nové zážitky, na ktoré nikdy nezabudneme a ktoré nás opäť zas viac spojili
dokopy ako jeden tím, jednu rodinu.
Ak máš chuť byť súčasťou nášho
tímu, stačí prísť. Dvere sú k nám vždy
otvorené. Prihlásiť sa môžeš do 12.
septembra.
Petra Kováčiková

