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V tomto čísle:

Mesto udelí osobnostiam a organizáciám výročné ceny

Padla posledná prekážka
budovania obchodného centra.
Strana 2

Tento rok sa Handlovské Katarínske dni budú konať bez tradičného jarmoku. Samospráva však
ocení výnimočné osobnosti za rok
2020 a 2021 na podujatí v dome
kultúry. Chýbať nebude ani slávnostná svätá omša.

So zimnou údržbou môžu mestu
pomôcť aj obyvatelia.
Strana 3

Z dôvodu pandemickej situácie (COVID-19) v minulom roku 2020, bolo
udeľovanie ocenení zrušené a o nomináciách, ktoré boli mestu zaslané,
poslanci mestského zastupiteľstva
nehlasovali. Mesto Handlová pri príležitosti Handlovských Katarínskych
dní, ktoré sú naplánované v tomto
roku na piatok, 26. novembra, však
už po štrnástykrát ocení Handlovčanky, Handlovčanov a organizácie,
ktoré významne prispeli k rozvoju
mesta a šíria dobré meno Handlovej
doma i v zahraničí. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu na Slovensku je predpoklad, že verejné
oceňovanie významných osobností
mesta sa bude konať v režime OTP
v kinosále Domu kultúry.
Ľudia doručili 24 nominácií

V podnikateľskom inkubátore má
vzniknúť multifunkčný podnik.
Strana 4

Mládežníci plánujú predčasné
voľby aj voľnočasový klub.
Strana 5

Dvaja Majstri Slovenska v
športovom lezení z Handlovej.
Strana 8

Udeľovanie výročných cien mesta
sa realizuje v súlade s platným Štatútom mesta Handlová a o udelení
ocenenia rozhoduje poslanecký
zbor.
Mesto Handlová aj v tomto roku
vyzvalo verejnosť k nahlasovaniu
nominácií na udelenie ocenení v
kategóriách: čestné občianstvo
mesta, cena mesta a odmeny. Celkovo bolo zaslaných mestu za roky
2020 a 2021 24 nominácií, pričom
mestská rada na svojom zasadnutí 12. októbra doplnila návrhy na
udelenie odmien v zmysle štatútu
mesta pre dve organizácie, ktoré za
ostatné dva roky pomáhali samospráve zvládnuť obdobie pandémie.

Zoznam čestných občanov mesta Handlová sa rozšíri o dve mená. Novými čestnými občanmi sa stanú Hildegarde Radovská a Ján Procner.
Pätnásť výročných cien
Množstvo udelených ocenení Štatút
mesta neurčuje. Preto je na voľbe
poslancov a odporučení vedenia
mesta, koľko bude ocenených za
obdobie dvoch rokov. Čestnými
občanmi mesta Handlová sa do
dnešného dňa stali v roku 2019
RNDr. Ondrej Pőss, CSc., v roku
2014 Žofia Martišová († 15. 5. 2018
vo veku 104 rokov), v roku 2010 Jozef Juríček, v roku 2006 prof. MUDr.
Ján Štencl, CSc. a J. Ex. Mons. Peter
Dubovský - emeritný biskup († 10.
4. 2008 vo veku 87 rokov).

Spravidla sa ocenenia udeľujú za významné počiny za predchádzajúci
rok, t.j. od ,,Kataríny po Katarínu“
Poslanecký zbor na svojom zasadnutí 28. októbra rozhodol o udelení
spolu pätnástich výročných cien, z
čoho sú dve Čestné občianstva, päť
Cien mesta a dve Odmeny.
Novými čestnými občanmi mesta
Handlová sa stanú Hildegarde Radovská a Ján Procner.
Cena mesta bude udelená Anežke
Balušinskej, Mgr. Jarmile Žiškovej,
Pavlovi Ďurkovičovi, Petrovi Moravčíkovi a Eduardovi Strakovi in
memoriam. Odmeny dostanú Ne-
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mocnica AGEL Handlová, s. r. o. a
dobrovoľní hasiči Morovno.
Verejné udeľovanie ocenení sa bude
konať iba v prípade, že okres Prievidza nebude zaradený do 3. stupňa
ohrozenia v rámci COVID automatu.
Slávnostná svätá omša ku cti svätej
Kataríny sa uskutoční v Kostole sv.
Kataríny o 17.30 hod.
Priamy prenos z podujatia bude
vysielať Regionálna televízia Prievidza na svojom kanáli na sociálnej sieti YouTube.
(RED)
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Vybudovaniu obchodného centra na Morovnianskom sídlisku už nič nestojí v ceste
Počas výkopových prác bude cez
mesto prechádzať množstvo kamiónov denne.
Posledný problém, ktorý brzdil začatie výstavby obchodného centra na
sídlisku Morovnianska cesta, je zdá
sa, vyriešený. Pre prípravu územia je
totiž potrebný odkop svahu a odvezenie veľkého množstva zeminy. „Snažili
sme sa pomôcť spoločnosti IMMOBILIEN MANAGEMENT, lebo je aj v našom záujme, aby obchodné centrum
mohlo byť vybudované. Spoločne
sme hľadali pozemky vo vlastníctve
mesta Handlová, najvhodnejšie sa
však javili pozemky, ktoré vlastní spoločnosť Hater-Handlová,“ povedala
primátorka, Silvia Grúberová.

Scheiblingu. Aj toto miesto pre uloženie odkopaného materiálu je však
iba dočasné. Uložený materiál by mal
neskôr slúžiť na dokončenie stabilizačného násypu, ktorý bol vybudovaný po katastrofickom zosuve svahu
v roku 1961. Materiál násypu pochádzal z banskej činnosti a dodnes nie
je úplne dokončený. „Túto situáciu
riešime s baňami aj ministerstvom
životného prostredia, ktorý je vlastníkom stabilizačného násypu. Aby
bol násyp dokončený, prebehnúť by
mala ešte finálna pokládka zeminy. V
našom záujem je, aby sa na stabilizačný násyp použil práve materiál z výkopových prác, ktorý bude dočasne
uložený v areáli firmy Hater,“ povedala
primátorka.

Odkopaný materiál ešte poslúži

Iba zemina a kamenivo

Depónia, teda miesto vymedzené na
uloženie vykopanej zeminy, sa nachádza na pozemkoch v okolí skládky na

Mesto už developerovi vydalo povolenie na trasu, po ktorej bude materiál
z odkopu odvážaný. Trasa je vytýčená

cez kruhový objazd v centre, ponad
obchodný reťazec Billa, po Švermovej
ulici, cez koľajnice do lokality vedľa
skládky. „Negatívom je množstvo nákladných áut, ktoré budú cez mesto
prechádzať, budeme to však musieť
pre túto akciu strpieť. Zvažovali sme
viacero alternatív, ale iné riešenie neexistuje,“ dodala Silvia Grúberová.
Spoločnosť IMMOBILIEN MANAGEMENT už požiadala o vydanie stavebného povolenia na prekládku
vedenia vysokého napätia, plynovodu a požiadalo aj o povolenie na
terénne úpravy. Povolenie na uloženie odkopaného materiálu musí ešte
vydať odbor životného prostredia
okresného úradu. Vyvážať na depóniu bude možné iba zeminu a kamenivo. Všetko ostatné, čo v odkope
stavebníci nájdu, poputuje v zmysle
legislatívy na skládku odpadu alebo
bude zneškodnené iným zákonným
spôsobom.
(INU)

Mesto uspelo v projekte na skvalitnenie
domácej opatrovateľskej služby
Projekt v hodnote vyše štyristotisíc
eur by sa mal pod gesciou sociálneho oddelenia spustiť už v decembri
2021.
Cieľom projektu je podpora a skvalitňovanie domácej opatrovateľskej
služby mesta Handlová a podpora
sociálnych služieb vykonávaných
terénnou formou. Zmyslom projektu je udržanie klienta čo najdlhšie v
prirodzenom prostredí domova. „V
prípade úspešnosti podaného projektu budeme predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových
zariadení. Veľký význam má tento
projekt aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine, kedy klienti
v pobytových zariadeniach vplyvom
karanténnych opatrení zvládajú situáciu horšie psychicky i fyzicky v porovnaní s klientami, ktorí opatrenia
prežívajú vo svojom domácom pro-

Zaočkovať sa nechalo ďalších 158 ľudí
Vo štvrtok 21. októbra sa v podnikateľskom inkubátore konalo druhé
kolo očkovania proti COVID-19 bez
registrácie pre tých, ktorí boli 23. septembra 2021 zaočkovaní prvou dávkou vakcíny Pfizer. Dostupné bolo tiež
očkovanie bez registrácie jednodávkovou vakcínou Johnson&Johnson.
Vakcínou Pfizer bolo zaočkovaných
spolu 84 ľudí, pričom na základe
spustenia očkovania treťou dávkou,
boli z tohto počtu v Handlovej zaočkovaní tiež štyria ľudia, ktorí obdržali

Developer už priestor od stromov a náletových drevín v minulosti vyčistil.

stredí. Jedná sa tak predovšetkým o
skvalitnenie životných podmienok
klientov - občanov nášho mesta,“ povedala vedúca Sociálneho oddelenia
Mestského úradu v Handlovej, Veronika Cagáňová. Opatrovateľská služba
je podľa jej ďalších slov mimoriadne
vyhľadávanou službou, ktorú mesto
dlhodobo poskytuje na veľmi dobrej
úrovni. V súčasnosti mesto zamestnáva 29 opatrovateliek, do projektu plánujú zapojiť z tohto počtu 26 opatrovateliek. Nárast klientov očakávajú zo
súčasných 74 na minimálne 84. Ako
informoval vedúci oddelenia mestských projektov, Peter Cagáň, projekt
ministerstvo podporilo v plnej výške,
teda v sume 424 320 eur. „Projekt je
schválený, aktuálne sme vo fáze podpisu zmluvy. Projekt by malo mesto
začať realizovať v decembri 2021,“
uzavrel Peter Cagáň.
(INU)

SMS od Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).
Na očkovanie jednodávkovou vakcínou Johnson&Johnson prišlo spolu
74 ľudí.
Nízkoprahové očkovanie sa konalo
vďaka spolupráci Intervenčného tímu
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky so Záchrannou zdravotnou
službou SR a samosprávou mesta
Handlová, najmä so Sociálnym oddelením mestského úradu v Handlovej
v čase od 10.00h do 15.00 h.
(JP)
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Mestskému bytovému podniku Handlová poslanci zvýšili základné imanie o 109 tisíc eur
Mestský bytový podnik (MsBP) Handlová bude mať vyššie základné imanie
o 109 000 eur. Zvýšenie nepeňažným
vkladom mesta v podobe nehnuteľností na Pekárskej ulici schválili
mestskí poslanci na svojom rokovaní
28. októbra. Krok kritizovali niektorí
členovia mestského zastupiteľstva
(MsZ).
„Dozorná rada spolu s valným zhromaždením sa zhodli na tom, že by
bolo vhodné, keby celý areál, ktorý
obhospodaruje MsBP, patril do jeho
majetku, aby ho mohol zveľaďovať,”
zdôvodnil konateľ spoločnosti Rudolf
Vlk. Ide podľa neho o budovy, ktoré
majú v priemere sto rokov, to znamená, že ich údržba je finančne veľmi
náročná. „Nejaké budovy sa nám už
podarilo zachrániť a zrekonštruovať.
Na rade sú ďalšie. Najhoršie je na tom
budova skladu a sociálnych zariadení,
kde sa rozpadáva obvodné murivo, je
tam poškodená strecha. Táto oprava
bude stáť niekoľko tisíc eur,” načrtol.

„Zvýšenie základného imania vložením majetku nerieši lepšie ekonomické postavenie spoločnosti vzhľadom
na svojich obchodných partnerov.
Naopak, mesto sa pripravuje o majetok, ktorý môže použiť vo svojich
prospech,” kritizoval poslanec Blažej
Litva.
Tým, že ho mesto dáva spoločnosti
s ručením obmedzeným, dostáva sa
podľa neho do voľnej konkurencie a
v prípade problémov majú naň veritelia právo siahnuť. „To, že má MsBP
majetok zveľaďovať, je i predmetom
zmluvy, nič mu doposiaľ nebránilo,
pýtal som sa, či majetok mieni MsBP
použiť ako zálohu na získanie iných
prostriedkov. Bolo povedané, že nie,”
ozrejmil Litva s tým, že mesto má väčšiu možnosť získať financie na riešenie stavu budov.
Jeho kolega Jozef Stopka podotkol, že
mestský podnik by mal byť v likvidácii. „Keby som mal možnosť odkúpiť
bytový podnik, ako správca by som

ho odkúpil, ale bez účasti majetku
mesta. Bytový podnik totiž dopláca
na to, že spravuje mestský majetok.
My máme dve činnosti, to je správa
mestského majetku a podnikateľská
činnosť. Keby sme nemali mestský
majetok, bytový podnik by z podnikateľskej činnosti fungoval úplne bez
problémov,” reagoval Vlk. MsBP podľa neho zaťažuje správa tzv. baníckej
kolónie, kde býva vysoké percento
neplatičov, za ktorých platí energie.
Problémom sú i storočné domy, na čo
dopláca i mesto. „Preto má zriadenú
obchodnú spoločnosť, aby pomáhala
spravovať tento majetok. Ak sa mesto
rozhodne, že zruší podnik, mestský
majetok by skončil niekde u úradníka
na meste a ten by to musel spravovať.
Ale nič by sa nevyriešilo,” dodal Vlk s
tým, že otázkou budúcnosti baníckej
kolónie sa mesto už zaoberá.
Základné imanie spoločnosti sa zvýši
zo sumy 252 638,78 eur na 361 638,78
eur.
(TASR)

Ďalšie kolo očkovania prebehne vo štvrtok 25. novembra. Viac informácií na strane 4.
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BCF Energy pozastavila dodávky elektriny
Na trhu s elektrinou skončil ďalší
alternatívny dodávateľ.
Na slovenskom trhu s elektrinou
skončil pre vysoké ceny energií ďalší
alternatívny dodávateľ, banskobystrická spoločnosť BCF Energy. Firma
o tom informovala na svojej internetovej stránke.
„Vzhľadom na neúnosnú situáciu v
oblasti vývoja cien na veľkoobchodných trhoch energií sme boli nútení
do konca roka 2021 pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť týkajúcu
sa dodávky elektriny od 27. októbra
2021,” uviedla spoločnosť.
Zákazníkom BCF už zabezpečujú

elektrickú energiu dodávatelia poslednej inštancie, ktorým je pre mesto
Handlová Stredoslovenská energetika, a.s. Štátny organizátor trhu s elektrinou (OKTE a.s.) zároveň uviedol, že
z dôvodu podstatného porušenia odstúpil od zmluvy o zúčtovaní odchýlky s týmto dodávateľom. To znamená,
rovnako ako v prípade spoločnosti
Slovakia Energy, stratu spôsobilosti
dodávať elektrinu na trh. OKTE si v
piatok 22. októbra uplatnil voči firme
finančnú zábezpeku.
Spoločnosť BCF Energy v minulom
roku zaznamenala zisk takmer 800
000 eur pri celkových výnosoch 24,8
milióna eur.
(TASR)
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Distribučné miesta: predajne COOP Jednota, predajne LIGETA, stánky PNS (pri pošte na Námestí baníkov a na Morovnianskom sídlisku), potraviny v mestskej časti Nová Lehota a Morovno a mestský úrad.
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Mesto pokračuje v budovaní parkovacích plôch Nová primárka oddelenia fyziatrie
Na Oddelení fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici AGEL Handlová majú novinku.
Personál privítal novú primárku
MUDr. Marianu Strúčkovú, ktorá
vystriedala po mnohých rokoch
primára MUDr. Júliusa Kádera,
ktorý odišiel do dôchodku. Ako on
hodnotí svoje pôsobenie na oddelení a aké výzvy čakajú novú vedúcu posilu?

Nové parkoviská by mal zhotoviteľ
dokončiť v novembri.
Na Prievidzskej a Mostnej ulici pribudne 37 nových parkovacích miest.
Na ulici Prievidzská medzi číslami 17
a 19 vybudujú sedem parkovacích
miest, pri čísle 15 ďalších sedem a v
okolí čísla 13 pribudnú štyri parkovacie miesta. Parkovacia plocha pre
dvanásť motorových vozidiel vznikne
na ulici Mostná medzi číslami 33 a 39
a sedem parkovacích miest vybudujú
medzi číslami 55 a 61.
Verejné obstarávanie mesto vyhlásilo v auguste, najvýhodnejšiu ponuku
spomedzi uchádzačov predložila spoločnosť TMG, a.s. z Prievidze. Zmluvná cena diela je 52 815,17 eur s DPH.
Počas záručnej doby piatich rokov
má zhotoviteľ povinnosť odstrániť
prípadné vady diela bezplatne. (INU)

MUDr. Július Káder, bývalý primár, pôsobil v handlovskej nemocnici takmer
17 rokov. „Boli to neuveriteľne krásne
roky, strávené v úžasnom kolektíve,
ktorý mal úprimnú snahu pomôcť
chorým ľuďom. Nikdy nezabudnem
na posledné dni strávené s týmto
kolektívom. Ak sa nám podarilo pomôcť chorému človeku, tak na to som
Na dvoch uliciach pribudne spolu 37 nových parkovacích miest.

„ostrieľaná“ lekárka. Začínala ako sekundárny lekár v NsP Partizánske a v
roku 2000 atestovala z vnútorného
lekárstva. „Následne som pracovala v
Kúpeľoch Bojnice a v NsP Prievidza. V
roku 2005 som získala atestáciu z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. V rokoch 2008 až 2021 som
viedla Centrum fyziatrie a liečebnej
rehabilitácie v Uniklinike Prievidza,“
uviedla MUDr. Mariana Strúčková.
Zároveň má certifikát inštruktora
metódy Pilates a SM systém, čo určite využije aj v handlovskej nemocnici.
Rozšírili priestory oddelenia
Už po prvých dňoch v Nemocnici
AGEL Handlová hodnotí kolektív
veľmi pozitívne a s úsmevom. „V novej práci sa mi páči, je tu zohratý ko-
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So zimnou údržbou môžu pomôcť aj obyvatelia

Hater - Handlová má už zazmluvnených troch pomocníkov pre odhŕňanie snehu.
Obyvatelia Handlovej budú môcť
opäť pomôcť pracovníkom pri vykonávaní zimnej údržby chodníkov
na území mesta. Mestská spoločnosť
Hater - Handlová je na zimnú sezónu pripravená, k dispozícii má i novú
techniku.
„Zimná údržba bude v rovnakých
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intenciách ako po minulé roky. Keďže nikto z nás nevlastní pomyselnú
vešteckú guľu a nevieme predpovedať počasie, budeme pripravení
rovnako. Už máme zásoby inertného
materiálu, chemického materiálu.
Podľa poveternostných podmienok
budeme voliť aj zmes,” načrtol kona-

teľ Hateru Vladimír Borák.
Pracovníci budú mať podľa neho k
dispozícii i dva kusy novej techniky,
malotraktor na odhŕňanie úzkych
častí ciest a chodníkov a multifunkčné zariadenie, ktoré sa bude snažiť v
čo najlepšej miere udržiavať cesty.
So zimnou údržbou chodníkov
budú môcť opäť mestu pomôcť i
obyvatelia. „Začali sme s tým minulý
rok s jedným aktívnym dôchodcom.
Musím ho pochváliť, aj spolupráca
s naším dispečerom bola výborná.
Tento rok sme zazmluvnili už ďalších dvoch pánov. V pláne je takýmto spôsobom adoptovať veľkú časť
jedného sídliska,” priblížil Borák s
tým, že obyvatelia dostanú materiál i drobnú odmenu podľa metrov
štvorcových, ktoré si zvolia podľa
svojho zdravotného stavu a fyzickej
kondície.
Pohyb techniky počas zimnej
údržby budú môcť obyvatelia opäť
sledovať. Umožní to zmluva so spoločnosťou, prostredníctvom ktorej
budú Handlovčania i vidieť, či vozidlo pracuje a posypáva cesty.
(TASR)

INEKO: Výborné finančné zdravie samosprávy
V rebríčku hospodárenia miest za
rok 2020, ktoré zverejnil inštitút
INEKO, si Handlová polepšila o 16
priečok.
Inštitút INEKO zverejnil na portáli
www.hospodarenieobci.sk analýzu o
hospodárení miest v roku 2020. Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť
a prispieť tak k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšovanie hospodárenia samospráv. Snahou INEKO je podpora
stability verejných financií ako celku.
Priemerné zadlženie všetkých miest
dosiahlo ku koncu vlaňajška 20,79 %
bežných príjmov, čo je skoro rovnaký

výsledok ako rok predtým. Zadlženosť mesta Handlová dosiahla v roku
2020 16,9 %.
Komplexný pohľad na hospodárenie
samospráv poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré inštitút INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky a
ktoré zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia. Priemerná
známka finančného zdravia za všetky
mestá na Slovensku predstavuje 4,42,
čo je iba o 0,01 bodu menej ako hodnota z rokov 2018 a 2019, kedy mestá
dosiahli najlepší výsledok počas celej
histórie hodnotenia INEKO, zhodne
po 4,43 bodu. Známka finančného

zdravia mesta Handlová je 5,2.
„Výsledky hodnotenia ma veľmi potešili. Mesto Handlová v tomto rebríčku poskočilo z 52. na 36. miesto
a to z hodnotených 141 miest a v
našom okrese sme opäť zaujali malé
prvenstvo,“ povedala primátorka
Silvia Grúberová. V roku 2020 malo
mesto podľa primátorky stabilizovanú finančnú disciplínu. „Prijali sme
aj viacero racionalizačných opatrení,
pretože tento covidový rok priniesol
aj riziká ekonomických negatív a sčasti sa pozastavil aj plánovaný rozvoj.“
(INU)

Nová primárka MUDr. Mariana Strúčková.
hrdý. Čím viac bolo tých ľudí, tak aj
moja hrdosť je väčšia. Osud mi doprial celú moju profesionálnu kariéru pracovať v kolektívoch, ktoré boli
profesionálne aj ľudsky na skutočne
vysokej úrovni a ani ten posledný nebol výnimkou. A na to som pri všetkej
skromnosti nesmierne hrdý,“ spomína na časy v nemocnici a na oddelení
MUDr. Káder. Zároveň však dodáva, že
na dôchodok sa už teší, najviac na čas
strávený so svojou rodinou.
Primárka je „ostrieľaná“ lekárka
Nová primárka nastúpila do Nemocnice AGEL Handlová prvý októbrový deň a jej profesionálna minulosť
hovorí o tom, že je v tomto odbore

FOTO: AGEL
lektív vzdelaných fyzioterapeutiek a
masérky pod vedením Mgr. Kataríny
Klátikovej. Spolu sa snažíme pomáhať
pacientom, aby odchádzali z nášho
oddelenia spokojní,“ vysvetľuje. Počas jej krátkeho pôsobenia sa podarilo po dohode s vedením nemocnice
získať nové priestory pre individuálnu
rehabilitáciu, čím sa výrazne zvýšilo
pohodlie pacientov pri cvičení. „Čakáme tiež na dodanie trakčného ležadla
a nového ultrazvukového prístroja. V
čase od 13.00 do 14.00 hod. máme v
ambulancii čas vyhradený na predpis
zdravotných pomôcok. V budúcnosti
nás čaká ďalšie rozšírenie poskytovaných služieb, a to podľa požiadaviek
pacientov a vedenia nemocnice,“ opisuje plány do budúcna.
(AGEL)
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Lukratívny priestor získali
majitelia klubu 333 v Prievidzi
V podnikateľskom inkubátore
vznikne podnik „z každého niečo“.
Verejnú obchodnú súťaž na nájom
nebytového priestoru v budove Podnikateľského inkubátora, v ktorom
donedávna sídlila prevádzka People
Restaurant & coctail bar, vyhrala spoločnosť CLUB 333 s.r.o., ktorá v Prievidzi prevádzkuje tanečný klub. Ako
však konatelia firmy, Jaroslav Štrbík a
Tomáš Vavrinec v projekte zdôraznili,
v Handlovej neplánujú otvoriť diskotéku ani „menučkáreň“.
Multifunkčný priestor
„Priestor sme si vybrali najmä kvôli
skvelému umiestneniu a okolitému
prostrediu. V našom záujme je vytvoriť podnik, multifunkčný priestor,
ktorý bude slúžiť napríklad pre mamičky s deťmi počas prechádzky na
námestí, obchodné stretnutia, oslavy
alebo bežnú socializáciu, oddych ľudí
po namáhavom dni z práce,“ opísali
autori zámeru.
Cieľom projektu je vytvoriť prijemný,
moderný priestor a služby vhodné
pre každý typ zákazníka s dôrazom
na šírenie pozitívnej energie. Podľa
nových prevádzkovateľov je náročné
presne špecifikovať, či to bude kaviareň, coctail bar, pub alebo reštaurácia.
„Chceme vytvoriť priestor „z každého
niečo” a je už na samotnom návštevníkovi, do akej kategórie si nás zaradí.
V našej ponuke budú alkoholické aj
nealko nápoje, coctaily, snack, pizza,
ale bežnú reštauráciu alebo obedné
menu v súčasnosti záujem robiť nemáme. Ponuku obohatíme o naše
párty produkty, ktoré sú prijemné a
zákazníci sa aj vďaka nim znova veľmi
radi opakovane vracajú,“ stojí v zámere firmy CLUB 333.
Priestor interiéru aj exteriéru bude
podľa nich dostatočne a moderne

osvetlený dizajnovými svietidlami,
aby bol podnik výrazný, no zároveň
aby nenarušoval vizuál a celkový
dojem námestia. „Svetlo je jedným
z dôležitých faktorov na navodenie príjemnej atmosféry. Ozvučenie
priestoru bude primerané, len s prísluchovou hudbou. Zameriame sa na
moderný dizajn, sedenie bude pohodlné, členité.“

NÍZKOPRAHOVÉ

OČKOVANIE

PROTI COVID-19 V HANDLOVEJ

Využijú aj terasu
Autori zámeru sem chcú preniesť svoje dlhoročné skúsenosti, systémové
riadenia, fungujúce technológie aj
vlastný personál, ktorého majú podľa vlasných slov na úspešný rozbeh
podniku dostatok. „Plánujeme využiť kompletný priestor vrátane terasy. Našou víziou do budúcnosti je
terasu zaskliť na francúzsky spôsob
prevádzok a zrekonštruovať na nej
podlahu.“
Spoločnosť CLUB 333 vznikla za účelom poskytovania kvalitných služieb v
oblasti gastronómie a organizovania
hromadných podujatí a v segmente
služieb s priamou spotrebou tovaru
v mieste predaja pôsobí už viac ako
osem rokov. „Našim cieľom je priniesť
zákazníkom nadštandardný pôžitok,
zábavu, oddych a servis. V súčasnosti
je CLUB 333 prevádzka s dominantným postavením na trhu vo svojom
segmente vďaka kvalite služieb, ktoré ponúka. Firma si počas celej doby
pôsobenia vždy načas plnila záväzky
voči zamestnancom, obchodným
partnerom, štátnym inštitúciám a
poisťovniam, o čom svedčia tiež nadštandardné vzťahy s prenajímateľom
- mestom Prievidza aj s dodávateľmi,“
uzavreli v popise plánovaného projektu konatelia.
(INU)

BE
NUT Z
REG NOSTI
ISTR
ÁCIE

ŠTVRTOK 25.11.2021
PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR
OČKOVANIE 3. DÁVKOU VAKCÍNY PFIZER
(PRE TÝCH, KTORÍ OBDRŽALI SMS SPRÁVU)

OD 10.00 H DO 12.00 H

OČKOVANIE JEDNODÁVKOVOU
VAKCÍNOU JOHNSON&JOHNSON

OD 12.00 H - 15.00 H

Nahláste svoj záujem o mydlá

KONTAKT V DEŇ OČKOVANIA: 0905 468 037

Na zosnulých si spomenuli v komornej atmosfére

Tekuté mydlo FA, 385 ml, distribuuje mesto Handlová seniorom nad 80 rokov a ďalším skupinám obyvateľov
mesta do konca novembra 2021.
FOTO: JP
Henkel Slovensko pri príležitosti 30.
výročia svojho založenia na Slovensku daroval 118 tisíc tekutých mydiel,
ktoré sa postupne distribuujú viacerým ohrozeným cieľovým skupinám.
Z tohto množstva je pre Handlovú
určených 3 408 kusov tekutého dezinfekčného mydla.
Poberatelia príspevku za opatrovanie
blízkej osoby majú nárok na mydlo
pre opatrovateľa i opatrovaného. V
kanceláriách Sociálneho oddelenia

Mestského úradu v Handlovej im
budú, po predložení rozhodnutia o
poberaní príspevku z UPSVaR, mydlá
odovzdané.
Kontakt pre bližšie informácie:
046/519 25 13, 046/519 25 14 v čase
stránkových hodín Mestského úradu
v Handlovej: Pondelok 8.00 h - 16.00
h, Utorok 7.00 h 15.00 h, Streda 8.00
h -16.00 h, piatok 7.00 h - 14.00 h alebo mailom: socialne@handlova.sk.
(JP)

Kyticami vo farbách mesta ovenčili v utorok 2. novembra pamätník 1. svetovej vojny, 2. svetovej vojny, sochu v urnovom hájičku a Pamätník baníkov v mene všetkých
poslancov a zamestnancov mesta Handlová zástupca primátorky mesta Radoslav Iždinský a prednosta mestského úradu v Handlovej Tibor Kolorédy pri príležitosti
Pamiatky zosnulých. Spomienka sa konala v komornom duchu, preto na mestskom cintoríne nebola prítomná väčšia delegácia zložená z poslancov, zástupcov
Handlovského baníckeho spolku a ďalších združení v meste, ktorí každoročne navštívia v delegácii mesta mestských cintorín, aby si spomenuli na všetkých, ktorí už
nie sú medzi nami.
FOTO: JP
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Výchova stojí na troch pilieroch: rozum, láskavosť a socializácia
Poslanci na októbrovom rokovaní
mestského zastupiteľstva zobrali
na vedomie Informatívnu správu
o činnosti Detského a mládežníckeho parlamentu za školský rok
2020/2021. Správu vypracoval
Lukáš Fiala, pracovník pre mládež
Centra voľného času.
Detský a mládežnícky parlament
(DaMP) minulý rok participoval na
mnohých celomestských podujatiach
a bol podporovaný nielen zo strany
mesta, ale aj rodičov. Stálym problémom DaMPu je však časté striedanie
pedagogického pracovníka, povereného prácou s mládežou a financie
na prevádzku a podujatia. „Najväčšou
výzvou je pre nás naštartovať a rozbehnúť projekt mládežníckeho strediska, ktorý si dávame aj ako hlavnú
prioritu. Pred nami stoja veľké ciele,
ktoré sprevádzajú samozrejme aj veľké prekážky. Veríme a máme nádej,
že všetko zvládneme,“ napísali mládežníci v informačnej správe o svojej
činnosti.
Mládež vedie nový pracovník
Detský a mládežnícky parlament v
Handlovej vznikol v roku 2007. Mesto
Handlová chcelo týmto spôsobom
prebudiť mladých ľudí z apatie voči
samospráve, aktívne ich zapojiť do
diania v meste, naučiť ich prezentovať svoje názory a požiadavky voči
samospráve, aby sa Handlová stalo
mestom mladých. DaMP je kontrolný,
iniciatívny a poradný orgán primátora
mesta, ktorý je tvorený z radov dobrovoľníkov, žiakov handlovských základných a stredných škôl, zástupcov
občianskych združení a neziskových
organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou.
Činnosť Detského a mládežníckeho
parlamentu Mesta Handlová bola
v minulom roku poznačená personálnymi zmenami. Predchádzajúcu

Lukáš Fiala, pracovník Centra voľného času.
pracovníčku pre mládež vystriedal
Mgr. Lukáš Fiala, ktorý začal pracovať
17.novembra 2020 s desiatimi najaktívnejšími členmi na čele s mládežníckym primátorom, Ivanom Morvayom.
„Začínajúca pandémia nám naše stretávanie úplne zastavila. Fungovali
sme len online cez aplikáciu ZOOM a
Facebook, kde sme sa pravidelne stretávali. Osobné stretnutia začali hneď,

FOTO: INU
ako to bolo možné. Momentálne sa
stretávame minimálne raz do týždňa, ale podľa potreby aj mimo tohto
času,“ povedal Lukáš Fiala.
Chcú otvoriť vlastný klub
Počas pandémie aktívne pripravovali
podujatia, písali projekty a podarilo sa
im získať nových členov, niektorí, na-

Výberové konanie: Riaditeľ Centra voľného času
Mesto Handlová vyhlásilo výberové
konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času.
Kvalifikačné predpoklady,
osobitné kvalifikačné požiadavky,
iné kritéria a požiadavky
1) stupeň a odbor vzdelania pre
uvedený druh školského zariadenia
stanovené vyhláškou MŠVVaŠ SR č.
1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v
znení neskorších predpisov, a podľa
§10 a §11 zákona č.138/2019 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
2) najmenej päť rokov pedagogickej
činnosti,
3) vykonanie prvej atestácie,
4) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
5) bezúhonnosť,
6) zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),
7) ovládanie štátneho jazyka,
8) predloženie návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia,
9) požiadavka najneskôr do piatich
rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa ukončiť funkčné vzdelávanie.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o zaradenie do výberového
konania,
• doklady o dosiahnutom stupni
vzdelania, vrátane vysvedčenia,
• doklad o vykonaní 1. atestácie,
• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre
výkon funkcie riaditeľa, prípadne potvrdenie príslušného lekára,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v
diplome a životopise.
Doplňujúce informácie
pre uchádzačov
Funkčné obdobie riaditeľa školského
zariadenia je päťročné. Predpokladaný nástup do funkcie: 1. januára 2022.
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie mesto Handlová ako zriaďovateľ
školského zariadenia. Výberovou komisiou je rada školy.
Pred vymenovaním navrhnutého

uchádzača do funkcie riaditeľa bude
uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie odpisu
z registra trestov.
Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním
riaditeľa s ním dohodne na dobu
funkčného obdobia podmienky v
pracovnej zmluve a určí mu platové
náležitosti podľa zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr
do 15. novembra 2021 do 13.00 hod
na adresu Mestský úrad, Námestie
baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku
označte heslom VÝBEROVÉ KONANIE
- CENTRUM VOĽNÉHO ČASU.
Dátum, miesto a hodinu výberového
konania písomne oznámi príslušná
rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového
konania.
(RED)

opak, svoju činnosť, z dôvodu potreby venovať sa intenzívnejšie školským
povinnostiam, ukončili. „Vzhľadom k
tomu, že v Handlovej máme iba jednu
strednú školu, viacerí členovia odchádzajú do škôl mimo mesta Handlová
a činnosť môžu vykonávať len počas
víkendov. Našou snahou bude zapojiť do DaMPu viac študentov zo SOŠ
Handlová. Snažíme sa o vytváranie
aktivít pre mladých ľudí v meste, vytvoriť priestor pre neformálne vzdelávanie, vzájomné spoznávanie aj voľnú
zábavu.“
V máji mládežníci v M-klube v Dome
kultúry odstránili priečku, čím zväčšili priestor a klub upratali. Sponzorsky
získali elektronický terč na šípky, ktorý bude slúžiť pre voľnočasové aktivity ale aj turnaje v budúcom Detskom
a mládežníckom stredisku, ktoré by
malo slúžiť mládeži, aby mala kde
zmysluplne tráviť svoj voľný čas. „Výchova stojí na troch pilieroch: rozum,
láskavosť a socializácia. Mládežnícke stredisko bude ponúkať rodinné
prostredie, intelektuálny a sociálny
rast, dobré trávenie voľného času,
tiež formáciu a nadväzovanie sociálnych kontaktov. Toto sa uskutočňuje
prostredníctvom hier, rôznych športových aktivít, táborov a animátorstva. Deťom a mladým ponúkneme
možnosť byť členom mládežníckeho
strediska, kde môžu sprevádzaní animátormi a spolu so svojimi kamarátmi rásť po ľudskej a sociálnej stránke,“
uviedol koordinátor mládežníckych
aktivít.
Transformujú sa na združenie
Mládežníci boli úspešní v projekte
HOĎ TO TAM, v ktorom získali 545
eur na stolný futbal do M-klubu. Ďalších 257 eur získali na projekt Hop na
nožičky. „Detské centrum Malinkovo
plánuje v spolupráci s Damp Handlová vytvoriť senzomotorický okruh,
kde podporíme hravou formou hrubú

motoriku detičiek. Tento okruh bude
vytvorený z rôznych edukatívnych-terapeutických pomôcok a molitanovej
zostavy, ktorá je ako stvorená na takýto typ aktivity.“
Aktuálne sa mládežníci snažia založiť občianske združenie. „Občianske
združenie „Detský a mládežnícky parlament Handlová“ bude vyvíjať všetky
aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi,
za účelom naplnenia všetkých cieľov
združenia. Hlavným cieľom občianskeho združenia je, aby sme mohli
získať pre činnosť DaMPu a M-klubu
viac finančných prostriedkov napr. aj
cez 2% z dane. Momentálne čakáme
na rozhodnutie podanej žiadosti,“ povedal Lukáš Fiala.
Čakajú ich predčasné voľby
Politické otrasy sa nevyhli ani mládežníckemu parlamentu. Voľby primátora sa uskutočnili 23. októbra 2020. 8 z
10 oprávnených voličov tajným hlasovaním zvolilo za primátora Ivana
Morvaya, ktorý sa však po roku funkcie vzdal. V dohľadnej dobe preto prebehnú predčasné voľby primátora.
Prostredníctvom propagačných letákov oslovujú širokú verejnosť s
cieľom zapojiť čo najviac mladých a s
propagáciou DaMPu pokračujú aj cez
internet a sociálne siete. Členovia parlamentu navštevujú handlovské školy, aby sa oboznámili s podmienkami
činnosti žiackych a študentských
školských rád a nadviazali vzájomnú spoluprácu. „Aktuálne prebieha
nábor nových členov do Detského a
mládežníckeho parlamentu. Preto aj
touto cestou pozývame deti a mladých od 12 rokov, ktorí by sa chceli
pridať k nám. Kontaktovať nás môžu
cez sociálne siete Facebook a Instagram alebo cez email cvchandlova@
gmail.com,“ uzavrel Lukáš Fiala.
Silver Jurtinus
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Zákonné podmienky pri držaní psa. Čo musí majiteľ štvornohého miláčika vedieť?

Najčastejším porušením zákona sa
Mestská polícia Handlová (ďalej len
MsP) stretáva pri voľnom pohybe psa.
Treba si uvedomiť, že voľný pohyb
psa je veľký problém, pretože môže
dôjsť k zraneniu psa napr. zrazeniu
psa autom. Stávajú sa prípady, že
psík vybehne na cestu a môže spôsobiť dopravnú nehodu, pri ktorej
môžu vzniknúť nemalé majetkové
škody, ale aj škody na zdraví a živote.
Voľne pohybujúci psík môže spôsobiť
zranenie aj iným osobám na ulici tým,
že môže niekoho pohryznúť a pohryznutá osoba sa nebude môcť obrátiť na majiteľa, lebo nebude vedieť,
komu pes patrí. Ďalším problémom
je, že voľne sa pohybujúci psík vykoná na verejnom priestranstve svoju
biologickú potrebu a výkaly, ktoré
po ňom ostanú, nemá kto odstrániť
a ostávajú tak na chodníkoch, či trávnatých plochách mesta. Pri voľnom
pohybe môže dôjsť k nežiaducemu
rozmnožovaniu psov. MsP ročne odchytí v priemere 120 voľne sa pohybujúcich psov, ktorí končia u nás v Karanténnej stanici Handlová. Preto ak
ste vlastníkom psa, nepúšťajte ho na
voľno a dbajte na to, aby ste mali zabezpečený chovný priestor a zabránili
ste tak voľnému pohybu psa. Vyhnete
sa tak zbytočným problémom, ktoré
pri voľnom pohybe psa môžu nastať
a nedopustite sa priestupku.
Dieťa psa neudrží
Príslušníci mestskej polície sa často
stretávajú so situáciami, kedy psa
vedie a venčí maloletá osoba alebo
osoba, ktorá zjavne nie je schopná
vodeného psa ovládať za každej situácie. Problém vzniká najmä pri
strete dvoch psov, ktorí sa navzájom
neznesú a dochádza k vzájomnému
napádaniu. Dieťa nie je schopné po
psychickej ani po fyzickej stránke takémuto útoku zabrániť a môže dôjsť,
jednak k zraneniu dieťaťa resp. osoby

645. výročie mesta Handlová, ktoré
oslavuje naše mesto v tomto roku,
si pripomíname na stránkach Hand
lovského 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.
Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže
1. Po zverejnení krátkeho textu o
meste bude nasledovať otázka. Vašou úlohou bude otázku správne
zodpovedať.
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že napíšete odpoveď do formulára, ktorý
nájdete vo vydaní Handlovského
hlasu na tomto mieste, vypíšete kontaktné údaje a pošlete do redakcie do
uzávierky budúceho čísla novín.
3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplň-

ktorá psa vedie ako aj zraneniu psov.
V prípade deti, je problémom aj to,
že dieťa nie je právne postihnuteľné a nezodpovedá za svoje konanie.
Za konanie dieťaťa zodpovedá, vždy
zákonný zástupca, teda rodič. Preto
zákon upravuje, kto a za akých podmienok môže psa vodiť.
Pohryznutie je potrebné nahlásiť
Ďalším závažným priestupkom je
pohryznutie človeka psom, alebo
keď pes napadne iné zviera. MsP
každoročne rieši takéto oznamy. Ak
sa niečo podobné stane, je potrebné
sa zachovať správne. Každý, kto psa
vedie je povinný napadnutiu zabrániť a konať tak, aby samotnému útoku nedošlo. Pokiaľ osoba štve svojho
psa voči inému zvieraťu, dopúšťa sa
priestupku. V minulosti MsP riešila
oznámenia, že bol pohryznutý človek a majiteľ psa dotyčnému, ešte
aj vynadal alebo odišiel z miesta bez
toho, aby sa ospravedlnil a uviedol, že
či je jeho pes zaočkovaný, prip. nechal
pohryznutej osobe telefónny kontakt
na seba. Treba si zapamätať, že ak váš
pes niekoho pohryzol, ste povinný
mu uviesť svoje meno, priezvisko a
kde bývate. Ak nie ste majiteľom psa
treba uviesť aj meno, priezvisko a adresu držiteľa psa. V opačnom prípade
sa dopúšťate priestupku.
Ďalšou z veci, ktorú ste povinný v
takomto prípade urobiť je, že vášho
psa musíte podrobiť veterinárnemu
vyšetreniu a doklad o zdravotnom
stave vášho psa ste povinný odovzdať
pohryznutej osobe. Je to dôležitá vec,
nakoľko pohryznutá osoba, môže vyhľadať zdravotnú pomoc a ošetrujúci
lekár musí vedieť, či váš pes je zdravý
a či nemôže prenášať pre človeka nebezpečnú chorobu.
Taktiež v prípade zhoršenia zdravia
pohryznutej osoby, aby ošetrujúci lekár vedel nariadiť adekvátnu
liečbu. Majiteľ psa je pohryznutie
povinný nahlásiť na mestský úrad
alebo mestskú políciu. Držiteľ psa,
ktorý už pohryzol alebo poranil človeka, dostane od Mestského úradu
tzv. červenú známku a takýto pes
sa v zmysle zákona považuje za nebezpečného psa. Nebezpečného psa
môže mimo chovný priestor viesť iba

te 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.
Súťažná úloha č. 16
Zlepšeniu hospodárskych a sociálnych pomerov v regióne mali napomôcť projekty elektrifikácie Slovenska. Handlovská elektráreň sa
stala najvýznamnejším podnikom v
celom okolí a dôležitým odoberateľom vydolovaného uhlia, najmä málo
upotrebiteľného uhoľného prachu. Z
elektrárne mala Handlová značné výhody. Dokončila sa elektrifikácia starej časti obce, kde sa svietilo tradičnými petrolejkami. Obec si musela vziať
pôžičku 800-tisíc korún, aby pokryla
náklady firmy Siemens, ktorá budo-

osoba plne spôsobila na právne úkony a pes mimo chovného priestoru,
na verejnom priestranstve musí mať
nasadený náhubok.
Povinné očkovanie
Každý majiteľ psa má povinnosť zabezpečiť očkovanie svojho psa proti
besnote a označiť ho transpondérom
tzv. čipom. V prípade, že máte svojho
psa začipovaného, ale pes vám uhynul, alebo ste ho predali, či darovali
inej osobe, je potrebné myslieť na to,
že uvedenú skutočnosť ste povinný
nahlásiť veterinárnemu lekárovi do
21 kalendárnych dní. Veterinárny lekár oznámené zmení v centrálnom registri spoločenských zvierat. K veci je
potrebné uviesť, že MsP nie je oprávnená sankcionovať majiteľa psa za
uvedené priestupky, ale priestupky
v zmysle zákona oznamuje na Regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu.
Dokedy treba psa nahlásiť?
Evidencia psov je ďalším častým
problémov, s ktorými sa MsP pri svojej práci stretáva. Častokrát si človek
zadováži psa a nesplní si svoju povinnosť a psa neprihlási na Mestskom
úrade. Samotná evidencia psov neslúži mestám a obciam len na vyberanie daní. Slúži aj na evidenciu počtu
psov v danom meste, aby v prípade
výskytu závažných chorôb prenášajúcich psami mesto vedelo poskytnúť
úradom presný počet psov a lokalitu,
kde sú psy chované. Každý majiteľ
psa, ktorý je chovaný nepretržite
viac ako 90 dní na území Slovenskej
republiky, je povinný psa do 30 dní
prihlásiť na mestskom úrade. Takže
v prípade, že si kúpite šteňa vo veku
2 mesiacov je potrebné do konca 4.
mesiaca veku šteňaťa ho prihlásiť
na úrade danej obce alebo mesta, v
ktorom sa pes bude prevažne nachádzať. Ak si prinesieme domov dospelého psa z iného mesta SR naša povinnosť si prihlásiť psa je do 30 dní.
Stáva sa, že si niekto prinesie psa zo
zahraničia. V tom prípade po uplynutí 90 dní chovu psa na území SR,
ma majiteľ povinnosť do 30 dní psa
v danom meste alebo obci, v ktorom

vala rozvody. Vzhľadom na značnú
rozlohu bolo potrebné osadiť 590
stĺpov, zmontovať dva transformátory a natiahnuť 97 km medeného
drôtu. O elektrinu bol veľký záujem;
v obci sa na odber prihlásilo 500 majiteľov domov. Zavedenie elektriny
umožňovalo občanom zakúpiť si v tej
dobe ešte veľkú vymoženosť – rádio.
Prvých 7 kusov sa objavilo už roku
1926. Niektoré rádioprijímače boli
ešte na batériu. O rok neskôr ich bolo
12, do roku 1930 ich pribudlo sto; v
roku 1932 evidovali 148 kusov a roku
1933 už 155.48 Keďže nie každý si
mohol rádio dovoliť (stálo okolo 1000
korún, viac, ako dokázal baník zarobiť za mesiac), pri jednom prijímači
sa schádzali poslucháči z viacerých
rodín. Slováci najčastejšie počúvali
bratislavské vysielanie Československého rozhlasu, nemecké obyvateľstvo dávalo prednosť Viedni a od tridsiatych rokov nemeckým staniciam
ako Breslau (Wroclaw) a Berlín. Prúd
do siete dodávala miestna elektráreň
prostredníctvom podniku Severoslovenské elektrárne, ktoré za vyrobenú
kilowatthodinu platili 20 halierov, no
predávali ju aj s 20-násobnou priráž-

ho chová, prihlásiť ho do evidencie.
Ak pes uhynul, stratil sa alebo ste ho
darovali, či predali inej osobe je potrebné vec oznámiť mestu alebo obci
najneskôr do 30 dní. V opačnom prípade vám hrozí sankcia za priestupok.
Samozrejme keďže ste uvedenú zmenu nenahlásili, každé mesto či obci,
si budú aj naďalej od vás vymáhať
výber dane za psa a vy tak zbytočne
prídete o ďalšie peniaze.
Psy si po sebe neupracú
Veľkým problémom v mestách a
obciach Slovenska je neodstraňovanie psích výkalov. Väčšina majiteľov
psov sú zodpovední a exkrementy
po svojom psovi odstraňujú. Žiaľ,
nájdu sa aj nezodpovední majitelia
a stačí, že ich je na sídlisku pár a ich
psy dokážu okolie obytného domu v
meste znečistiť množstvom hnedých
kôpok. Najvýraznejšie je to v jarnom
období, keď sa roztopí sneh a všetky
hnedé kôpky schované pod snehom
sa náhle ukážu. Takýto obraz nahnevá
každého občana mesta či obce. Preto
každý majiteľ psa si musí uvedomiť,
že jeho povinnosťou je výkaly odstrániť. Pes to po sebe sám neodstráni. Určite by sa vec nemala riešiť ako
bývame svedkami, že niekto vezme
spravodlivosť do vlastných rúk a po
verejnom priestranstve porozhadzuje otrávené návnady pre psov. Takéto
konanie je maximálne nezodpovedné
a v prípade preukázania hrozí páchateľov obvinenie z trestného činu.
Majme všetci majitelia psov zodpovedný prístup k odstraňovaniu
výkalov po svojich štvornohých kamarátoch a prispejme tak k lepším
medziľudským vzťahom medzi „psíčkarmi“ a „nepsíčkarmi“. Majiteľ psa sa
vyhne aj sankcií za priestupok.
V závere tejto časti chcem aj ako chovateľ psov vyjadriť presvedčenie, že
zodpovedných majiteľov psov je väčšina a bude náš počet len rásť, nakoľko všetci chceme žiť spoločne s dobrými susedskými vzťahmi, v peknom
a čistom prostredí okolo nás.
Pokračovanie nabudúce: Na čo slúži
čipovanie?
Marek Mečiar, príslušník mestskej polície a správca
Karanténnej stanice Handlová

kou. Na úžernícke ceny si
sťažovali najmä
Prievidžania,
keď sa u nich
v roku 1931 zavádzala elektrina. Tarify okolo
štyroch korún
za kilowatt sa
zdali vedeniu mesta privysoké. Elektrárne argumentovali, že výstavba
prenosovej sústavy a rozvody sú
veľmi nákladné. Handlovčania mali
v tomto smere istú výhodu, za kilowatthodinu elektriny na svietenie
platili dve koruny 50 halierov. Tarifa
za prúd na pohon bola ešte o 60 halierov nižšia.
Žrebovanie 15. kola

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

Každý chovateľ psa má aj zákonné
povinnosti pri chove psa. Bližšie
o tom hovorí zákon o Veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z.
a taktiež zákon č. 282/2002 Z.z. O
niektorých podmienkach držania
psov.

V 15. kole sme sa pýtali, ako sa volal
prvý slovenský banský riaditeľ účastinnej spoločnosti Handlovské uhoľné bane. Správna odpoveď je Ing.
Karol Hupka. Zo správnych odpovedí sme vylosovali čitateľa Ivana Baga.
Výhercovi srdečne blahoželáme!
(RED/MKH)

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

Skippy je milá fenka kríženca nemeckého ovčiaka, ktorá veľmi túži odísť z
koterca. Má rada pohyb vo výbehu
a je vhodná na stráženie pozemku.
Skippy je potrebné sa venovať, aby
získala dôveru v majiteľovi. Má rada
maškrty. Má asi 5 rokov a 50 cm.

Otázka číslo 16:
V ktorom roku sa dokončila
elektrifikácia starej časti obce?
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 7. novembra
uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný
Róbert Letko ml.
S láskou spomínajú
mama, brat, babka,
starká, starký, krstná,
bratranci, ostatná rodina a kamaráti.
Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal,
ale smrťou život nekončí a v našich srdciach
zostaneš navždy.

V týchto dňoch by sa
dožil 80 rokov môj otec
Ernest Somogyi.

Kto v srdci žije, neumiera.
6/21/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 10. novembra
uplynie 10 rokov,
odkedy nás opustila
naša dráha mama,
starká a prastarka
Mária Bederková.

Spomienka

S láskou v srdci spomína syn Juraj
a ostatná rodina.
7/21/11/2021/OI

V novembri uplynie 23 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná mamička
Juliana Ďurčovičová

Spomienka

a jeden rok, odkedy sme sa rozlúčili s našim
úžasným bratom a strýkom
Števkom Ďurčovičom.

Dňa 8. novembra
uplynú dva roky, odkedy
nás opustil náš drahý
syn, brat, švagor, strýko
Jozef Sivek.

Zostávate navždy v našich srdciach.
Dcéra a sestra Soňa s rodinou.

S láskou spomínajú
rodičia a súrodenci.

Spomienka
Dňa 8. novembra
si pripomíname siedme
výročie úmrtia
môjho manžela
Milana Warchola.

Ťažko je nám bez Teba, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také aké bolo pred tým.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie.

Spomienka
Dňa 19. novembra
uplynie 10 rokov,
odkedy nás opustil
náš drahý manžel,
starý otec a dedko
Miroslav Beer.

3/21/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 8. novembra
uplynie 9 rokov, čo nás
opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Štefan Dobiš.

So spomienkou ukrytou
hlboko v srdci a láskou na Teba spomína
manželka Anna s celou rodinou.
9/21/11/2021/OI

Spomienka

S láskou spomínajú
manželka, syn a dcéry
s rodinami.

Dňa 11. novembra
uplynú štyri roky,
okkedy nás opustila
naša mamička
Marta Mádelová.

4/21/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 5. novembra si
pripomenieme 3 roky
odkedy nás opustil náš
milovaný manžel, ocko,
starký a prastarký
Pavel Kováč.

Odišla, ale v našich
srdciach ostane.
S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami.
11/21/11/2021/OI

Spomienka

Odišiel si ako tichý sen,
ani si nám nepovedal
moji drahí, zbohom, ja už neprídem.

Dňa 29. októbra
uplynulo 31 rokov,
odkedy nás opustila
mama, stará mama,
sestra, švagriná a teta
Mária Sanigová.

5/21/11/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 22 / 2021
je v utorok 9. novembra.
Na distribučných miestach
noviny budú 17. 11. 2021.

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Martina s rodinou,
sestry a ostatná rodina.
12/21/11/2021/OI

V novembri si pripomíname druhé smutné
výročie, odkedy nás opustil náš milovaný ocko,
Rudolf Kisel,
v decembri si pripomenieme rovnako druhé
smutné výročie od kedy nás opustila aj naša
milovaná sestra a dcéra
Anka Čierna
a v januári to bude sedem rokov čo spomíname
na našu maminku
Margitu Kiselovú.
S láskou a úctou spomínajú súrodenci
Oľga, Eva, Rudo s rodinami.
Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.
Ten kto Vás poznal, si spomenie
a ten kto vás mal rád, nikdy nezabudne.
10/21/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 19. novembra
uplynie 1 rok, čo nás
navždy opustil manžel,
otec, starý otec
Ing. Milan Užík.

S láskou spomínajú
rodičia, manželka, deti s rodinami, vnúčikovia
a ostatná rodina.

Miško v marci oslávil svoje 10 narodeniny. Miško má neurologickú diagnózu mikrocefáliu, DMO a
mnoho iného. Zatiaľ ešte nechodí a
nerozpráva ale napriek všetkému je
veľmi šikovný chlapec, ktorý chce
dosiahnuť strašne veľa, je to naše
slniečko.
Je žiakom 4.CV v špeciálnej základnej škole. Pravidelne absolvujeme
rehabilitácie v Adeli v Piešťanoch či
vo Svetielku v Prešove a už niekoľko
rehabilitácií v Košiciach, Bratislave,
Piešťanoch dokonca aj mimo SR v
Rakúsku a Maďarsku. Všetky rehabilitácie a liečbu si musíme plne
hradiť, lebo zdravotná poisťovňa na
Slovensku neuhrádza takúto liečbu.
Liečba a rehabilitácie či rehabilitačné pomôcky sa dajú uhradiť aj z 2% z daní,
preto sú pre nás veľmi pomocné tieto prostriedky, kedže dvojtýždňová liečba
v Piešťanoch stojí cca 4 000 € bez ubytovania a stravy. Málo ľudí vie, že tieto
veci si rodičia, ako my, musíme hradiť sami. Pri mojom plnom opatrovateľskom príspevku sú všetko toto nereálne veci. Aktuálne sme zakúpili chodítko
Mustang, ktoré stojí 2400 eur. Veríme, že táto pomôcka nám uľahčí život a
hlavne Miškovi otvára nové možnosti.
Každé euro je pre nás dôležité a vzácne, preto ak by ste chceli Miškovi prispieť,
tak môžete na účet: IBAN: SK2302000000002945161451. Všetky peniažky sú
použité na Miškovu liečbu a rehabilitačné pomôcky.
Aj v roku 2022 môžete Miškovi darovať svoje 2 % z dane. Ak by ste Miška chceli takto podporiť, stačí ma kontaktovať na mail: buganovaludka@gmail.com.
Všetky potrebné informácie na poukázanie 2% z dane Vám zašlem.
Ďakujeme Vám za akúkoľvek pomoc pre Miška.
Veľmi si to vážime, Ď A K U J E M E !
Mesto Handlová nie je organizátorom charitatívnej zbierky a nezodpovedá za pravdivosť údajov,
ktoré organizátor zbierky poskytol.

13/21/11/2021/OI

8/21/11/2021/OI

S láskou a úctou
spomína manželka
Helka s rodinou.

POŽIADALI NÁS O POMOC / POŽIADALI NÁS O POMOC

Darujme Miškovi príspevok na liečbu

S láskou spomínajú
dcéra Dagmar s rodinou
a sestry Estika a Zlatica
s rodinami.

1/21/11/2021/OI

2/21/11/2021/OI

Spomienka

Navždy nás opustili
Ján Lőrinczi, 81 rokov,
naposledy bytom Partizánska 40/4.
Kvetoslava Maglayová, rod. Taušová, 87 r.,
naposledy bytom 29. augusta 30/17.
Maška Rýšová, rod. Hamarová, 63 rokov
naposledy bytom Prievidzská 35.
Ing. Ivana Trangošová, rod. Dudášová, 43 r.,
naposledy bytom Okružná 31.
Lýdia Bôžiková, rod. Mlýnková, 68 rokov,
naposledy bytom v Nitrianskom Pravne.
Milada Šuníková, rod. Ďurinová, 67 rokov,
naposledy bytom Mostná 5/9.
Peter Benko, 52 rokov,
naposledy bytom Poštová 8.
Jozef Kovács, 80 rokov,
naposledy bytom Ružová 6.
Ladislav Parády, 66 rokov,
naposledy bytom v Handlovej.
Valéria Kotrasová, rod. Horecká, 77 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 55/3.

Poďakovanie
Dňa 26. októbra 2021 sme sa rozlúčili s
Maškou Rýšovou, rod. Hamarovou.
Priateľom, bývalým kolegom a známym z celého
srdca ďakujeme za prejavy podpory, úprimnej
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Riadková inzercia
Predám cirkulár 3 x 380 V, 3kW, 2800 obrátok,
Φ 300. Cena dohodou. Kontakt: 0914 175 342.

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Program od 1. do 15. novembra 2021
KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY
Komédia / ČR / MP 12
90 min / 5 €
4. 11., 18.00 / 5. 11., 20.00
7. 11., 18.00
ETERNALS
Fantasy / USA / MP 12 / titulky
157 min / 5 €
5. 11., 17.00 / 6. 11., 20.00
100% VLK
Animovaný / AUS/ MP / dabing
96 min / 5 €
6. 11., 16.00
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÁ
VEĽKÁ AKCIA
Komédia / ČR / MP 12
103 min / 5 €
6. 11., 18.00 / 8. 11., 18.00
VLK A LEV: NEČAKANÉ
PRIATEĽSVO
Rodinný / FR / MP / dabing
99 min / 5 €
7. 11., 16.00
ADA
Mysteriózny/ ISL / MP 15 / titulky
106 min / 4 € / FK REBEL
8. 11., 20.00
KAREL
Dokumentárny / ČR / MP 12
127 min / 5 €
11. 11., 18.00 / 12. 11., 20.00
14. 11., 18.00

ŽELANIE PRE JEŽIŠKA
Komédia / ČR / MP 12
109 min / 5 €
12. 11., 18.00 / 13. 11., 20.00
RON MÁ CHYBU
Animovaný / USA / MP 7 / dabing
106 min / 5 €
13. 11., 16.00
POSLEDNÁ NOC V SOHO
Thriller / GBR / MP 15 / titulky
13. 11., 18.00 / 15. 11., 18.00
RODINA ADAMSOVCOV 2
Animovaný / USA / MP 7 / dabing
90 min / 5 €
14. 11., 16.00
Premietame vždy!
Aj pre jedného diváka.
Možnosť výberu filmu, dátumu a
času pre skupiny 046/ 5 475 439.
www.kino.handlova.sk

Baníci si skomplikovali záver jesennej časti
TJ Slovan Brvnište – MFK Baník
Handlová 3:1
Hosťujúci „baníci“ nastúpili na
stretnutie už s Martinom Smidkom,
ktorý mal podmienečný trest, ale
oslabení o zranených Naču, Rosivala, hrajúceho trénera Jakubisa, ako i
necestujúcich brankára Madarászae
a Kozárika. Domáci futbalisti začali
s veľkým tlakom, naopak hostia v
úvodných minútach pôsobili ospalým
dojmom. Už v 8. minúte po peknej
akcii po osi Zelenák – Slámka - Belej
strelou zvnútra pokutového územia
otvoril skóre stretnutia – 1:0. V 25.
minúte po prihrávke Slámku zvnútra
pokutového územia prízemnou strelou zvýšil na 2:0 Hrbek. V 44. minúte
využil Valach nepresnú rozohrávku
domácich stopérov a pohodlne znížil
stav stretnutia na 2:1.
Do druhého polčasu nastúpili hosťujúci futbalisti s väčšou aktivitou. Snažili sa loptu držať na svojich kopačkách a kombinovať, avšak ich snaha
končila pred pokutovým územím
domácich futbalistov. V 83. minúte
po chybnej rozohrávke hosťujúceho
obrancu a následnom faule v pokutovom území , domáci Kolembus z pokutového kopu zvýšil stav stretnutia
na 3:1. Hosťujúci futbalisti v druhom
polčase ukázali, že vedia hrať futbal,
len treba viac odvahy k streleckým
pokusom a zlepšiť finálne prihrávky.
MFK Baník Handlová – FK Junior
Kanianka 1:0
V okresnom derby stretnutí sa stretli
mužstvá zo spodných priečok tabuľky. Domáci „baníci“ nastúpili na
stretnutie s cieľom pretrhnúť sériu
troch prehier, naopak hostia z Kanianky nadviazať na víťazstvo z predchádzajúceho kola. Úvod stretnutia bol z
obidvoch strán opatrný. V 39. minúte
po dlhom pase Bubláka nasledovala individuálna akcia Drexlera, jeho
spätná prihrávka Bugárovi, ten však
z 25 metrov bránu hostí prestrelil. V
48. minúte po prihrávke Jakubisa unikol po ľavej strane Drexler, ktorého v

pokutovom území faulovali. Martin
Smidka z pokutového kopu strelou
do prvého dolného rohu otvoril skóre stretnutia- 1:0. Domáci futbalisti sa
umnou hrou s množstvom prihrávok
snažili udržať hostí ďaleko od svojej
brány a nepripúšťať ich do gólových
príležitostí, či k streleckým pokusom.
Hosťujúci futbalisti sa spoliehali na
rýchle brejky, najmä na aktívneho,
rýchleho Strečanského, v záverečných minútach si však domáci futbalisti cenné víťazstvo udržali.
TJ Považan Pruské – MFK Baník
Handlová 1:3
Domáci futbalisti od úvodných minút
zatlačili „baníkov“ na vlastnú polovicu ihriska, postupne si vypracovali
gólové príležitosti a mali aj dostatok streleckých pokusov. Úvodnú
pätnásťminútovku baníci prežili bez
inkasovaného gólu len vďaka výborným zákrokom brankára Madarásza. V
18. minúte hosťujúci „baníci“ prvýkrát
ohrozili bránu hostí po rohovom kope
Martina Smidku. V nasledujúcich minútach tlak domácich futbalistov
neviedol k nebezpečným streleckým
pokusom, či gólovým príležitostiam.
V 33. minúte sa po rohovom kope
Jakubisa sa z pravej strany hlavičkou presadil Kamdem a otvoril skóre
stretnutia – 0:1. Do druhého polčasu
nastúpili hosťujúci „baníci“ s cieľom
nepúšťať domácich do gólových
príležitosti a kombinačnou hrou pripraviť si strelecké pokusy, či gólové
príležitosti. V 50. minúte sa domáca
obrana na čele s brankárom Býčekom
dopustila pri rozohrávke chyby, ktorú využil dobre napadajúci Maruniak
a zblízka strelil gól na 0:2. V ďalšom
priebehu stretnutia hosťujúci futbalisti nepustili domácich k žiadnej
nebezpečnej situácii až v 72. po faule
v pokutovom území a nariadenom
pokutovom kope Habšuda znížil stav
stretnutia na 1:2. V 82. minúte po centrovanej lopte Kamdemom najvyššie
vyskočil Valach a peknou hlavičkou
zvýšil stav stretnutia na 1:3. Vyzdvihnúť treba výborný výkon brankára

„baníkov“ Mareka Madarásza, ktorý
predviedol niekoľko výborných zákrokov. Ďalším kladom bola bojovnosť celého mužstva a rešpektovanie
dohodnutých pokynov trénerom
Jakubisom. Jediná výčitka k mužstvu
je, že dostáva veľa žltých kariet za kritizovanie výkonu rozhodcu a odkopnutie lopty po prerušení hry. Týchto
neduhov sa v budúcnosti musia „baníci“ vyvarovať.
MFK Baník Handlová – TJ Vápeč
Horná Poruba 0:1
Domáci futbalisti po dvoch víťazstvách chceli potvrdiť narastajúcu
formu, avšak proti defenzívne zameranému súperovi sa im od úvodu
stretnutia nedarila kombinačná hra,
hrali nedisciplinovane, často diskutovali s delegovanými osobami, proste
od úvodných minút neboli vo svojej
koži. V 36. minúte po kombinačnej
akcii hosťujúcich futbalistov na ľavej
strane nasledovala prízemná prihrávka a zblízka a Taraba otvoril skóre
stretnutia – 0:1. V 37. minúte centrovanú loptu Jakubisa odvrátil obrana
hostí k Bugárovi, jeho strelecký pokus
však letel nad bránu hostí. V 39. minúte po prihrávke Mária Smidku sa ocitol Kamdem sám v pokutovom území hostí, avšak jeho strelecký pokus
približne z desiatich metrov výborne
kryl hosťujúci brankár Smolka. V druhom polčase sa nehral futbal, prevládali nedovolené zákroky na jednej,
či druhej strane. Hosťujúci futbalisti
pozorne bránili, zdržiavali hru a úplne vyviedli domácich z konceptu hry.
Tí sa miesto hry venovali diskusiám s
rozhodcami a faulom, za čo doplatili
červenými kartami pre Kozárika v 83.
minúte a Jakubisa v 88. minúte. Veľká
škoda, že domáci „baníci“ nenaviazali
na víťazstvá z posledných dvoch zápasov a vylúčeniami si skomplikovali
situáciu pred záverom jesennej časti.
Zápas štrnásteho kola odohrá MFK
Baník Handlová v nedeľu 7. novembra
o 14.15 hod. v Melčicich-Lieskovom.
Všetkých priaznivcov nášho „baníka“
pozývame.
Igor Belák

Handlovskí lezci na stupňoch víťazov
V sobotu 23. októbra sa v žilinskej
hale LA SKALA uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v športovom lezení v
disciplíne obtiažnosť a rýchlosť a to
vo vekových kategóriách Youth B,
Youth A, Juniori a dospelí. Handlovčan Peter Kuric dominoval v lezení s
lanom na obtiažnosť a v mužskej kategórií vyhral. Na chrbát mu dýchal
ešte junior Jakub Fabric a tretí skončil
Tomáš Buček.
V lezení na rýchlosť Slovákom zamie-

šali karty skúsení reprezentanti z Českej republiky, no s vynikajúcimi časmi zvíťazil opäť skvelý Jakub Fábric
a Peťo Kuric sa stal vicemajstrom. Na
treťom mieste skončil silný Filip Hromada.
Peter Kuric sa tak tento rok stal majstrom Slovenska v lezení s lanom,
vicemajstrom v boulderingu a aj v
lezení na rýchlosť. Celkovo sa tak stal
víťazom v mužskej kategórií na Slovensku.

Peter Kuric v akcii.

FOTO: FACEBOOK

Ivetka Mamojková.

FOTO: FACEBOOK

Výsledky jesennej časti MFK Baník Handlová U11 a U9
Výsledky jesennej časti
MFK Baník Handlová U9
Dátum, zápas, výsledok, strelci.
19. 8., MFK : MTJ Nitrianske Pravno 2
: 6, Verzea, Bodnár. 26. 8., FK Junior
Kanianka : MFK 3 : 12, Bodnár 5, Verzea 3, Priehoda, Fifilina, Bača, Vyhlídal. 2. 9., MFK : TJ Tatran Tužina 21 : 0,
Bodnár 6, Verzea 5, Straka 3, Bálint 2,
Fifilina 2, Papcún, Priehoda, Bača. 9.
9., MFK : FK Kľak Kľačno 12 : 0, Bodnár
4, Bača 4, Straka 3, Verzea. 16. 9., TJ
Magura Poruba : MFK 2 : 6, Bodnár 4,
Bálint, Fifilina. 23. 9., FK Bojnice : MFK
1 : 5, Bodnár 2, Straka 2, Verzea. 30. 9.,
MTJ Pravenec : MFK 0 : 10, Bodnár 3,
Straka 3, Verzea 3, Bálint. 7. 10., MFK
: Chrenovec – Brusno 6 : 1, Bodnár 3,
Priehoda, Fifilina, Verzea. 14. 10., Neodžery – Brezany : MFK 3 : 7, Bodnár
5, Bača, Priehoda.

Strelci gólov: Radoslav Bodnár 33
gólov, Nicolas Verzea 15 gólov, Matej
Straka 11 gólov, Milan Bača 7 gólov,
Martin Fifilina 5 gólov, Alex Bálint 4
góly, Patrik Priehoda 4 góly, Dávid
Papcún 1 gól, Hugo Vyhlídal 1 gól
Víťazstvá: 8, Remízy: 0, Prehry: 1,
Celkové skóre: 81:16.
Výsledky jesennej časti
MFK Baník Handlová U9
19. 8., MFK : FK Bojnice 6 : 2, Kaizer
2, Bača, Terpák, Šorl, Mikula. 28. 8., TJ
Baník Sebedražie : MFK 1 : 5, Bača 3,
Mikula 2. 30. 8., MFK : Nedožery – Brezany 2 : 5, Bača, Terpák. 9. 9., MFK : FK
Junior Kanianka A 4 : 7, Bača 2, Kaizer,
Terpák. 16. 9., FK Junior Kanianka B :
MFK 6 : 6, Baláž 4, Bača 2. 23. 9., FK
Bojnice : MFK 3 : 3, Bača 2, Terpák.
30. 9., MFK : TJ Baník Sebedražie 10

: 2, Baláž 3, Bača 2, Kaizer 2, Mikula 2,
Terpák.
Strelci gólov: Adam Bača 13 gólov,
Jakub Baláž 7 gólov, Adam Kaizer 5
gólov, Matúš Terpák 5 gólov, Samuel
Mikula 5 gólov, Michal Šorl 1 gól.
Víťazstvá: 3, Remízy: 2, Prehry: 2,
Celkové skóre: 36:26.

Vydarenú sezónu mala aj lezkyňa
Ivetka Mamojková. Mladá Handlovčanka je v kategórii U12 majsterkou
Slovenska v boulderingu a vicemaj-

sterkou v lezení na obtiažnosť. Členka
horolezeckého klubu Prometeus obsadila v celkovom poradí Slovenského pohára krásne druhé miesto. (RED)

Gymnastky na súťaži opäť bodovali

Preteky v Topoľčanoch v sobotu
23. októbra 2021 dopadli pre naše
gymnastky z klubu úspešne.

Arianka Gaborová si vybojovala v kategórii najmladšie žiačky 12. miesto, v
kategórii mladšie žiačky 1. miesto obsadila Ninka Mlynarčíková, 4. miesto
patrilo Simonke Šálovej a 5. miesto
si vybojovala Editka Michelová. Kategória staršie žiačky bola úspešná
pre Vanesku Paulíkovú, ktorá obsadila
1. miesto, Sofiu Fedešovú - 4.miesto,

Františku Rumpliovú - 6. miesto,
Emu Michelovú - 7. miesto, Tamarku
Bodžárovú - 11. miesto, Viktóriu Vozárovú -12. miesto a Nelu Škopcovú -13.
miesto. Adela Gazdíková sa v kategórii juniorky umiestnila na 2. mieste.
Dievčatám srdečne gratulujeme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu klubu a nášho mesta. Tešíme sa na ďalšie
preteky, tentokrát u nás. Touto cestou
sa chceme poďakovať trénerom dievčat, rodičom a všetkým priateľom za
podporu.
Ďurinová Dušana, KŠG Handlová

