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Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 30. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

26. mája 2022 
o 14. hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestsko úradu.

Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos bude vysielaný 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.

Bude Handlovej v roku 2023 v rozpočte chýbať 1,3 mil. eur?

Zástupcovia samospráv na tlačovom brífingu pred úradom vlády.                                                                                                                                                                                FOTO: ÚMS

Podľa Únie miest prostriedky na zní
ženie dosahu zdražovania nemôžu 
ísť na úkor samospráv.

Samosprávy podporujú prorodinnú 
politiku štátu, upozorňujú však, že jej 
opatrenia nemôžu ísť na úkor financií, 
ktoré majú mestá a obce na zabezpe-
čenie služieb svojim obyvateľom. Zdô-
raznili to predstavitelia Únie miest Slo-
venska (ÚMS). Na tlačovom brífingu 4. 
mája pred Úradom vlády SR vyzvali, 
aby vláda hľadala prostriedky na zníže-
nie dosahu zdražovania vo vlastných 
rezervách a prostredníctvom úspor v 
rezortoch.
Predstavitelia miest upozorňujú, že na 
krytie zvýšených výdavkov nebude 
stačiť vyššie zdanenie bohatých firiem, 
ako to kabinet avizuje, peniaze sa majú 
zobrať aj samosprávam. „Ak ale štát zo-
berie peniaze samosprávam, aby dal 
peniaze na zvýšené benefity ľuďom, 
zároveň im peniaze berie, keďže kráti 
peniaze, ktoré slúžia na financovanie 
školských zariadení, bezpečnosti, kul-
túry, športu a ďalších služieb,“ upozor-
nil prezident ÚMS a primátor Trenčína 
Richard Rybníček.
Za mesto Handlová sa tlačového brí-
fingu zúčastnil viceprimátor, Radoslav 
Iždinský. Podľa primátorky Handlovej, 
Silvie Grúberovej, pre Handlovú by to 
znamenalo zhruba o 1,3 mil. eur me-
nej pre rok 2023. Primátorka Zvolena 
Lenka Balkovičová upozornila, že sľu-
bovaním benefitov, ktoré kryje z roz-
počtu samospráv, spôsobuje vláda ne-
gatívne vnímanie miest a obcí. „Tie sú 
nútené hľadať potrebné prostriedky 
buď krátením služieb, alebo zvyšova-
ním poplatkov a miestnych daní,“ vys-
vetlila. „Nechceme, aby rozhodnutia 
vlády, kladené na samosprávy, boli na 
úkor života v mestách a rozvoja miest,“ 
dodala.
Viceprezident ÚMS a primátor Bratis-
lavy Matúš Vallo považuje za neprija-

teľné, aby opatrenia, ktoré majú byť 
v konečnom dôsledku financované z 
rozpočtov samospráv, štát so samo-
správami nekonzultoval. Upozornil, 
že v nedávnej minulosti bolo prijatých 
viacero takých legislatívnych opatrení. 
„Chceme byť pre štát partnermi, nie 
podriadeným subjektom, ktorému sa 
budú len ukladať nariadenia,“ zdôraz-
nil Vallo. Pripomenul pritom výraznú 
pomoc, ktorú samosprávy poskytli 
štátu v krízových situáciách.
Primátor Partizánskeho Jozef Božik 
upozorňuje, že argumentom štátu pre 
to, aby opatrenia „zatiahli“ samosprá-
vy, nemôže byť, že sa zvyšujú podie-

lové dane. „Vyššie výnosy z daňových 
príjmov pre samosprávy nepokrýva-
jú zvýšené náklady pri zabezpečení 
rozšírených kompetencií,“ upozornil. 
„Mestá a obce budú mať v tejto situ-
ácii problém zabezpečiť vyrovnaný 
rozpočet, menšie sídla budú mať vô-
bec problém prežiť,“ vyhlásil Božik o 
možnom scenári ďalšieho vývoja.
Zástupcovia miest vyzývajú vládu, aby 
prehodnotila svoj postoj k samosprá-
vam. „Oni nám síce deklarujú našu dô-
ležitosť, oceňujú nás, ale keď prijímajú 
opatrenia, ktoré sa nás dotknú, už ich 
nezaujímame,“ upozornil Rybníček. 
Avizuje preto, že ak sa postoj centrál-

nej moci k samosprávam nezmení, 
sú i mestá pripravené poukazovať na 
defektné kroky vlády na verejných 
zhromaždeniach, na ktoré prepravia 
svojich občanov.
Vláda chce na pomoc ľuďom v súvis-
losti so zdražovaním minúť tento rok 
260 miliónov eur, budúci rok to má byť 
vyše miliardy eur. Na konkrétne opat-
renia premietnuté do nariadení vlády 
a zákonov sa ešte čaká. Vláda avizo-
vala, že zvýšené výdavky štátu na po-
moc ľuďom so zdražovaním by malo z 
pods tatnej časti zaplatiť zvýšenie daní 
pre 100 mimoriadne bohatých firiem.

(TASR/INU)

www.handlova.sk/kultúra a turizmus
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Základná škola Mierové námestie v 
Handlovej prijme do pracovného po-
meru od 1. augusta 2022 školníka na 
100% úväzok.
Medzi požiadavky v súvislosti s obsa-
dzovaným pracovným miestom patrí  
nižšie stredné odborné vzdelanie, 
bezúhonnosť, zdravotná spôsobi-
losť, pozitívny prístup k práci, ochota 
a flexibilita.
Platové podmienky pre nepedago-
gických zamestnancov sú určené 
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Žiadosť 
o prijatie do zamestnania, profesijný 
životopis a súhlas uchádzača so spra-

covaním osobných údajov v zmysle 
GDPR (zverejnený na stránke školy v 
položke „Dokumenty na stiahnutie“) 
pre potreby prijatia do zamestnania 
pošlite mailom na adresu zsmierha@
gmail.com, alebo prineste na riaditeľ-
stvo ZŠ od 7.30 do 14.30 hod. Všetky
potrebné doklady je potrebné doru-
čiť do 27. mája 2022 na adresu školy. 
Viac informácií o pracovnom mieste 
záujemcovia získajú na tel. číslach 
046/ 5477 111 a 0918 366 912.
Informácie o obsadení voľného pra-
covného miesta budú uchádzačom 
oznámené písomne.                      (ZŠMN)

ZŠ Mierové námestie prijme školníka

Od 13. mája začali doručovateľky 
a doručovatelia mestského úradu 
roznášať rozhodnutia týkajúce sa 
vyrubenia dane z nehnuteľnos
tí, dane za psa a poplatku za ko
munálne odpady v listinnej forme 
do vlastných rúk obyvateľom, ktorí 
nemajú elektronické schránky ak
tivované na doručovanie. Spolu s 
rozhodnutiami roznášajú aj výzvy 
na úhradu nedoplatkov. 

Lehoty splatnosti miestnych daní 
nájdu obyvatelia v rozhodnutiach. 
Mesto obyvateľov žiada, aby pred
nostne využívali platbu elektronic
kou formou. Ak používajú internet 
banking, bezhotovostnú platbu môžu 
zadať prevodom na účet mesta uve-
dený v rozhodnutí. Ak majú obyvate-
lia smartfón, postačí v aplikácii banky 
naskenovať QR kód uvedený na roz-
hodnutí. Mesto odporúča, aby mladší 
rodinní príslušníci, pomohli starším 
rodinným príslušníkom s bezhoto-
vostnými platbami a následne ich in-
formovali o úhrade alebo im vytlačili 
potvrdenie o zrealizovaní prevodu. 

Na úrad príďte pripravení

Ak bezhotovostná platba z rôznych 
dôvodov nie je možná, starším oby-
vateľom nemôžu pomôcť ich mladší 
rodinní príslušníci, je potrebné mať 

pri osobnej návšteve Mestského úra-
du v Handlovej (MsÚ) rozhodnutie so 
sebou a pripravenú primeranú výšku 
finančnej hotovosti k výške platby. 
Na úrade sa dá platiť iba v hotovos-
ti. Pokladne sú dostupné na prízemí 
MsÚ a majú pracovnú dobu končiacu 
o hodinu skôr, ako je pracovná doba 
MsÚ z dôvodu spracovania finančnej 
hotovosti nasledovne:

Pondelok                    7:00 h. – 15:00 h.
Utorok  7:00 h. – 14:00 h.
Streda  8:00 h. – 15:00h.
Štvrtok  Nestránkový deň
Piatok  7:00 h. – 13:00 h.
 

Nenaleťte podvodníkom!

Mesto upozorňuje obyvateľov, aby 
za žiadnych okolností neplatili dane 
a poplatky pri prebraní rozhodnutia 
z dôvodu predchádzania neopráv-
neného spôsobu prevzatia platieb 
od obyvateľov. V prípade, že by sa 
obyvatelia stretli s tým, že od nich 
niekto bude pýtať peniaze na mieste, 
ihneď je potrebné kontaktovať hliad-
ku Mestskej polície Handlová na tel. 
čísle 0905 499 384.

Neriskujte zbytočné opletačky

Mesto pripomína, že zaplatením 
miestnych daní vo výške a v lehote 

Začali distribuovať daňové rozhodnutia
ustanovenej v doručenom rozhod-
nutí sa obyvatelia vyhnú: 
1. vyrubeniu úrokov z omeškania
V zmysle Daňového poriadku za kaž-
dý deň omeškania s platbou vyrubí 
správca dane z dlžnej sumy úrok z 
omeškania. 
2. výkonu exekučného konania 
Daňové exekučné konanie sa najčas-
tejšie vykonáva zrážkami zo mzdy, z 
dôchodku a iných príjmov, z účtu da-
ňového dlžníka alebo zadržaním vo-
dičského preukazu. V exekučnom ko-
naní, ktorého výkonom je poverený 
súdny exekútor, platí dlžník aj trovy. 
3. zriadeniu záložného práva na ne-
hnuteľnosť daňového dlžníka
S nehnuteľnosťou, ktorá je predme-
tom záložného práva, je možné ako-
koľvek nakladať len s predchádzajú-
cim súhlasom správcu dane.

Nedostali ste rozhodnutie?

Ak obyvateľovi nebude doručené roz-
hodnutie do vlastných rúk najneskôr 
do konca mája, je pravdepodobné, že 
má aktivovanú elektronickú schránku 
na portáli Slovensko.sk a rozhodnutie 
mu bolo doručené do tejto schránky. 
Mesto obyvateľov vyzýva, aby si svoje 
elektronické schránky skontrolovali. 
Súčasne upozorňuje, že elektronická 
schránka nie je emailová adresa.

(INU)

Mesto Handlová vyhlásilo výbero-
vé konanie na obsadenie miesta 
vedúci/a Spoločného obecného 
úradu mesta Handlová. Medzi kva-
lifikačné predpoklady patrí najmä 
vysokoškols ké vzdelanie druhého 
stupňa príslušného odboru, výhodou 
je osobitný kvalifikačný predpoklad 
na zabezpečenie činnosti stavebného 
úradu. Potrebná je aj znalosť legisla-
tívy minimálne v oblasti verejnej sprá-
vy s dôrazom na územnú samosprávu 
miest a obcí, stavebného poriadku, 
rozvoja bývania a správneho konania, 
správneho poriadku a priestupkov.
Ide o hlavný pracovný pomer s pred-
pokladaným termínom nástupu 1. 
júla 2022. Mzdové ohodnotenie je v 
zmysle zákona o odmeňovaní niekto-

Mesto vyhlásilo výberové konanie na 
vedúceho spoločného obecného úradu

rých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom  záujme.
Zoznam požadovaných dokladov a 
celé znenie pracovnej ponuky aj s 
náplňou práce je zverejnené na we-
bovom sídle mesta www.handlova.
sk v sekcii Mestký úrad - Výberové 
konania. 
Písomné žiadosti o účasť na výbero-
vom konaní s požadovanými doklad-
mi je potrebné doručiť osobne do po-
dateľne mestského úradu najneskôr 
do 3. júna 2022 do 14.00 hod. Dátum, 
miesto a hodinu výberového konania 
písomne oznámi príslušná výberová 
komisia tým uchádzačom, ktorí spl-
nia  kritériá vyhláseného výberového 
konania.

Od 1. decembra 2021 je Veľký Grič v 
najvyššom stupni ochrany. Výnim
ka pre horolezcov by mala začať 
platiť od 1. júna. 

Od 1. decembra minulého roka 
vznikli nové prírodné rezervácie s 
názvom Pralesy Slovenska. Spolu ide 
o 76 lokalít s celkovou výmerou 6,5 
tisíc hektárov. Prírodné rezervácie 
sú zamerané na ochranu pralesov a 
pralesových zvyškov a majú najvyšší, 
piaty stupeň ochrany. Medzi územia 
s najvyššou ochranou sa tak dostala 
aj lokalita Veľký Grič v katastri mesta 
Handlová. 
Na Veľkom Griči však už existuje vyše 
dvadsať letných aj zimných istených 

Ochrana Veľkého Griča bude mať výnimku 

horolezeckých ciest s obťažnosťou 
od III do VII. Pre horolezcov je najvyš-
ší stupeň ochrany prekážkou, mesto 
Handlová preto podniklo kroky, aby 
situáciu vyriešilo. 
Na pracovnom stretnutí ktorého sa 
zúčastnili zástupcovia štátnej sprá-
vy, ochrany prírody a horolezcov sa 
dohodli výnimky zo zákona. Okres-
ný úrad Trenčín, odbor starostlivosti 
o životné prostredie následne vydal 
„Oznámenie o vyhlásení vyhrade-
ného miesta pre niektoré športové 
aktivity v prírodnej rezervácii Pralesy 
Slovenska – lokalita Veľký Grič v k. ú. 
Handlová“. 
Podľa verejnej vyhlášky od 1. januára 
do 31. decembra, teda celoročne, ne-

bude platiť zákaz pohybovať sa mimo 
vyznačeného turistického alebo ná-
učného chodníka, zákaz teda nebu-
de platiť pri pohybe k existujúcemu 
reťazovému chodníku a po ňom, 
ako aj k existujúcim istiacim bodom 
na skalách. Platiť nebude ani zákaz 
vykonávania horolezeckého alebo 
skalolezeckého výstupu a inej súvi-
siacej športovej aktivity na skalách. 
Ostatné zákazy prislúchajúce k piate-
mu stupňu ochrany prírody ostanú v 
platnosti. 
K zámeru v súčasnosti prebieha pri-
pomienkové konanie. Predpokladaný 
termín platnosti výnimiek pre horo-
lezcov by mal začať od 1. júna 2022.

(INU)

Mapka lezeckých ciest na Veľký Grič.                                                                                                                                                                                              ZDROJ: WWW.HKPROMETEUS.SK
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Budovu bývalého gymnázia sa kraj 
od roku 2015 pokúšal neúspešne 
predať  osemkrát.

Gymnázium Ivana Bellu, ktoré Tren-
čiansky samosprávny kraj vyhlásil 
za prebytočný majetok v roku 2015, 
bude mať nového majiteľa. V devia-
tom kole verejnej obchodnej súťaže 
uspel jediný záujemca, firma HRC 
SK s.r.o. z Handlovej. Ponúkla sumu 
460 500 eur, čo je o 500 eur viac ako 
cena nehnuteľnosti určená znalcom. 
Poslanci s predajom celého areálu 
gymnázia súhlasili.  
Vedúci oddelenia právneho, správy 
majetku a verejného obstarávania 
TSK, Tomáš Baláž, informoval, že záu-
jemca priamo do obchodnej verejnej 
súťaže zadal aj účel nového využitia 
budovy: „Rekonštrukcia na bytové 
jednotky s pridanou hodnotou vyu-
žitia spoločných priestorov telocvične 
a suterénu pre záujmové krúžky a or-

Bývalé gymnázium prerobia na byty
ganizácie. Vybudovanie oddychovej 
zóny, ihriska a parkovacích miest pre 
rezidentov vkusne včlenených do 
udržiavaného parku,“ odcitoval zámer 
spoločnosti Baláž.    
Poslanec Michal Ďureje poďakoval 
členom finančnej komisie za to, že v 
roku 2019 vypočuli jeho argumenty a 
budovu nepredali súkromnej spoloč-
nosti za polovicu ceny. „Výsledok je, 
že o necelé tri roky máme záujemcu 
za stopercentnú cenu majetku,“ po-
vedala Ďureje.
Podľa poslanca Jozefa Stopku je dob-
ré, že sa našiel záujemca, lebo nehnu-
teľnosť chátra a je terčom mnohých 
výtržníkov a skupín, ktoré sa tam 
schádzajú. „Subjekt, ktorý má záujem 
túto nehnuteľnosť odkúpiť už podni-
ká v meste Handlová, vlastní Dom slu-
žieb, takže je predpoklad, že zámer, 
ktorý deklaruje, splní.“            

         (INU)

Súťaž Horná Nitra mojimi očami opäť 
predstaví najkrajšie fotografie regió-
nu. Prievidzskí matičiari vyhlásili jej 
deviaty ročník po prestávke, ktorú 
spôsobila pandémia. Amatérski foto-
grafi sa do nej môžu so svojimi sním-
kami zapojiť do 31. mája. Informoval 
o tom riaditeľ Domu Matice slovens-
kej (MS) v Prievidzi Vlastimil Uhlár.
Súťaž už tradične organizuje Dom MS 
v Prievidzi spolu s Miestnym odbo-
rom MS Prievidza. Amatérski fotografi 
môžu svoje snímky posielať v rámci 
troch kategórií - zvyky a tradície, his-
torické pamiatky a ľudová architektú-
ra a príroda.
„Náš hornonitriansky región má 
mnohé nádherné zákutia a perspek-
tívy, ktoré nám môžu poodkryť práve 
fotografi zo svojho uhla pohľadu. Ve-
rím, že sa kvalita súťažných fotografií 

Fotosúťaž horná Nitra mojimi očami
oproti poslednému ročníku zvýši, čo 
napokon vyhodnotí odborná poro-
ta zložená z profesionálov,” uviedol 
Uhlár.
Do každej kategórie môžu záujemco-
via prihlásiť najviac tri fotografie, teda 
spolu môžu poslať deväť výtvorov. 
Tie musia spĺňať tematické zamera-
nie, mať dostatočnú kvalitu a nesmú 
presiahnuť hranice regiónu. Víťazov 
matičiari ocenia.
Výsledky vyhlásia organizátori na 
slávnostnom vyhodnotení spojenom 
s vernisážou najlepších fotografií, 
ktoré sa uskutoční v priestoroch ob-
chodného centra na Ulici G. Švéniho 
v Prievidzi.
Súťaž finančne podporil Trenčiansky 
samosprávny kraj, Matica slovenská, 
mestá Partizánske a Handlová.

(TASR)

Sankcie za nesplnenie povinností 
mestská polícia ukladá až po vyko
naní opätovnej kontroly, či došlo 
zo strany držiteľa k náprave.

Príslušníci Mestskej polície Handlová 
začali s preventívnou kontrolou za-
meranou na dodržiavanie povinností 
držiteľov psov. Kontrolujú hlavne, 
či majiteľ prihlásil psa do evidencie 
mesta a či je pes čipovaný, čo je od 
roka 2018 zákonná povinnosť. Prís-
lušníci mestskej polície s kontrolami 
začali u nájomníkov bytov vo vlast-
níctve mesta.  
V minulom roku policajti kontrolovali 
majiteľov psov na Hornom Konci a v 
mestských častiach Morovno a Nová 
Lehota. Momentálne prebiehajú pre-
ventívne kontroly na uliciach Mostná, 
Údernícka, Ligetská, SNP, Partizánska 
a 29.augusta. Keďže kontroly sa uká-
zali ako opodstatnené, mestská polí-
cia v nich bude pokračovať aj naďalej.

V prípade, že ste si doteraz nesplni
li niektorú z povinností, odporúča
me tak v krátkom čase urobiť:
1. Zabezpečte čipovanie psa u ve
terinára.
2. S očkovacím preukazom prihlás
te psa do evidencie mesta Handlo
vá.

Počas kontrol sa príslušníci mestskej 
polície zamerajú aj na dodržiavanie 
povinností držiteľa psa pri venčení 
a to povinnosti bezprostredného 
odstránenia výkalu po psovi, ktorým 
znečistil verejné priestranstvo. 
Sankcie za nesplnenie povinností 
mestská polícia ukladá až po vyko-

Mestská polícia kontroluje držiteľov psov

naní opätovnej kontroly, či došlo k 
náprave zo strany držiteľa: 
• neprihlásenie psa do evidencie mes-
ta: na mieste v blokovom konaní do 
výšky 33 eur a v správnom konaní do 
výšky 165 eur
• neodstránenie výkalu po psovi a ne-
preloženie známky totožnosti psa: na 

mieste v blokovom konaní do výšky 
33 eur a v správnom konaní do výšky 
65 eur
• nezabezpečenie trvalého označenia 
transpondérom ukladá Regionálna 
veterinárna a potravinová správa v 
Prievidzi vo fixnej sume 50 eur.

(MsP)

O plánovaných odstávkach mesto 
informuje, distribútor elektriny 
však ponúka aj možnosť adresného 
upozornenia.  

V zmysle legislatívy je prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy povinný o plá-
novanej odstávke informovať odbe-
rateľov najneskôr v pätnásťdňovom 
predstihu a to miestne obvyklým 
spôsobom, teda zaslaním avíza na 
príslušný mestský úrad a zverejnením 
informácie na svojom webovom sídle.
Mesto Handlová informuje obyvate-
ľov mesta o plánovaných odstávkach 
elektrickej energie v mestskom roz-
hlase, na webovom sídle mesta www.
handlova.sk v sekcii Aktuality – Pláno-
vané odstávky a na oficiálnom profile 
mesta na sociálnej sieti Facebook. „In-
formácie zverejňujeme v zjednoduše-
nej štruktúre, kedy k dátumu a času 
odstávky priradíme jednotlivé ulice, 
ktorých sa odstávka týka. Nemusí 
to však znamenať, že prúd nepôjde 
na celej ulici. Ak si obyvateľ mesta v 
zozname ulíc nájde tú svoju, mal by 
si otvoriť aj priložený „Súbor na stiah-
nutie“ a overiť si, či sa výpadok bude 
týkať aj jeho odberného miesta,“ po-
vedala Vanda Matiašková z komuni-
kačného odboru mesta.

Adresné informovanie

Podľa špecialistu informačných systé-
mov dispečingu akciovej spoločnosti 
Stredoslovenská distribučná, Mirosla-
va Gabriela, ak je v ozname uvedená 

Odstávka elektriny už nemusí prekvapiť
napríklad ulica Robotnícka a pri nej 
uvedené čísla domu, odstávka sa 
bude týkať iba uvedených odberných 
miest a nie celej ulice. „Všetky naše 
plánované odstávky uverejňujeme 
na našom webovom sídle www.ssd.
sk, kde ponúkame možnosť overiť si 
plánovanú odstávku pre konkrétne 
odberné miesto. Samozrejme, para-
lelne s týmito spôsobmi realizujeme 
aj službu adresného vyrozumievania 
odberateľov prostredníctvom elekt-
ronických informačných kanálov 
– mailov a SMS. Nakoľko nemáme 
dostupné elektronické kontakty od 
všetkých našich zákazníkov, našou 
snahou je napĺňať databázu elektro-
nickými kontaktmi pre vyrozumieva-
nie, aby adresné smerovanie oznamu 
bolo čo najpresnejšie a najúčinnejšie.“

Kde sa registrovať?

Na stránke www.ssd.sk v sekcii Elekt-
ronické služby ponúka Stredosloven-
ská distribučná možnosť prihlásenia 
sa do aplikácie Webkontakty. „Prihlá-
sením sa do aplikácie, ktorá  oznamu-
je plánované odstávky, si koncový 
zákazník môže zadať svoje kontakty 
pre vyrozumievanie o plánovaných 
prerušeniach dodávok elektriny. 
Zber kontaktov prebieha neustále. 
Dotknutých odberateľov s vyplnený-
mi kontaktmi vyrozumievame o pre-
rušení elektriny adresne a v časovom 
predstihu,“ povedal Gabriel.

(INU)

Na najbližšom mestskom zastupi
teľstve poslanci prerokujú Správu 
o činnosti mestskej polície za rok 
2021.

Tak ako po minulé roky aj v roku 2021 
mala Mestská polícia Handlová (MsP) 
13 príslušníkov, ktorí slúžili pod ná-
čelníkom Marcelom Jánošíkom. Od 1. 
októbra 2021 sa stálou zástupkyňou 
náčelníka stala preventistka Lucia 
Chudá.
MsP v roku 2021 preverila celkovo 
6419 udalostí, z toho objasňovala 
1618 priestupkov a vykonala 1489 
zákrokov. Predvedenie osoby za úče-
lom zistenia totožnosti a za účelom 
podania vysvetlenia k priestupku 
bolo zrealizované v 18 prípadoch. Pri 
výkone služby príslušníci MsP použili 
celkovo 263 donucovacích prostried-
kov z toho v 6 prípadoch boli použité 
donucovacie prostriedky hmaty a 
chvaty, putá, údery a kopy. Súčin-
nosť pri predvádzaní osôb na útvar 
Policajného zboru SR zrealizovali 6 
krát. Pravidelne poskytovali súčinnosť 
aj súdom z celého Slovenska a na ich 
žiadosť doručili 36 zásielok. Pre Poli-
cajný zbor SR vypracovali 59 povestí 
a pre súdy bolo vypracovaných 93 
povestí o konkrétnej osobe. Občania 
sa na MsP obrátili v 117 prípadoch 
nájdenia vecí a z toho sa podarilo 63 
vecí vrátiť pôvodnému majiteľovi. Z 
celkových 86 nahlásených strát od 
občanov boli 4 veci vrátené pôvod-
nému majiteľovi. 
Počas roka bolo vyplatených 12 od-
mien pre policajtov za dôsledné plne-
nie úloh, ako aj za záchranu ľudského 
života. Prostredníctvom elektronickej 
komunikácie, či osobnou návštevou 
obyvateľov na útvare prijali 15 poďa-
kovaní za dôkladne odvedenú prácu 
príslušníkov MsP.

Mestská polícia Handlová zaevidova-
la v roku 2021 781 priestupkov pro-
ti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky. V blokovom konaní bolo 
prejednaných 584 priestupkov, na-
pomenutím 186 priestupkov a iným 
spôsobom bolo ukončených 11 
priestupkov. Celková výška uložených 
pokút predstavovala 8920 eur, z toho 
bolo ukončených blokom na pokutu 
nezaplatenú na mieste 7 priestupkov 
vo výške 170 eur. V blokovom kona-
ní na mieste bolo ukončených 577 
priestupkov vo výške 8750 eur.
Priestupky na úseku ochrany pred al-
koholizmom a inými toxikomániami 
policajti zaznamenali v 3 prípadoch. V 
prípade zistenia, že alkoholický nápoj 
alebo inú návykovú látku požila oso-
ba mladšia ako 18 rokov, útvar MsP 
je povinný toto porušenie oznámiť 
mestu. V uplynulom roku to boli dva 
prípady. Najvyšší obsah alkoholu v 
dychu bol u mladistvej osoby name-
raný 0,44 mg/L čo predstavuje 0,97 
promile.
MsP objasňovala na úseku proti 
verejnému poriadku celkovo 142 
priestupkov a 46 priestupkov proti 
občianskemu spolunažívaniu. Mest-
ská polícia za rok 2021 eviduje 31 
prípadov priestupkov proti majetku, 
pričom v 2 prípadoch sa jednalo o 
podozrenie zo spáchania trestného 
činu. 
Službukonajúci policajti denne pôso-
bia nielen represívne, ale aj preven-
tívne pri plnení služobných úloh. To 
však nestačí, a preto koordinátorka 
prevencie navštevuje školské zaria-
denia,
kde prezentuje témy k aktuálnej 
problematike a sama si každý rok zvy-
šuje vzdelávanie v oblasti prevencie. 
Na chránenom pracovisku kamero-
vého systému je zriadený aj pult cen-

tralizovanej ochrany (PCO), ktorý je 
majetkom spoločnosti SPIN Prievidza. 
Mestská polícia vykonáva výjazdy k 
narušeným objektom. V roku 2021 
bolo na pult PCO pripojených celkovo 
22 objektov a jeden objekt je napoje-
ný na mobilný telefón hliadky MsP. Za 
rok 2021 bolo uskutočnených celko-
vo 285 výjazdov. V porovnaní s rokom 
2020 došlo k nárastu o 81 výjazdov. 
Príjmy za spoluprácu v tejto oblasti 
predstavovali celkom 1287,35 eur.
V uplynulom roku mestská polícia  
zaevidovala 54 dlhodobo stojacich 
vozidiel, pričom v 37 prípadoch ma-
jiteľ uposlúchol výzvu a odstránil vo-
zidlo z verejného priestranstva. Vďaka 
pravidelnej mravenčej práce povere-
ného príslušníka MsP zaznamenala 
68,51percentnú úspešnosť odstrá-
nenia dlhodobo stojacich vozidiel na 
verejne prístupných miestach.
„Obhliadnutím za rokom 2021 mô-
žeme skonštatovať, že zriadenie po-
riadkového útvaru mestskej polície v 
meste Handlová je vysoko opodstat-
nené. Hliadky MsP sú častejšie vola-
né na preverenia práve obyvateľmi 
mesta. V porovnaní s rokom 2020 
naši policajti preverili o 306 udalostí 
viac a objasňovali o 362 priestupkov 
viac. Na aktuálnu situáciu je stav poli-
cajtov v organizačnej štruktúre nedo-
statočný. Narastajú nám kompeten-
cie, preverení je čoraz viac, a taktiež 
administratívnej byrokracie zo strany 
dodržiavania platných zákonov,“ na-
písal v závere správy náčelník Marcel 
Jánošík. Poďakoval všetkým zamest-
nancom mestskej polície za ich celo-
ročné, vysoké, pracovné nasadenie 
a súdržnosť kolektívu. Víziou pre rok 
2022 je podľa neho zriadenie referá-
tu priestupkovej činnosti a jeho trvalé 
obsadenie skúseným policajtom. 

(RED)

Policajti preverujú stále viac priestupkov

Minuloročné kontroly odhalili, že veľa majiteľov psov nepozná svoje povinnosti.                                    FOTO: MsP
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Tento rok podujatie navštívilo prib
ližne 1500 divákov a na parkovis
ku stálo počas celého dňa vyše 400 
áut. 

Furmani súťažili v sobotu 14. mája 
v troch tradičných disciplínach: fur-
manský slalom, práca s drevom - fur-
manská zručnosť ťažký ťah.
Počasie prialo a počas celého podu-
jatia sa na oblohe neukázal ani jeden 
mrak. Publikum na ihrisku pri letisku v 
mestskej časti Morovno pri Handlovej 
tlieskalo desiatim furmanom z celé-
ho Slovenska. Celkoví víťazi obdržali 
od mesta Handlová finančné ceny vo 
výške 100, 70 a 50 eur, krásne trofeje, 
stuhy a od spoločnosti Agroprodukt 
Slovakia získali vrecia raže a absolút-
ny víťaz živé jahniatko.

Celkoví víťazi
1. Ján Francisti ml. s koňmi Dollar a 
Set
2. Pavol Blažko s koňmi Orfeus a Ros-
tand
3. Jozef Vrecko s koňmi Ábel a Titan

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si 
obľúbili podujatie a podieľali sa na 

jeho príprave: furmanom Jurajovi 
Makovi, Jánovi Debnárovi, Ľubošovi 
Dobrotkovi, Ľubošovi Oswaldovi za 
prípravu,  techniku, drevo a nadšenie.
Zväzu chovateľov koní Slovenska, 
rozhodcom Františkovi Gráczovi, Vla-
dimírovi Šmelkovi a Ľubomírovi Ka-
masovi. AMK-Baník Handlová za orga-
nizáciu dopravy, AGROPRODUKT a.s. 
Hand lová za spoluprácu a sponzorské 
dary pre furmanov – seno, vrecia raže 
a víťazovi živé jahňa. Handlovs ký pi-
vovar Baník za pitný režim pre furma-
nov a org. štáb, S-PUB za pitný režim 
pre furmanov a org. štáb, Ľubošovi 
Oswaldovi za pitný režim pre furma-
nov a org. štáb, DHZ Morovno za po-
moc pri organizovaní podujatia, guláš 
pre furmanov a org. štáb a za pitný 
režim pre kone, Spoločnosti Daupek 
za chlieb ku gulášu, pani Chalásovej 
za dlhoročnú spoluprácu a pomoc pri 
organizovaní podujatia.
Aktivačným pracovníkom za kosenie 
pred podujatím a za poriadok počas 
podujatia.
DJ SO-CHO – za hudbu a ozvučenie.
Dobrovoľníkom z Červeného krížu.
A v neposlednom rade všetkým dob-
rovoľníkom a divákom.                   (CVČ)

Morovno patrilo furmanom, po prestávke hostilo Morovniansku podkovu

Na pretekoch malo najväčšie zastúpenie plemeno norik muránsky. Je to pokojný a húževnatý kôň.                                                                                                                 FOTO: CVČ

Vojnoví utečenci z Ukrajiny našli 
dočasné útočisko aj v Handlovej. 
Zhovárali sme sa s koordinátorom 
pomoci vojnovým odídencom, Mi
chalom Dobišom.

Kedy prišli do Handlovej prví ute
čenci?
V prvej vlne, okolo 10. marca, dva 
týždne po napadnutí Ukrajiny rus-
kými vojskami, začali prichádzať prví 
Ukrajinci po vlastnej osi a žiadali o 
dočasné útočisko. Začali sme im hľa-
dať núdzové ubytovanie, ktoré sme 
zabezpečili na stredoškolskom inter-
náte na Lipovej ulici. Zároveň sme vy-
hlásili zbierku na potraviny, oblečenie 
a ďalšie potrebné veci a zriadili sme 
transparentný účet. 

Koľko ich bolo? 
Od 10. do 20. marca prišlo do Hand-
lovej dvanásť utečencov z Ukrajiny. 
Niektorí z Handlovej už odišli, niektorí 
tu čakajú, kedy sa budú môcť vrátiť 
domov.  

Mnohí Ukrajinci k nám prišli iba s jednou igelitkou a osobnými dokladmi
Kedy prišla druhá vlna utečencov?
Po hromadnom príleve utečencov 
nám Okresný úrad Prievidza nariadil 
vytvoriť núdzové ubytovanie pre 50 
ľudí, takzvaný hotspot, 24. marca. 
Ľudí z hraníc totiž odvážali podľa urči-
tého harmonogramu do jednotlivých 
samosprávnych krajov. Trenčiansky 
samosprávny kraj mal službu počas 
veľkonočných sviatkov, dovtedy sme 
teda museli hotspot pripraviť. Ute-
čenci na veľkonočnú nedeľu skutočne 
prišli, prišlo ich 7 a zotrvali v núdzo-
vom ubytovaní 10 dní. Niektorí odišli 
ďalej za prácou, niektorí ostali na in-
ternáte na Lipovej ulici. 

Momentálne je teda hotspot prázd
ny?
Áno, hotspot v telocvični je momen-
tálne zakonzervovaný. Od 23. mája 
má Trenčiansky samosprávny kraj 
opäť službu, môže sa stať, že nám 
vyhlásia pohotovosť a v tom prípade 
budeme musieť hotspot do 12 hodín 
pripraviť.

Čo všetko bolo na pleciach mesta? 
Vybudovať hotspot stálo veľa náma-
hy a síl. Najprv sme ani nevedeli, čo 
všetko budeme musieť zabezpečiť. 
Veríme, že okresný úrad nám penia-
ze vynaložené na tento účel preplatí. 
Okresný úrad nám poskytol postele, 
my sme museli lôžka dovybaviť de-
kami, vankúšmi, posteľnou bielizňou. 
Zriadili sme detský kútik, opravili a vy-
dezinfikovali sme sociálne zariadenia. 
Veľkou pomocou boli pracovníčky So-
ciálneho oddelenia mestského úradu, 
pravidelne, trikrát do týždňa sme mali 
krízové štáby s vedením mesta, do 
príprav hotspotu sa zapojili aj Hater 
Handlová, mestská polícia a mnohí 
ďalší pracovníci mestského úradu. 

Do výzvy mesta, ktoré sa so žiados
ťou o pomoc pre vojnových utečen
cov obrátilo na obyvateľov mesta, 
zareagovalo 48 ľudí. Využili ste ich 
pomoc?
Áno, využili a všetkým, ktorí prejavili 
ochotu pomôcť chcem veľmi pekne 

poďakovať. V prvej vlne sme oslovili 
ľudí, ktorí ponúkali ubytovacie kapa-
city, v druhej vlne sme využili pomoc 
dobrovoľníkov. V hotspote totiž bola 
celých desať dní nonstop služba, v 
ktorej sa v osemhodinových službách 
vystriedalo 18 dobrovoľníkov.

Aké úlohy ste v súvislosti s utečen
cami mali?
Mnohí ľudia prišli s jednou igelitkou 
a osobnými dokladmi, takže sme im 
pomohli vybaviť vlastne úplne všet-
ko, od pomoci pri vybavovaní štatútu 
odídenca na cudzineckej polícii cez 
sociálne dávky, deti potrebovali pred 
nástupom do školy vstupné zdravot-
né prehliadky, niektorí potrebovali aj 
sanitku a to všetko sme v spolupráci 
so sociálnym oddelením zabezpeči-
li. Mesto vybavuje všetky potrebné 
doklady a dokumenty k tomu, aby sa 

dostalo sľúbenej finančnej pomoci 
tým Handlovčanom, ktorí poskytujú 
ubytovanie odídencom. Úzko spolu-
pracujeme s okresným úradom. Ďa-
kujeme aj za finančné príspevky na 
transparentnom účte. O tom, ako je 
možné z neho čerpať a na čo budú 
použité primátorka mesta rozhodla 
príkazom, ktorým určuje  presne jeho 
využitie. 

Koľko Ukrajincov sa teda teraz na
chádza na území mesta?
Mementálne 39, trinásti sú ubytovaní 
v internáte strednej odbornej školy, 
ostatní bývajú na súkromí. Ja som v 
kontakte s každým jedným odíden-
com, buď si voláme alebo ich navšte-
vujem a v kontakte budeme až kým 
neopustia naše mesto.    

Silver Jurtinus

Núdzové ubytovanie pre 50 ľudí, takzvaný hotspot, v telocvični Strednej odbornej školy na Lipovej ulici.                                                                                                        FOTO: MD Základné hygienické potreby dostal každý jeden vojnový utečenec.                                                                  FOTO: MD
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Dnešnému svetu vládnu čísla. Pre
nasledujú nás na každom kroku 
viac ako školský portál Edupage a 
nie raz nás dokážu poriadne zne
chutiť. My, „severáci“, sme  však v 
apríli objavili ich čaro a na chvíľu 
sme ich začali milovať. Hrali to
tiž v náš prospech a priniesli nám 
úspech.

Všetko sa to začalo ešte kedysi v ja-
nuári, keď maratón úspešnej manipu-
lácie s číslami odštartovala piatačka 
Emília Kothajová svojím 1. miestom 
v okresnom kole matematickej olym-
piády. Po nej prevzali štafetu riešitelia 
pytagoriády. Tými najúspešnejšími v 
okresnom kole boli tretiak Andrej 
Šorl, štvrták Adam Dujsík a šiestak 
Tomáš Botka, ktorý skončil na 10. 
mieste.
Čísla nenechali vychladnúť ani 14 sú-
ťažiaci v IQ olympiáde. V silnej kon-
kurencii 538 žiakov z celého kraja si 
v logicko-matematickom boji  dvaja 
z nich vybojovali krásne 21. (Tomáš 

Botka) a 24. miesto (Michal Rötling).
Matematickú štafetu v apríli exce-
lentne zakončili olympionici v star-
ších kategóriách: Matúš Híreš, ktorý 
v kategórii siedmakov získal v okres-
nom kole 1. miesto, a  Šimon Majdán, 
ktorý obsadil 3. miesto. Rovnako na 
3. mieste skončil v kategórii ôsmakov 
Michal Rötling.
Úspechy našich žiakov vo vedomost-
ných súťažiach teda opäť priniesli 
škole pridanú hodnotu. Takú, z kto-
rej sa, chvalabohu, zatiaľ neodvádza 
žiadna daň.
Okrem skvelých matematických vý-
konov  sa nám však v apríli podarilo 
aj niekoľko iných výnimočných „čí-
sel“, a to v súťažiach organizovaných 
Centrom voľného času Handlová. Vo 
výtvarnej súťaži Príroda očami detí 
získala naša štvrtáčka Belén Maria 
Gallina  1. miesto. V dopravnej sú-
ťaži si zase naše dva tímy vybojo-
vali 1. a 2. miesto, pričom ocenenie  
„Najlepší jazdec“ získal ôsmak Jakub 
Matiašovs ký.

Naše čísla alebo... ako „severáci“ bodovali v apríli

Sú čísla, ktoré zapotia mozog i telo, 
„čísla“, pri ktorých sa rozhára tvorivá 
duša, ale i  „čísla“, ktoré nás zahrejú pri 
srdci. A práve k tým posledným patria 
aktivity, ktoré v našej škole vytvárame 
z lásky k deťom, pre deti a s deťmi. K 
aprílovým TOP patrili: prehliadka kro-
jov v školskom klube detí, Deň zeme 
plný dobrodružstiev s ekopriateľom 
Veľkým Gričošom či skupinová pro-
jektová úloha založ si banku.
A na záver ešte jedno naozaj veľké 
„číslo“. Pred veľkonočnými sviatkami 
nám tretiaci ukázali, že v živote ne-
myslia len na seba a svoje blaho, ale aj 
na iných. Spoločne s rodičmi napiekli 
či nakúpili cukrovinky a darovali ich 
svojim ukrajinským spolužiakom, aby 
im spríjemnili sviatočné chvíle. Aké 
krásne malé-veľké gesto! Gesto plné 
ľudskosti, ktorej nikdy nie je dosť. 
Gesto, ktoré nám pripomenulo, že vo 
svete plnom čísel ešte vždy nájdeme 
skutky, ktoré majú nevyčísliteľnú hod-
notu.

Mgr. Katarína Štupáková, ZŠ, Mierové námestie

Keď spojíme sily a práca sa podarí! Základná škola Školská vypracovala projekt zameraný na revitalizáciu školského areálu. Nadácia Volkswagen Slovakia podporila žiadosť o grant v rámci grantového 
programu Projekty zamestnancov. Zámerom je zrealizovať pre školský klub detí Čítacie lavičky pod vŕbou. Finančné prostriedky umožnia vytvoriť relaxačnú zónu s pocitovým chodníkom, bylinkovou 
skalkou a paletovým sedením. Prvým krokom realizácie bola jarná brigáda zorganizovaná v spolupráci s o. z. Lepšia Handlová. V sobotu 23. apríla 2022 si zamestnanci, žiaci, ale aj priatelia školy a 
dobrovoľníci vyhrnuli rukávy, rozdelil si pracovné náradie a urobili veľký kus práce! Spoločnosť Hater Handlová pomohla s predprípravou, zrezaním a úpravou zelene v areáli školy. Ďakujeme všetkým, 
ktorí priložili ruku k spoločnému dielu pre naše deti!

Školský klub detí Základnej školy Školská bude mať pod vŕbou relaxačnú zónu

Na konci apríla sa konala jedna z naj-
väčších tanečných súťaží pod náz-
vom ShowTime. Do Levíc zavítali ta-
nečníci zo všetkých kútov Slovenska 
a v tieto dva dni odprezentovali 436 
tanečných choreografií vo všetkých 
tanečných štýloch, aké si divák môže 
predstaviť.
Naši Volcaňáci súťažili obidva tanečné 
dni až s18 choreografiami. Našu školu 
a Handlovú reprezentovali nielen deti 
od 6 do 22 rokov, ale aj naše dámy v 
kategórii Senior.
Obstáli sme viac ako dobre. Sme hrdí 
na svoje deti, trénerov a choreogra-
fov, nielen za umelecké vedenie a 
odprezentovanie, ale hlavne za ma-

ximálnu profesionalitu a nadšenie. Na 
súťaži sa zas potvrdilo akí silní, poctiví 
a zapálení pre tanec Volcaňáci sú. Nie-
len, že si to náramne užili, ale celý čas 
držali spolu, pomáhali si a povzbu-
dzovali sa  ako jedna veľká rodina.
Domov sme si priniesli okrem krás-
nych umiestnení aj dobrý pocit a chuť 
na sebe pracovať ďalej.
Ďakujeme všetkým za obrovskú pod-
poru, ktorá je pre nás hnacím moto-
rom. Rodičia, rodina, kamaráti, sme 
radi, že Vás máme.
Ako čerešnička na torte bolo, keď sme 
videli ako si odborná porota natáča 
niektoré naše choreografie.

(VOLCANO)

Volcano osemnásťkrát na stupni víťazov

Zápis do hudobného, výtvarného, 
literárno-dramatického a tanečného 
odboru Základnej umeleckej školy 
v Handlovej prebieha od 16. mája 
do 31. mája 2022 v čase od 13.00 do 
17.00 hod. Zápis – talentové skúšky 
prebiehajú v budove ZUŠ Handlová, 
Poštová 58, v triede č. 129. 
Základná umelecká škola Handlo-
vá vás srdečne pozýva na otvorenie 

výstavy Výtvarníci zo ZUŠ-ky, ktorá 
sa uskutoční vo štvrtok 26. mája. Na 
výstave svoje práce prezentujú žiaci 
výtvarného odboru základnej ume-
leckej školy a ich pedagógovia, Anna 
Kittel Gürtlerová a Tomáš Klenko.
Výstava potrvá do konca júna. Všetci 
sú srdečne vítaní.

(ZUŠ)

ZUŠ pozýva na zápis aj na vernisáž

Šikovní žiaci zo Základnej školy Mierové námestie. Dolný rad zľava: Andrej Šorl a Emília Kothajová. Horný rad zľava: Matúš Híreš, Šimon Majdán, Jakub Matiašovský, 
Michal Rötling, a Tomáš Botka.                                                                                                                                                                                                                                                 FOTO: ZŠMN
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5. mája 2022 v Podnikateľskom in-
kubátore na Námestí baníkov sa 
uskutočnil „Banícky kvíz“. Národný 
projekt Podpora zamestnateľnosti 
v regióne horná Nitra má prostred-
níctvom Kontaktných centier (KC) 
okrem iných úloh aj zapájať baníkov 
do rôznych podujatí, ktoré združujú 
banícku komunitu aj vo voľnejších a 
zábavnejších aktivitách. Jednou ta-
kou bol aj spomínaný „Banícky kvíz“. 
Zúčastnili sa ho baníci, ktorí sú aktu-
álne zapojení do projektu. Kvíz sa tešil 
vysokej účastí, niesol sa v priateľskej 
atmosfére a spoznal aj svojho víťaza. 
Podujatie profesionálne uvádzali Bc. 
Dana Reindlová a Vladimír Podoba 
ako súčasť nášho rozšíreného pracov-
ného tímu. Príjemnú náladu zvýraz-

nila svojou prítomnosťou, umením, 
drevorezbou a hudbou ikona Hand-
lovského umenia a kultúry v osobe 
Janka Procnera. Všetky tieto atribúty 
sa podpísali pod úspešným priebe-
hom podujatia. Najdôležitejšie však 
bolo, že kvíz splnil svoj účel a nielen 
v jednom zmysle. Pre pochopenie v 
akom ďalšom je dôležité povedať nie-
koľko slov. 
Pri závažných životných zmenách, 
akou je strata práce, je potrebné 
vzhliadať na mnohé faktory. Nie sú 
to ani zďaleka len obavy spojené s 
finančnou situáciou. Do hry vstupu-
je veľké množstvo ďalších predví-
dateľných i nepredvídateľných rizík 
a nástrah. Sú nimi napríklad otázky 
zmeneného sebavnímania a seba-

hodnotenia, zhoršeného zdravia, 
ďalej to môže byť strach z neistej 
budúcnosti, prípadné konflikty v 
manželstve, rodine, sociálna izolácia 
atď. Preto je veľmi dôležité, aby sme 
okrem ekonomického, dôchodkové-
ho, právneho, sociálneho poradenst-
va poskytovali v KC aj možnosť za-
pájania sa účastníkov projektu do 
najrôznejších aktivít a podujatí, ktoré 
budú jednak združovať banícku ko-
munitu, ale najmä prispievať k psy-
chickej pohode, pocitu spolupatrič-
nosti, vzájomnej podpore, dôvere a 
otvorenosti a vedomiu toho, že sme 
tu, podávame pomocnú ruku a nie je 
hanbou ju prijať.    

Mgr. Branislav Ondruška
Odborný pracovník pre oblasť psychológie

Podávame pomocnú ruku a nie je hanbou ju prijať

Spoločnosť Hater–Handlová, ktorá sa 
v meste stará okrem iného aj o verej-
nú zeleň, prišla minulý rok s myšlien-
kou vrátiť na ulicu 29. augusta tradič-
nú výsadbu, ktorá bola v minulosti 
pre vstup do mesta typická. Nakreslili 
návrh, nakúpili sadenice a pristúpili k 
realizácii.
„Musí sa odkopať stará výsadba, kto-
rej sa po minulé roky nedarilo. Ani 
ochranná fólia proti burine už časom 
neplní svoju funkciu. Už to celé ne-
vyzeralo veľmi pekne. Sadíme ruže a 
levandule, tak ako to bolo kedysi za 
starých čias. Snažíme sa o také „retro“, 
lebo občania si to pýtajú. Striedajú sa 
dve červené a jedna žltá ruža, aby sa 
to spestrilo,“ povedal Jozef Božík.
V časti pred pamätníkom baníkom 
zasadia handlovské biele ruže, ktoré 
sú symbolom spomienko  vého dňa na  
banícke nešťastie z roku 2009. Hand-

lovské preto, že ich záhradníci nam-
nožili z ruží od starších záhradkárov 
v Handlovej. 
„Je to sadené nahusto, takže keď sa aj 
ľuďom ten štrk medzi kvetmi nebude 
páčiť, nemusia sa báť, časom kvetiny 
ten štrk zarastú,“ ubezpečil Božík. 
Dva roky dozadu plánovali položiť na 
miestach, ktoré Handlovčania využí-
vajú namiesto priechodu pre chod-
cov mačacie hlavy, aby si ľudia všimli, 
že tadiaľ môžu chodiť bez poškodenia 
zelene. „Nie je našim úmyslom ľuďom 
brániť v priechode, len im vyznačiť 
miesta, kde cestu prekračujú. 
Výsledky práce mestských záhradní-
kov vidíme po celom meste. V centre 
mesta kvitli najprv narcisy, ktoré po-
tom vystriedali farebné tulipány. Po 
tulipánoch prídu okrasné fialové a 
biele cesnaky.
Radosť nielen záhradníkom robí aj 

dobre zvolená náhradná výsadba. 
Jednou z najväčších chuťoviek je ju-
dášovec kanadský, ktorý je zaujímavý 
tým, že kvitne krásne naružovo ešte 
skôr než nahodí listy. Zaujímavý je 
aj tým, že kvitne na dreve. Z druhej 
strany inkubátora sa nachádza céder 
himalájsky. Je to veľmi pekná a zaují-
mavá drevina. Z ďalších pekných vecí 
sú to tulipánovníky, ktoré po meste 
vysadili a javory. 
Škoda len, že niektoré novovysadené 
stromčeky stihli zlikvidovať vandali. 
Záhradníci dúfajú, že sa nebudú po-
dobné záležitosti opakovať a že šancu 
urobiť mesto krajším dostanú aj teraz 
vysadené levandule a ružičky. Spoloč-
nosť Hater–Handlová už má v pláne 
skrášliť aj vstup do mesta v smere z 
Prievidze. Na čo sa môžeme tešiť si 
nechávajú záhradníci zatiaľ pre seba.

(RTVPD)

Handlovčania si pýtajú retro. Záhradníci dúfajú, že dostanú šancu urobiť mesto krajším

Rozkvitnuté tulipány na Námestí baníkov.                                                                                                                 FOTO: HH

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk
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Spomienka
Dňa 17. mája uplynulo 
13. rokov, odkedy nás 

navždy opustil láskavý 
manžel, otec, dedko, 

švagor, priateľ a človek 
s veľkým srdcom, RNDr. 
Tibor Bielokostolský. 

Čas nevie zahojiť tú veľkú 
bolesť čo v našich srdciach zostáva. Chýbaš nám. 

S lásku a úctou spomíname. Manželka, syn 
s rodinou, priatelia a ostatná rodina.

Sú vety, ktoré mu už nepovieme, sú chvíľe na 
ktoré nezabudneme. Sú okamihy, na ktoré si radi 

spomíname. 

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Spomienka

Dňa 11 mája uplynulo 12 
rokov odkedy nás navždy 

opustil náš starký, 
Jozef Horvath. 

S láskou spomína celá 
rodina. 

Navždy zostávaš v našich srdciach.

Spomienka
So zármutkom v srdci 
oznamujeme všetkým 
príbuzným a známym, 

že dňa 3. mája 2022 nás 
vo veku 75 rokov navždy 

opustil manžel, otec 
a starý otec, brat, 

švagor, pán 
Karol Erney. 

S hlbokým žiaľom a s láskou 
spomína celá rodina.

Spomienka
Dňa 22. mája uplynie 
22 rokov, odkedy nás 

navždy opustila láskavá, 
srdečná, pracovitá 
mamička, starká, 

prastarká, pani
Alžbeta Madolová. 

Čas plynie, ale smútok v 
srdci ostáva. Chýbaš nám. S láskou spomínajú 

dcéry Mária a Gizela s rodinami, nevesta 
s rodinou. Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.

Osud Ti nedovolil dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť. 

Spomienka
Dňa 20. mája uplynie 

30 rokov od chvíle, 
odkedy nás navždy 
opustil náš drahý 

manžel, otec, dedko 
a pradedko, 

Štefan Huszár. 

Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu, prosím, spolu s nami, 

tichú spomienku. S láskou a úctou spomína 
manželka, synovia Aladár a Štefan s rodinami, 

vnúčatá i pravnúčatá. 

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 11 / 2022

je v utorok 24. mája. 
Na distribučných miestach 

noviny budú 1. 6. 2022.

Spomienka

Dňa 23. mája 
si pripomenieme smutné 

prvé výročie, odkedy 
sa s nami rozlúčila naša 
dobrá mamina, starká 

a prastarká, 
Irena Althapová. 

S láskou spomína dcéra Daniela a celá rodina. 

Odišla si tíško, niet ťa medzi nami. 
V našich srdciach žiješ krásnymi spomienkami. 

Poďakovanie
Dňa 26. apríla som v potravinách COOP Jednota 
pri vežičke zabudol v predajni peňaženku. Touto 
cestou by som sa skutočne veľmi rád poďakoval 
čestnému nálezcovi, ktorý peňaženku odovzdal 
predavačkám a rovnako aj im ďakujem za 
pomoc, ochotu a vždy príjemné správanie sa k 
zákazníkom. 

Chcel by som sa zo srdca poďakovať bývalému 
pánovi doktorovi Holosovi a jeho pani sestričke 
Ondrišovej za dlhodobú starostlivosť počas jeho 
služby všeobecného lekára. Ďakujem za každú 
dobrú radu a psychickú podporu. 

Ľudovít Sirotňák 

Pozdrav je možné poslať do ľubo
voľného zariadenia pre seniorov. 
V Handlovej sú 3 takéto zariadenia.

Iniciatíva, ktorá organizuje vianoč-
nú zbierku „Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok“, vyhlásila novú 
výzvu: Láska kvitne v každom veku. 
Cieľom výzvy je v mesiaci máj potešiť 
srdcia seniorov. Stačí do konca mája 
vytvoriť niečo jedinečné: ručne vy-
robenú pohľadnicu alebo pozdrav. 
Motívom výzvy sú kvety, preto je k 
pohľadnici možné pripojiť aj kvety 
akéhokoľvek druhu. „Kreativite sa 
medze nekladú, zapojte deti, fantá-
ziu a skúste do pohľadnice zachytiť aj 
kúsok svojho srdca. Kreatívne kvety 
vyrobené z papiera, vyšívané, háč-
kované kytice sú takisto vítané. Pre-
meňme spolu izby našich seniorov na 

Potešme našich najstarších pozdravmi a kvetmi
rozkvitnuté jarné lúky plné kvetov,“ 
vyzývajú organizátori.
Do výzvy sa zapojilo aj mesto Hand-
lová. „Už tri roky sme súčasťou zbierky 
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“, ktorá má v našom meste 
veľkú odozvu. Preto sme podporili 
aj iniciatívu Láska kvitne v každom 
veku,“ povedala vedúca Sociálneho 
oddelenia mestského úradu v Hand-
lovej, Veronika Cagáňová.
V Handlovej sú tri zariadenia soci-
álnych služieb, ktorých klientov je 
možné obdarovať: SENIOR CENTRUM 
Handlová, Senior centrum sv. Katarí-
ny a Penzión Vilma. 
Do Senior centra sv. Kataríny môže 
verejnosť priniesť pohľadnice, po-
zdravy a kvety denne v čase od 15:00 
do 17:00, alebo za priaznivého poča-
sia od 10:00 do 11:30, kedy sa seniori 

nachádzajú vonku, v areáli nemocni-
ce, kde im môžu ľudia darčeky odovz-
dať osobne. Pre návštevu Penziónu 
Vilma je najvhodnejší čas medzi 13:30 
a 14:00. Do SENIOR CENTRA Handlo-
vá je možné priniesť originálny po-
zdrav od 7:00 do 17:00 na recepciu 
alebo vhodiť do schránky. SENIOR 
CENTRUM Handlová má vo svojich 
priestoroch veľké množstvo živých 
kvetov, preto darcov prosí iba o po-
zdravy a kvety ručne vyrobené z lásky.
Po doručení pohľadníc a kvetov orga-
nizátori prosia o vyplnenie počítadla 
na webstránke www.kolkolasky.sk/
kvety a poteší ich, ak sa o foto z príp-
ravy a doručenia májového darčeka 
ľudia podelia na facebookovej skupi-
ne „Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok?“ Možno budú inšpirovať 
niekoho ďalšieho.                              (INU)

Spomienka
Dňa 2. mája uplynuli 
dva roky, odkedy nás 

navždy opustil náš 
milovaný otec, starý 

a prastarý otec, 
Eugen Čierny.

Odišiel si cestou, 
ktorou ide každý sám, 

len brána spomienok ostala dokorán... 
Ten, kto ťa poznal, si spomenie 

a ten, čo ťa mal rád, nikdy nezabudne! 

Spomínajú deti s rodinami a najbližšia rodina. 

ŽENY A ŽIVOT
Komédia / ČR / MP 12

87 min / 5 €
19. 5., 18.00 / 21. 5., 18.00

22. 5., 18.00

ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI?
Komédia / FRA / MP 12 / dabing

98 min / 5 €
20. 5., 19.00 / 23. 5., 18.00

NEZLOMNÁ
Animovaný/ FRA / MP / dabing

92 min / 5 €
21. 5., 16.00 / 21. 5., 16.00

VYŠEHRAD FYLM
Komédia  / ČR / MP 15

105 min / 5 €
21. 5., 20.00 / 28. 5., 20.15

JEŽKO SONIC 2
Animovaný / USA / MP / dabing

120 min / 5 €
22. 5., 10.00

SMRADI
Animovaný / USA / MP / dabing

100 min / 5 €
22. 5., 16.00 / 29. 5., 10.00

TOP GUN: MAVERICK
Akčný / USA / MP 12 / dabing

131 min / 5 €
26. 5., 18.00 / 28. 5., 18.00

29. 5., 18.00

TVOJAZEM
Animovaný / ČR, SR / MP

85 min / 5 €
27. 5., 16.00 / 28. 5., 16.00

29. 5., 16.00

FILM ROKA
Komédia / SPA / MP 12 / titulky

114 min / 5 €
27. 5., 18.00 / 30. 5., 18.00

www.kino.handlova.sk

K handlovskému pamätníku položili 
5. mája kytice a vence pri príležitosti 
77. výročia víťazstva nad fašizmom 
delegácie mesta, miestnych združe-
ní, základných škôl a politických strán 
z Handlovej. Moderátor pietnej spo-
mienky, Branislav Čukan, predniesol 
historické fakty spojené s ukončením 
druhej svetovej vojny. 
V mene primátorky mesta, Silvie 
Grúberovej, ktorá nemohla prísť k 
zúčastneným, predniesla jej príhovor 
vedúca kancelárie primátorky, Jana 
Paulínyová. Odkaz od primátorky 
mesta bol smerovaný hlavne mladej 
generácii, ktorá mala zastúpenie v 
podobe desiatok prítomných žiakov 
handlovských základných škôl. „8. 
máj nazývame Dňom víťazstva nad 
fašizmom. Stále sme svedkami toho, 
že víťazstvo nad fašizmom sme ešte 
nedosiahli ani dnes, po desiatkach ro-
kov. Fašisti, bohužiaľ, žijú medzi nami. 
Nečítajú knihy, nezaujíma ich umenie, 
vzdelanie a neradi samostatne mys-
lia. Majú pocit, že oni majú nárok na 
niečo, čo im svet upiera, preto necí-
tia vinu, keď si prisvoja niečo, čo im 
nepatrí. Zmanipulovať takýchto ľudí 
jednoduchými sloganmi a politickými 
heslami je pre zdatných demagógov 
veľmi jednoduché. Tak to vždy bolo, 
bohužiaľ i je. Prosím, študujte, čítajte, 
zaujímajte sa o umenie a pracujte na 
svojom rozvoji. Sebavedomí, vzdela-
ní a rozhľadení ľudia sa zmanipulo-

vať nenechajú. Iba to je spôsob ako 
niekedy v budúcnosti fašizmus úplne 
vykoreniť.“
Kytice a vence položili k pamätníku 
na Námestí baníkov v Handlovej zás-
tupcovia mesta Handlová, Trenčians-
keho samosprávneho kraja, Hand-
lovského baníckeho spolku, Miestnej 
organizácie KSS, miestnej organizácie 
SMER-SD, Základnej organizácie pro-
tifašistických bojovníkov, Základnej 
organizácie Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých a delegácie zák-
ladných škôl na Mierovom námestí, 
Morovnianskej ceste a Ul. Školskej.

(JP, FOTO: INU)

Delegácie si uctili Deň víťazstva nad fašizmom



Hosťujúci futbalisti MFK Baník Hand-
lová po sérii prehier nastupovali na 
pôde tretieho mužstva tabuľky ŠC 
Chynorany s novým rozostavením a 
výborne takticky pripravení s cieľom 
konečne ukázať, že vedia hrať futbal.
Po opatrnom úvode sa do prvej gó-
lovej príležitosti dostali domáci fut-
balisti, keď Ručka zachytil prihrávku 
hosťujúcich futbalistov, avšak jeho 
strelecký pokus znútra pokutového 
územia kryl hosťujúci brankár Mada-
rász. V 45. minúte sa do gólovej príle-
žitosti dostávajú i futbalisti „baníka“, 
keď dlhý krížny pas Martina Smidku 
úplne voľný Uhliarik netečuje a lopta 
preletela tesne vedľa ľavej žrde do-
mácej brány.
Domáci tréner, nespokojný s vývo-
jom stretnutia, v polčasovej prestáv-
ke urobil dve zmeny s cieľom dostať 
hosťujúcich futbalistov pod väčší tlak. 
V 57. minúte domáci Magdolen faulo-
val zozadu bez lopty Martina Smidku 
a videl červenú kartu. Vzápätí sa Čan-

gel uvoľnil v pokutovom území hostí, 
kde ho nedovolene zastavil Maruniak 
a nasledoval pokutový kop. Pokutový 
kop zahral sám faulovaný hráč, jeho 
strelecký pokus k pravej žrdi výborne 
zlikvidoval hosťujúci brankár Mada-
rász. Výborne Marek! Opäť sa potvrdi-
lo známe – faulovaný hráč by pokuto-
vý kop nemal zahrávať. 
V 67. minúte po individuálnej akcii 
Maruniaka a jeho streleckom pokuse 
z 22 metrov ukázal svoje brankárske 
umenie i domáci brankár Rybnikár a 
strelu spod brvna vyrazil na rohový 
kop. V 80. minúte sa domáci futba-
listi nezachovali športovo. Hosťujúci 
futbalisti zahrali loptu do autu, aby 
umožnili ošetrenie hráča, avšak do-
máci rýchlo hodili loptu na Čangela, 
ktorý postupoval sám na brankára 
Madarásza, avšak ten jeho strelecký 
pokus do ľavého horného rohu vyrazil 
na rohový kop. V záverečných minú-
tah i v nadstavenom čase sa hosťujúci 
futbalisti „baníka“ ubránili sérii pria-

mych i rohových kopov a odviezli si 
do Handlovej cenný bod za remízu.
V stretnutí sa naši futbalisti presvedči-
li, že pri plnení taktických pokynov a 
bojovnosti celého mužstva sa dá bo-
dovať i na pôde popredného mužstva 
našej súťaže.

MFK Baník Handlová – TJ Slovan 
Brvnište 

Domáci futbalisti MFK Baník Hand-
lová po zisku bodu v Chynoranoch, 
chceli potešiť domácich fanúšikov 
zlepšenou hrou ako i ziskom nejaké-
ho bodu, naopak hosťujúci futbalisti 
TJ Slovan Brvnište prišli do Handlovej 
potvrdiť svoje ambície obsadiť prvé 
miesto v konečnej tabuľke V. lige Se-
ver.
Domáci futbalisti vychádzali s dobre 
organizovanej defenzívy a v úvod-
ných minútach sa hra odohrávala v 
strede ihriska. Hosťujúci futbalisti 
pos tupne začali ukazovať svoje kvali-

ty a prichádzali prvé strelecké pokusy 
i gólové príležitosti. 
Druhý polčas začali hosťujúci futba-
listi s náporom s cieľom streliť gól a 
odviesť si z Handlovej tri body. V 54. 
minúte po centrovanej lopte Máriom 
Haroníkom hlavička Beleja letela 
nad bránu domácich futbalistov. V 
stretnutí začala dominovať nespo-
kojnosť futbalistov z obidvoch strán 
s verdiktmi hlavného rozhodcu, ktorý 
začal rozdávať žlté karty za protesty, 
na čo doplatili domáci futbalisti, keď 
najskôr Kozárik videl žltú kartu za 
protesty a vzápätí druhú žltú a červe-
nú za faul pred pokutovým územím. 
Priamy kop hostia zahrali výborne, ale 
ešte lepší zákrok predviedol domáci 
brankár Madarász a loptu vytlačil na 
rohový kop. Hosťujúci futbalisti pre-
vahu o jedného hráča využili v 77. 
minúte, keď po prízemnom centri 
Mária Haroníka ich najnebezpečnejší 
hráč Hrbek pekne pätičkou dopravil 
loptu do siete – 0:1. V 81. minúte po 

prihrávke Kurinca strelecký pookus 
domáceho Baču z 22 metrov letel 
vysoko nad bránu hostí a domáce-
mu Martinovi Smidkovi nevyšiel ani 
priamy kop v 87. minúte a lopta opäť 
letela vysoko nad bránu hosťujúcich 
futbalistov. V 89. minúte po centri 
Klabníka striedajúci Belej upravil hla-
vičkou na konečných 0:2.
Hosťujúci futbalisti v tomto stretnutí 
ukázali svoje kvality, avšak domáci 
futbalisti pokiaľ boli v plnom počte si 
výborne plnili svoje defenzívne úlo-
hy a hostia sa dlho nemohli strelecky 
presadiť. Svoje góly dosiahli až v pre-
sile o jedného hráča. Domáci futbalis-
ti opäť doplatili na rečnenie a nesúh-
las s verdiktmi hlavného rozhodcu, za 
čo inkasovali zbytočné žlté karty. 
Stretnutie 26. kola odohráme už v 
stredu 18. mája o 17.30 hod. na pôde 
TJ Junior Kanianka. Veríme, že prídete 
povzbudiť našich futbalistov.

Igor Belák

Futbalisti bodovali na pôde popredného mužstva súťaže. Na výhru však stále čakajú

Aj keď počasie, bohužiaľ, nevyšlo, 
boli sme svedkami veľmi pekne zor-
ganizovaného turnaja, na ktorom sa 
predstavilo v dvoch kategóriách až 28 
tímov a v akcii spolu viac ako 140 detí.
Desať tímov hralo v skupine U15 a 
až 18 tímov odohralo v štyroch sku-
pinách 18 tímov. Vidieť, že záujem 
o basketbal, ale aj o 3x3 basketbal 
rastie. Turnaj prišla otvoriť pani ria-
diteľka Mgr. Iveta Jakubová, ktorá 
popriala športovcom pekný deň a 
veľa krásnych športových zážitkov. 
Nasledoval krátky príhovor trénera 
Jána Beráneka, o forme turnaja a o 
zápasoch informoval Maroš Minárik. 
Turnaj mohol začať!
Odohral sa  v skupinách systémom 
hry každý s každým. Nasledovala 
nadstavbová časť, v ktorej sa stretli 
najlepší. V staršej kategórii si pýtali 
pozornosť neporazené tímy Goofy 
Aaghh, ako aj tím Peťovia, Fantastic-

Na rybárskych pretekoch ulovili 234 kaprov
V sobotu, 14. mája, sa konal 28. ročník 
rybárskych pretekov O putovný po-
hár primátorky mesta, ktoré organizo-
vala miestna organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu. Na handlovský 
rybník prichádzali od skorého rána 
rybári z rôznych kútov Slovenska. Pre-
zentácia a losovanie lovných miest sa 
začala o 5.30 h ráno. „Do pol siedmej 
sme mali obsadených takmer 80% 
miest,“ povedal tajomník organizač-
ného tímu Erik Hegli.
Rybári si na svojich stanoviskách roz-
miestnili všetky potrebné veci: sto-
ličky, udice, podberáky, pripravené 
návnady, meracie podložky a všetky 
náležitosti, ktoré k lovu potrebujú. Od 
rána bolo jasno a príjemne teplo. Nes-
kôr sa trochu rozfúkal vietor, ale ani 
to rybárom neprekážalo. Na preteky 
dozerala aj rybárska stráž, pomáhali 
dobrovoľníci a členovia miestnej or-
ganizácie. Na lov kaprov bol vyhrade-
ný čistý čas 5 hodín. Ukončenie prete-
kov signalizovali dva výstrely.

Slušná účasť, príjemné počasie 
a pekné úlovky

28. ročníka pretekov O putovný po-
hár primátorky mesta sa zúčastnilo 80 
pretekárov. Počas piatich hodín bolo 
na handlovskom rybníku vylovených 
spolu 234 kaprov.
Ako povedal predseda MO SRZ Pavel 
Podlužanský: „účasť sa dá rozdeliť pol 
na pol, prišli rybári nielen z okolitých 
obcí, ktorí sú našimi členmi, ale tiež 
rybári z Prievidze, Žiaru nad Hronom 
aj zo Žarnovice.”
V nedeľu na handlovskom rybníku 
pokračovali preteky funkcionárov 
a preteky detí. V Handlovej miest-
na organizácia eviduje 65 detských 
rybárov a podľa odhadu predsedu 
organizácie sa nedeľných pretekov 
zúčastnilo asi 40 – 50 detí v sprievode 
svojich rodičov.
Ceny víťazom odovzdali organizátori 
a primátorka mesta Silvia Grúberová, 

ktorá na začiatku pred odovzdávaním 
pozdravila všetkých prítomných a ví-
ťazovi 1. miesta odovzdala putovný 
pohár.

Výsledky
1. miesto – Ondrej Danko (Žarnovica) 
– ulovených 16ks kaprov – spolu 824 
bodov
2. miesto – Ján Janoviček (Handlová) 
– ulovených 13ks kaprov – spolu 679 
bodov
3. miesto – Jaroslav Šemoda (Prie-
vidza) – ulovených 13ks kaprov – spo-
lu 644 bodov
Cenu za najväčší úlovok získal víťaz 
1. miesta Ondrej Danko, ktorý ulovil 
kapra s mierou 68cm!

Nedeľné preteky detí a funkcionárov 
sa konali v rovnakom peknom počasí. 
Pretekov sa zúčastnilo 25 funkcioná-
rov a členov miestnej organizácie, 
avšak počet detí výrazne poznačila 
choroba, pre ktorú mnohé zruši-
li účasť. Ostatné deti neodradil ani 
skorý ranný štart o 7.00 h ráno. Svoje 

udice vytiahlo 14 detí, pre ktoré bola 
vyhradená ľavá strana rybníka. 

Výsledky detí
1. miesto - Kristián Kúdela - 201 b.
2. miesto - Martinko Klein - 199 bodov
3. miesto - Andrej Paukov - 103 bodov
Najväčší úlovok sa podaril mladíko-
vi Martinkovi Peťkovi, ktorý vytiahol 
kapra s dĺžkoy 75cm!

Výsledky funkcionári
1. miesto - Štefan Šuhaj - 644 bodov
2. miesto - Erik Hegli - 563 bodov
3. miesto - Marián Chrenovský - 503 b.
Najväčší úlovok sa podaril Petrovi Du-
dášovi, ktorý vytiahol kapra o veľkosti 
69 cm. 

MO SRZ Handlová ďakuje sponzorom 
pretekov: Mesto Handlová, Dalibor 
Stoličný – Rybársky svet (ZH), Happy 
pets, Ryby, rybky, rybičky, M. Koša – 
M. KOVO, Handlovský pivovar – Ján 
Spevár, darčeky pre deti sponzorsky 
podporilo aj Nestlé Slovensko, s.r.o.

(VM)

Víťazi rybárskych pretekov O pohár primátorky mesta.                                                                                          FOTO: VM 

ká päťka, alebo aj Pepríkovci + Tóno. 
Vo finále sa nakoniec predstavili 
Pep ríkovci + Tono práve proti Goofy 
Aaghh. Ten  napokon vyhral vo finále. 
Aj skupina mladších hráčov mala svo-
jich favoritov v podobe KBK Baskeťáci, 
ktorí rovnako prešli cez vyraďovaciu 
časť a základnú skupinu bez prehry. 
Boli tam ale aj tímy z prípravky, kto-
ré prekvapili, napríklad Rýchli hráči z 
tretieho ročníka, ktorí sa dostali až do 
finále a tiež neskúsili horkosť prehry. 
Tu napokon ochutnali až v samom fi-
nále. Nemusia sa však za svoj výkon 
vôbec hanbiť. Možno ten ďalší turnaj 
bude ich.
Veľká vďaka patrí našim trénerom, 
pomocníkom, dobrovoľníkom, ale aj 
každému jednému, čo i len svojou 
trochou prispel k organizácii. Ďaku-
jeme veľmi pekne!

(ŠBKH)

Veľmi vydarený streetball v piatok 13.

KBK Baskeťáci, potvrdili v skupine mladších hráčov rolu favoritov.                                                               FOTO: ŠBKH

RM VERTICAL CUP – séria behov do zjazdoviek hornej nitry

28. máj, cigeľ  /  26, jún, kľak sedlo  /  23. júl, ráztočno
27. august, remata  /  17. september, lehota sekaniny

www.rmsportresort.sk


