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Mesto sa vďaka mentoringu expertov zaradilo do európske-
ho klubu vynikajúco spravovaných samospráv 

V druhom ročníku európskeho programu ELoGE získali označenie pre vynikajúco spravované samosprávy, okrem mesta Handlová, obec Bellova Ves a mestá Bratislava 
– Staré Mesto, Bratislava – Vrakuňa, Dubnica nad Váhom, Košice – Sídlisko Ťahanovce a Púchov.

Ambíciou projektu je podporovať 
dlhodobé vzdelávanie a rozvoj ka-
pacít samospráv. Vychádza z dva-
nástich princípov dobrého vládnu-
tia, preto aj samotné ocenenie má 
tvar dvanásťhranu.

Mesto Handlová sa koncom minulého 
roka 2021 zapojilo do programu ELo-
GE Slovensko (European Label of Go-
vernance Excellence), ktorý od roku 
2020 riadi občianske združenie Dob-
rý úradník ako akreditovaný partner 
Rady Európy na Slovensku a je súčas-
ťou projektu Ministerstva vnútra SR s 
názvom Zabezpečenie dobrej správy 
vecí verejných na Slovensku.
Tento program je produktom Cen-
tra expertízy pre dobre spravovanú 
spoločnosť pri Rade Európy a v sú-
časnosti sa realizuje v 20 členských 
krajinách. Jeho hlavná idea spočíva v 
hodnotení výkonu samospráv podľa 
stanovených princípov a štandardov. 
Je postavený na vyhodnocovaní vý-
konu samospráv podľa nastavenej 
metodiky, identifikácii silných strá-
nok a priestorov na zlepšenie. Ob-
sahovo vychádza z definovaných 12 
princípov dobrého vládnutia, ktoré 
rámcujú našu hodnotovú a kultúrnu 
orientáciu.
Druhý ročník programu sa začal aktív-
ne realizovať v januári 2022. Následne 
mali mestá a obce tri mesiace na to, 
aby vyhodnocovali svoje fungova-
nie, identifikovali svoje silné stránky 
a priestor na zlepšenie v prospech 
občanov. Súčasťou programu bolo 
aj hodnotenie samosprávy zo strany 
verejnosti a volených zástupcov, ktorí 
tak urobili formou dotazníka. Dotaz-
níky boli k dispozícii v elektronickej a 
tlačenej podobe na mestskom úrade 
a v dvojtýždenníku Handlovský hlas 
počas celého februára. Mestu bolo 

doručených viac ako 250 dotazníkov. 
Okrem dotazníkov predložila samo-
správa ku každému z 12 princípov 
dôkazy, akým spôsobom konkrétny 
princíp napĺňa. Komplexný materiál 
obsahujúci desiatky strán vo finále 
vyhodnotil panel expertov progra-
mu ELoGE Slovensko a posúdila Rada 
Európy.
O označenie pre vynikajúco spravo-
vané samosprávy podľa referenčných 
kritérií tohto európskeho programu 
sa v tomto ročníku na Slovensku 

uchádzalo vrátane Handlovej 12 sa-
mospráv, pričom niektoré sa projektu 
zúčastňovali už druhý rok. Program 
ukončilo sedem samospráv.
V utorok 29. júna boli zástupcovia  
Handlovskej samosprávy pozvaní na 
finále programu ELoGE do Bratislavy, 
kde im bol udelený certifikát a skle-
nený 12-hran predstavujúci všetky 
princípy dobrého demokratického 
vládnutia samosprávy.
Ocenenie primátorke odovzdal Boris 
Lazov, projektový manažér Centra ex-

pertízy pre dobre spravovanú spoloč-
nosť Rady Európy.  „Keby som sa mala 
vrátiť k projektu, tak by som poveda-
la, že tá sebareflexia u nás je veľmi dô-
ležitá, zobrať si z toho čo najviac nie-
len pri spravovaní vecí verejných. Aby 
sme si z tohto projektu zobrali dobrú 
prax a nastavili čo najlepšie procesy. 
Veľmi pekne ďakujeme za možnosť 
byť súčasťou takéhoto veľkého a pre 
nás významného projektu.“ 

(JP)

Slnečná nedeľa 24. júla prilákala do 
handlovského parku rodiny s deť-
mi i vzácnych hostí. Tento rok sme 
odhadli účasť na viac ako 600 ľudí. 
Zábavné aktivity pre deti doplnil 
zrealizovaný projekt Zóna oddy-
chových športov v Handparku, v 
ktorom spojili finančné zdroje Na-
dácia COOP Jednota a mesto Han-
dlová a rovným dielom prispeli po 
6 000 eur na jeho realizáciu. 

Atrakcie, ktoré pritiahol do parku hlav-
ný organizátor Centrum voľného času, 
v tomto roku doplnil projekt Zóna od-
dychových športov. Vybrali si ho vlani 
Handlovčania svojim hlasovaním z 
troch projektov, ktoré boli v Hand-
lovej podané v rámci Nadácie COOP 
Jednota. Oficiálne odovzdali verejnos-
ti nové športoviská Janka Madajová, 
predsedníčka predstavenstva COOP 
Jednota Prievidza a primátorka mesta 
Silvia Grúberová. Symbolicky spoloč-
ne prestrihli oranžovú pásku.
Podľa primátorky mesta Silvie Grúbe-

Piknik v HANDparku sa vydaril a predstavil nové športoviská
rovej, dobré dohody robia dobrých 
priateľov a partnerov a pekné výsled-
ky: „Keď sa pozriem vôkol, začala sa 
napĺňať vízia, ktorú sme v roku 2020 
začali realizovať  v spolupráci s Rím-
skokatolíckou cirkvou, kedy sme po  
mnohých rokoch dospeli k dohode 
a uzavreli v januári 2021 zmluvu o 
nájme viac ako 21 tisíc metrov štvor-
cových tohto parku. Účelom nájmu 
je prevádzkovanie mestského parku 
v prospech občanov mesta a samo-
správa sa zaviazala znášať náklady na 
údržbu parku v celom rozsahu. Záro-
veň tu môže mesto realizovať pekné 
projekty ako je napríklad aj tento v 
rámci Nadácie COOP Jednota, Progra-
mu podpory lokálnych komunít. Pro-
jekt dnes odovzdávame verejnosti 
a budeme pokračovať v terénnych 
úpravách, aby bol park bezpečným 
miestom“, uviedla primátorka s poďa-
kovaním všetkým subjektom, ktoré 
priložili ruku k dielu a budú naďalej 
spolupracovať.  
Pokračovanie článku na strane 6.

Opekať sa pre zákaz kladenia ohňov nedalo, dobrovoľní hasiči z Handlovej – Morovna to deťom vynahradili 
penovou párty.                                                                                                                                                                     FOTO: CVČ

FOTO: DOBRYURADNIK.SK
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Rekonštrukcii Jánošíkovej ulice pred-
chádzala petícia. Cesta sa nachádza 
v okrajovej časti mesta a okrem jej 
obyvateľov ju využívajú aj záhradkári 
z blízkej záhradkárskej osady. 
Rekonštrukcii jednej z ciest v Novej 
Lehote predchádzal zámer mesta, vy-
budovať v centre tejto mestskej časti 
autobusovú zástavku s príslušenst-
vom malého námestíčka. Lehoťania 
dali prednosť rekonštrukcii cesty. 
Verejné obstarávanie na komunikácie 
spustilo mesto Handlová ešte v máji 
tohto roka s tým, že stanovilo pred-
pokladanú cenu zákazky. Čo sa týka 
Jánošíkovej ulice, tam bola predpo-
kladaná hodnota zákazky 88 000 eur 
a v Novej Lehote 35 000 eur, povedala 
hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 
Víťazom verejného obstarávanie je 
firma STRABAG. 
Cena po vysúťažení na ulicu Jánoší-
kovú je viac ako 49 000 eur a v Novej 
Lehote viac ako 32 000 eur, dodala 
Paulínyová. 
Prednedávnom odznela v médiách 

Vysúťažené ceny na dve cesty sú nižšie
informácia, že jeden z vlastníkov fir-
my STRABAG je na zozname v súvis-
losti so sankciami Európskej únie voči 
Rusku. 
Zástupca primátorky Radoslav Iždins-
ký potvrdil, že mesto preverovalo túto 
informáciu na online porade Rade 
únie miest. Prezident únie miest Ri-
chard Rybníček povedal, že dané 
informácie sa nezakladajú na pravde, 
nakoľko daná osoba nie je akcioná-
rom STRABAGu zo sankčných zozna-
mov. 
Mesto teda môže pokračovať v pro-
cesoch a podpísať zmluvu s víťazom 
súťaže. Realizačná doba od podpisu 
sú dva mesiace. 
Na ulici Jánošíkovej bude použitý 
betón s kovovými konštrukciami a 
opravovať sa bude niekoľko najhor-
ších úsekov s plochou celkom 561 m2.
V Novej Lehote bude na komunikáciu 
použitý asfalt a bude rekonštruovaná 
súvislá časť vozovky medzi domami č. 
136 – 142.

(TASR)

Základná škola Školská prijme do 
pracovného pomeru učiteľa druhého 
stupňa základnej školy s aprobáciou 
telesná výchova – športová príprava 
so zameraním na futbal v kombinácii 
s iným predmetom. 
Podmienkou je splnenie kvalifikač-
ných predpokladov pre pedagogic-
kých zamestnancov v zmysle zákona 
o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a  vy-
hlášky o kvalifikačných predpokla-
doch 1/2020. Predpokladaný nástup 
je 1. septembra 2022.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, 
profesijný životopis a súhlas uchádza-
ča na použitie osobných údajov je 
potrebné zaslať na adresu školy ale-
bo elektronicky do 19. augusta 2022. 
Informácie na tel. čísle: 046/5475397.

Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konanie na obsadenie miesta  riadi-

teľa Centra voľného času. Funkčné 
obdobie riaditeľa školského zaria-
denia je päťročné. Predpokladaný 
nástup do funkcie je 1. septembra 
2022. Zriaďovateľ súčasne s vyme-
novaním riaditeľa s ním dohodne na 
dobu funkčného obdobia podmienky  
v pracovnej zmluve a určí mu platové 
náležitosti podľa zákona o odmeňo-
vaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. 
Medzi požadované podklady patrí aj 
vypracovaný vlastný návrh koncepcie 
rozvoja Centra voľného času. 
Písomné žiadosti o účasť na výbero-
vom konaní s požadovanými doklad-
mi je potrebné zaslať alebo osobne 
doručiť najneskôr 9. augusta 2022 do 
13.00 hod na Mestský úrad Handlová. 
Plné znenie oboch pracovných ponúk 
je zverejnené na webovom sídle mes-
ta www.handlova.sk v sekcii Mestský 
úrad - Výberové konania.               (RED)

Dve výberové konania na pedagógov

Tvorba dokumentu bola rozde-
lená do dvoch etáp. Vyhodnote-
nie predchádzajúceho programu 
rozvoja mesta na roky 2016-2020 
prebiehalo od marca 2021 do au-
gusta 2021. Následne začala tvorba 
samotného programu a trvala do 
júna 2022. 

Program rozvoja mesta (PRM) je 
strednodobý strategický dokument, 
ktorý stanovuje ciele a priority rozvo-
ja mesta. Prijatý dokument je v poradí 
štvrtým strategickým dokumentom 
tejto úrovne od roku 2008. Nahrádza 
Program rozvoja mesta Handlová 
2016 - 2020, ktorého platnosť bola 
predĺžená do 30. júna 2022.
Vedenie mesta Handlová sa rozhodlo 
vytvoriť tento dokument s využitím 
vlastných kapacít. Za týmto účelom 
samospráva vstúpila do partnerského 
projektu s mestami Prievidza a Bojni-
ce a je financovaný prostredníctvom 
operačného programu Efektívna ve-
rejná správa.
Počas desaťmesačnej práce koordiná-
torka prípravných prác, Mgr. Zuzana 
Pogádlová, uskutočnila viac ako 40 
pracovných stretnutí s vedúcimi od-
delení mestského úradu, odbornými 
zamestnancami, riaditeľmi organizá-
cií a vedením mesta. Stále komisie 
vyprodukovali SWOT analýzy zo 14 
oblastí. Analýzy sú súčasťou PRM a 
budú slúžiť ako budúci podklad pri 
tvorení jednotlivých koncepcií.
V prvom polroku 2022 boli poslan-
com mestského zastupiteľstva kaž-
dý mesiac priebežne doručované 
vypracované časti dokumentu na 
pripomienkovanie. Verejné pripo-
mienkové konanie strategického do-
kumentu prebiehalo od 9. júna do 19. 
júna 2022. Koordinátorka dostala 17 
pripomienok, z toho 12 prostredníct-
vom pripomienkového formulára a 
5 priamym oslovením. Deväť pripo-
mienok bolo možné, vzhľadom na 
ich podstatu, okamžite zapracovať, 
ostatné pripomienky budú odborne 
posúdené. Ak budú relevantné, budú 
zapracované v najbližšej aktualizácii 
dokumentu.
Program rozvoja mesta definuje 3 
strategické ciele, obsahujúce 12 pri-
orít, v rámci ktorých je uvedených 22 
opatrení, ktoré budú vykonávané 79 
aktivitami a tie budú merané a sledo-
vané prostredníctvom 95 merateľ-
ných ukazovateľov. Ako uviedli jeho 
spracovatelia v dôvodovej správe, ide 
o „živý“ dokument, do ktorého bude 
žiadúce priebežne vstupovať a flexi-
bilne ho prispôsobovať. S dokumen-
tom sa bude kontinuálne pracovať a 
samospráva teda bude vždy dispono-
vať aktuálnou rozvojovou stratégiou.
Poslankyňa Danica Baranovičová na 
rokovaní mestského zastupiteľstva 
vyjadrila názor, že si nemyslí, že obča-

Poslanci schválili Program rozvoja mesta 
Handlová na obdobie rokov 2022 - 2030

nia mali dostatok času sa s dokumen-
tom oboznámiť a že strategický do-
kument by mal byť pred schválením 
verejne prerokovaný s obyvateľmi 
mesta. Podľa primátorky Silvie Grúbe-
rovej je 10 dní na pripomienkovanie 
dostatočne dlhý čas. „Verejné prero-
kovanie je práve toto pripomienkova-
nie, ktoré je častokrát aj najkonštruk-
tívnejšie. Táto forma je dostačujúca a 
takto sa to deje aj v iných mestách,“ 
reagovala primátorka. Pripomenula, 
že ak by poslanci novú PRM neod-
súhlasili, museli by predĺžiť platnosť 
predchádzajúcej PRM, v ktorej však 
nie je zapracovaná transformácia v 
konkrétnych strategických rámcoch, 
čo by mohlo komplikovať žiadosti 
mesta o dotácie.
Aj poslanec Ján Spevár odporučil 
schvaľovanie posunúť o niekoľko 
mesiacov, kým zastupiteľstvo schvá-
li rozpočet na rok 2023, lebo podľa 
neho je naň PRM naviazaný. PRM sa 
však podľa primátorky neprijíma na 
rok alebo na tri roky ako rozpočet 
mesta. „PRM nie je nutne obsiahnutý 
v rozpočtových výdavkoch, ale urču-
je smerovanie mesta ako takého. My, 

ako samospráva, musíme vedieť, aké 
máme ciele a vízie, aby sme mohli 
žiadať zdroje aj prostredníctvom eu-
rofondov, plánu obnovy aj z plánu 
spravodlivej transformácie. Financo-
vanie PRM je vždy viaczdrojové a nie 
je podriadené rozpočtu mesta,“ pove-
dala Silvia Grúberová.
V predlžovaní životnosti predchá-
dzajúceho PRM nevidel logiku ani 
poslanec Jozef Stopka. „Je to otvore-
ný dokument, to znamená, že nový 
poslanecký zbor doňho môže vstu-
povať, nie je to nič striktné. Je to sig-
nál, aby sme to mali schválené a aby 
aj občania vedeli, kam bude mesto 
ďalej smerovať.“
S poslaneckým návrhom Danice Ba-
ranovičovej aby bol predmetný bod 
rokovania presunutý na septembrové 
zasadnutie mestského zastupiteľstva 
po verejnom prerokovaní s občanmi 
mesta poslanci nesúhlasili a Program 
rozvoja mesta Handlová 2022 – 2030 
schválili. Strategický dokument je 
zverejnený na webovom sídle mes-
ta v sekcii Samospráva – Stratégia a 
rozvoj.                                      

  Silver Jurtinus

Mesto Handlová bude do roku 2030 moderné, bezpečné, zelené a čisté mesto, ktoré nezabúda na svoju 
históriu a tradície, s pracovnými príležitosťami, vybudovanou infraštruktúrou, rozvinutými službami, 

možnosťami na trávenie voľného času, oddych a relax pre všetky vekové kategórie.

Hlavný cieľ: Dosiahnuť, aby bolo mesto ekologickejšie, inteligentnejšie, prepojenejšie, bezpečnejšie, 
sociálnejšie a bližšie k občanom. Dosiahnutie hlavného cieľa pre obyvateľov znamená zvýšenie 

ich životnej úrovne, kvality života, ale taktiež rozvoj podnikateľského prostredia.

Strategické ciele mesta Handlová: zvýšiť spokojnosť obyvateľov, rozvoj ekonomických aktivít v meste,
modernizácia a zatraktívnenie mesta.

Vízia mesta Handlová do roku 2030

Mesto Handlová oslovilo Ministerstvo 
hospodárstva SR so žiadosťou o bez-
platné prevedenie parcely o výmere 1 
546 m2, ktorá sa nachádza v blízkos-
ti bytového domu č. 369 na Lipovej 
ulici. Zámerom mesta je na pozemku 
vybudovať parkovacie miesta.
Ministerstvo môže v zmysle zákona 
bezodplatne previesť iba pozemky 
pod stavbami vo vlastníctve obce, 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svo-
jim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou. Na 
uvedenom pozemku sa však žiadna 

Mesto kúpi od štátu pozemok. Plánuje 
na ňom vybudovať parkovaciu plochu

stavba nenachádza a bytový dom, ku 
ktorému je priľahlý, nie je vo vlastníct-
ve mesta. Bezplatný prevod pozem-
ku preto nebol možný. Ministerstvo 
hospodárstva SR však mestu ponúklo 
tento pozemok na predaj za kúpnu 
cenu jedno euro za meter štvorcový 
s podmienkou jeho využívania výluč-
ne na účely verejné po dobu 10 rokov 
odo dňa nadobudnutia vlastníctva. 
Poslanci kúpu pozemku za účelom 
vytvorenia parkovacích miest odsú-
hlasili za kúpnu cenu 1 546 eur.

(INU)

Ministerstvo hospodárstva SR
 
Trenčiansky > Prievidza > Handlová > k.ú. Handlová
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Do kampane, ktorej hlavným cie-
ľom je podporiť rozvoj nemoto-
rovej, predovšetkým cyklistickej 
dopravy v mestách sa handlovská 
samospráva zapojila už piatykrát. 

V 9. ročníku sa do kampane zaregis-
trovalo 105 samospráv,1 322 zamest-
návateľov, 4 021 tímov a 13 551 účast-
níkov. Kampaň Do práce na bicykli tak 
má za sebou najúspešnejší ročník, 
keď prekonala všetky doterajšie re-
kordy. Cyklisti najazdili od 1. do 30. 
júna 1 868 775 km a ušetrili 551 274 
kg CO2. Keďže sa do kampane môžu 
každý rok prihlásiť aj chodci a použí-
vatelia verejnej dopravy tak celkové 
čísla sú vyššie. Účastníci počas júna 
spolu najazdili a odchodili 2 327 374 
kilometrov. 
V Handlovej boli tento rok zaregistro-
vaní traja zamestnávatelia. Mestský 
úrad Handlová, spoločnosť GeWiS 
Slovakia a spoločnosť Lowa Produc-
tion (bývalé Rialto). Pod handlovskou 
samosprávou bolo zaregistrovaných 
18 tímov s 54 jednotlivcami. Medzi sa-
mosprávami sa Handlová umiestnila 
na 68. mieste s postupom o 13 miest 
oproti minulému roku. V porovnaní s 
minulým rokom Handlovčania zapo-
jení v kampani urobili o 188 jázd viac, 
najazdili o 1 637km viac a ušetrili tak 

Účastníci kampane Do práce na bicykli ušet-
rili za mesiac viac ako tonu oxidu uhličitého

Poradie Zamestnávateľ 
Počet 
tímov 

Počet 
jednotlivcov Jazdy 

Najazdených 
km 

CO2 
(kg) 

1 Lowa production s.r.o. 5 18 188 1831,35 632,08 

2 Mestský úrad Handlová 7 20 160 292,15 208,15 

3 GeWiS  Slovakia s. r. o. 6 16 226 850,33 346,05 

 

Názov tímu Samospráva Zamestnávateľ Jazdy KM CO2 (kg) 

CRUSSIS Handlová GeWiS  Slovakia s. r. o. 187 510,918 127,7295 

Ewe Handlová Lowa production s.r.o. 82 447,058 161,681426 

Šimli na kolesách 3 Handlová Mestský úrad Handlová 72 124,84 31,21 

Tri copane +jeden Handlová Lowa production s.r.o. 64 328,625 82,87169 

Šimli na kolesách Handlová Mestský úrad Handlová 45 69,751 17,43775 

Projekty na cestách Handlová Mestský úrad Handlová 35 46,553 18,09889 

Panther team Handlová Lowa production s.r.o. 34 1046,218 344,449481 

Sokolici Handlová GeWiS  Slovakia s. r. o. 34 327,59 116,174664 

Lenočka Handlová Lowa production s.r.o. 8 9,44 33,636923 

hobbybiker Handlová Mestský úrad Handlová 6 50,112 13,025014 

Kapríkovci Handlová GeWiS  Slovakia s. r. o. 5 11,82 8,99828 

Pešiak a dámy Handlová Mestský úrad Handlová 2 0,9 71,113688 

Šimli - pešiaci Handlová Mestský úrad Handlová 0 0 54,11599 

Kočeny Handlová GeWiS  Slovakia s. r. o. 0 0 44,68519 

Pešibus Handlová GeWiS  Slovakia s. r. o. 0 0 29,85585 

Pešibus 1 Handlová GeWiS  Slovakia s. r. o. 0 0 18,60144 

Dve kvetinky Handlová Lowa production s.r.o. 0 0 9,441098 

M.Z - kové baby Handlová Mestský úrad Handlová 0 0 3,13547 

Poznámka: 0 sú pri chodcoch lebo pešiakom sa nerátajú jazdy len ušetrené CO2 

 

 

 

Za mesto Handlová ďakujeme všetkým, ktorí sa k nám pridali a zvýšili tak počet tímov v kampani. 
Tento rok bolo. Okrem podpory nemotorovej dopravy kampaň Do práce na bicykli apeluje na 
samosprávy aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať 
zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí 

776 kg CO2.
Tento rok sa víťazom súťaže o najak-
tívnejšiu samosprávu stalo mesto 
Martin, ktoré tak obhájilo svoju vla-

ňajšiu pozíciu. Druhé miesto obsadilo 
mesto Hlohovec a bronzový stupie-
nok si vybojoval Liptovský Mikuláš.

(VM)

V nemocnici opäť platí zákaz návštev
V Nemocnici AGEL Handlová začal 
od 15. júla platiť zákaz návštev na 
lôžkových oddeleniach. Vyplýva tak z 
rozhodnutia hlavného epidemiológa 
a hygienika skupiny AGEL SK.
„V Nemocnici AGEL Handlová platí až 
do odvolania zákaz návštev. Rozhod-
nutie bolo prerokované v súčinnosti 
s medicínskym vedením a hlavným 
epidemiológom a hygienikom spo-
ločnosti AGEL SK. Primárnym záme-
rom je ochrana nášho personálu a 
pacientov, v dôsledku nepriaznivého 
vývoja epidemiologickej situácie v 

súvislosti s ochorením COVID-19,“ 
informovala riaditeľka nemocnice 
Marta Eckhardtová.
V prípade pacientov v terminálnom 
štádiu ochorenia alebo z dôvodu náv-
števy kňaza je možné udeliť výnimku 
pri dodržaní prísnych epidemiolo-
gických opatrení. Možnosť zabezpe-
čenia osobných potrieb pacientov je 
denne, kedy môžu príbuzní odovzdať 
veci službukonajúcemu personálu na 
oddelení.

(AGEL)

Na cestách pribudli biele cikcak čiary
V meste v júli pribudlo vodorovné 
dopravné značenie so zákazom 
státia. 

Podľa novej vyhlášky k cestnému zá-
konu budú cikcakové biele čiary pos-
tupne nahrádzať pôvodné žlté čiary. 
Obe vodorovné dopravné značenia 
platia. Cikcakové vodorovné doprav-

né značenie pribudlo na Ul. Mostná, 
Námestie baníkov - pešia zóna, Ul. 
Potočná a za podnikateľkým inkubá-
torom pred vstupom na parkovisko. 
Samospráva hradila nové dopravné 
značenie (vodorovné aj zvislé vráta-
ne osadenia) z vlastného rozpočtu. 
Celkové náklady na nové dopravné 
značenie boli vo výške 1800 eur.    (JP)

Pôvodné žlté pásy nahradia biele cikcak čiary.                                                                                                            FOTO: JP

Pôvodný návrh predložený mestskej 
rade uvažoval o znížení počtu poslan-
cov aj s vytvorením samostatného 
volebného obvodu na Hornom Kon-
ci. Mestská rada však zníženie počtu 
poslancov neodporučila a na pracov-
nom stretnutí sa poslanci dohodli, že 
meniť sa nebudú ani volebné obvody 
a budú rovnaké ako v súčasnom vo-
lebnom období. 
29. októbra sa bude voliť 19 poslan-
cov v štyroch volebných obvodoch: 
Volebný obvod č. 1 - s počtom man-
dátov na poslancov 9 (počet voličov 
6191) volebný obvod tvoria ulice:1. 
mája, ČSA, Majerníková, Mierové 
námestie, Remata, Prievidzská, Di-
mitrovová, Krátka, Lipová, Poštová, 
Pstruhárska, Okružná, Morovnianska 
cesta, Kvetná, M. Krššákovej, M. Vlado-
vej, M. R. Štefánika, Savina, Športová, 
Švermová, Mostná. Volebný obvod č. 
2 – s počtom mandátov na poslancov 
8 (počet voličov 6 830) volebný ob-
vod tvoria ulice:1. mája, 29. augusta, 
Dimitrovova, Obrancov mieru, Pošto-
vá, Ružová, Údernícka, Brigádnicka, 
Hečkova, Hlboká, Hviezdoslavova, 

Olbrachta, J. L. Bellu, Jánošíková, Kpt. 
Nálepku, L. Novomeského, Ligetská 
Odbojárov, Robotnícka, Fučíkova, J. 
Vallu, Liptovská, M. Čulena, Náhradné 
pole, Šmeralova, Zápotockého, Parti-
zánska, SNP, Potočná, Železničiarska, 
Banská cesta, I. Krasku, Mlynská, Pe-
kárska, Duklianska, F. Nádaždyho, 
Námestie baníkov, Cintorínska, Ga-
garina, Hurbanova, J. Kráľa, Jilemnic-
kého, Kremnická, Kunešovská, Pionie-
rov, Ľ. Štúra, Mládežnícka, Parková, 
Sadová, S. Chalúpku, Školská, mesto 
Handlová, Ciglianska, Pod Šachtou, 
Stará cesta, Žiarska. Volebný obvod 
č. 3 (jednomandátový) – 1 poslanec 
(počet voličov 253) volebný obvod je 
vytvorený v mestskej časti Nová Le-
hota. Volebný obvod č. 4 (jednoman-
dátový) – 1 poslanec (počet voličov 
225) volebný obvod je vytvorený v 
mestskej časti Morovno.
Poslanci zároveň schválili rozsah vý-
konu funkcie primátora mesta Hand-
lová na celé funkčné obdobie 2022 
- 2026, na plný úväzok v rozsahu 100 
percent.

(RED)

Voliť budeme rovnako ako naposledy: 
19 poslancov v 4 volebných obvodoch

V roku 2021 predložilo mesto Hand-
lová, mestské organizácie samostatne 
alebo v spolupráci s mestom 31 pro-
jektových žiadostí. Vyplýva to z infor-
matívnej správy, ktorú predložil Peter 
Cagáň, vedúci oddelenia mestských 
projektov. Aktuálne je proces hod-
notenia ukončený v 28 prípadoch, z 
toho 18 projektov bolo schválených, 
10 neschválených a pri troch projek-
toch ešte prebieha hodnotenie. 
Mesto Handlová ako žiadateľ podalo 
päť projektov. Úspešné bolo s dvomi 
projektmi: Zóna oddychových špor-
tov v HANDparku a Podpora a skva-
litňovanie domácej opatrovateľskej 
služby mesta Handlová. Mesto tak 
získalo 430 320 eur. Projekt mesta 
Extrémizmus v nás podporený nebol, 
stále v hodnotení sú projekty Zelené 
oddychové zóny LIDL a Dotácia na 
podporu plnenia funkcií rodiny.  
Ostatné mestské organizácie podali 
spolu 26 projektov z toho úspešných 
bolo 16 z nich. 

Boli podané dva eurofondové projek-
ty v hodnote vyše 620 tis. eur, z toho 
jeden, Podpora a skvalitňovanie do-
mácej opatrovateľskej služby mesta 
Handlová, bol úspešný a projekt Zvý-
šenie kvality poskytovaných služieb 
v Dome kultúry Handlová, v ktorom 
mesto môže získať 197 197 eur je v 
hodnotení.
Jeden z najdlhších procesov v rámci 
čerpania eurofondov mesto eviduje 
k projektu Podpora turistickej infra-
štruktúry v meste Handlová. Od po-
dania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok ubehlo vyše 650 dní, pro-
jekt bol schválený, ale zmluva stále 
nie je uzatvorená.
Mesto Handlová má schválené finanč-
né prostriedky v piatich operačných 
programoch. Aktuálne najsilnejším 
operačným programom z pohľadu 
čerpania je operačný program Ľudské 
zdroje, kde má mesto zazmluvnené 
zdroje vo výške skoro 1,95 mil. eur. 
V roku 2022 oddelenie mestských 

projektov predložilo posledné do-
kumenty pre projekt Rekonštruk-
cia rozvodov tepla Plavárne mesta 
Hand lová s cieľom úspory energie. 
Minulý rok oddelenie zaslalo posled-
né monitorovacie správy pre projekty 
rekonštrukcie námestia a modernizá-
cie mestskej knižnice. Monitorovaný 
projekt Kompostáreň Handlová sa 
stal jedným z príkladov dobrej praxe 
v rámci Európskej únie.
Vďaka projektom mesto dokáže šet-
riť aj na platoch. Vďaka partnerskému 
projektu cez Operačný program Efek-
tívna verejná správa sú mzdy dvoch 
referentov oddelenia mestských 
projektov financované z európskych 
zdrojov a zo štátneho rozpočtu vo 
výške 95% a spolu s projektom Opat-
rovateľky, ktorý je financovaný z ope-
račného programu Ľudské zdroje, 
mestu ušetrí na personálnych výdav-
koch sumu viac ako 505 000 eur.

(INU)

V roku 2021 mesto predložilo 31 projektov
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V pondelok 4. júla 2022 odštarto-
val prvý ročník denného tábora pre 
hendikepované deti a ich rodičov 
HendiCamp Handlová. V priestoroch 
handlovského Exteriérového baru 
MAURI pri HUTIRA Relax clube sa 
stretlo deväť z desiatich rodín s deť-
mi v rôznych vekových kategóriách. 
Bohužiaľ jedna rodina náhle ochorela 
a tak sledovala tábor len cez sociálnu 
sieť. Atmosféru tábora opisuje Lucia 
Chudá, zástupkyňa náčelníka mest-
skej polície Handlová, ktorá stála pri 
zrode tejto myšlienky a dokázala o 
nej presvedčiť množstvo ďalších ľudí. 
Prevedie vás plnohodnotnými piatimi 
dňami HendiCamp-u. 

Ľudia, korí pomáhali s prípravou, 
boli naším hnacím motorom

Prvotná myšlienka bola pripraviť den-
ný tábor len pre rodiny, ktoré býva-
jú na území mesta Handlová. Počas 
príprav sme sa stretávali s prosbami 
z viacerých miest mimo Handlovej, 
kde rodičia prejavovali záujem o 
účasť, nakoľko nikdy takúto možnosť 
nemali. Bolo ťažké vybrať koho vziať a 
komu povedať, že sa zúčastniť nemô-
že z dôvodu, že nevieme zabezpečiť 
bezbariérové ubytovanie, ktoré by 
bolo nutné pre rodiny z iných miest. 
Všetok záujem od ľudí, ktorí sa spájali 
a podporili nás finančne, materiálne, 
usmernením alebo nezištne a podie-
ľali sa na prípravách tábora, bol hna-
cím motorom k úspešnej realizácii.  V 
tábore sa vystriedalo množstvo ľudí, 
ktorí zabezpečovali tak dôležité per-
sonálne obsadenie. Tím špeciálnych 
pedagógov viedla Jarmila Žišková, 
pomáhali jej Eva Benkovičová, Kata-
rína Oboňová a asistentku im robila 
Monika Kotianová. Pedagogické za-
stúpenie zastrešila Alžbeta Orthová 
a hneď v úvode príprav nám cenné 
informácie poskytovala Slávka Žem-
béryová. Špeciálnym pedagógom 
pomáhala mládež z Detského a mlá-
dežníckeho parlamentu mesta Hand-
lová (DaMP) Lýdia Baranovičová, Ema 
Pavlíková, Dominik Hubočani, Domi-
nik Španielka, Liliana Janovova pod 
vedením primátora DaMP-u, Domini-
ka Kačáka, ktorý tábor vníma takto: 
„Pre DaMP Handlová bol HendiCamp 
veľká skúsenosť. Nikdy sme s podob-
nými ľuďmi nepracovali. Z tohto kem-
pu si odnášame veľa skúseností, pria-
teľstiev a trošku iný pohľad na život 
takýchto ľudí. Ďakujeme Lucii Chudej 
za možnosť sa zúčastniť na tábore a 
Lukášovi Fialovi, nášmu koordináto-
rovi, ktorý bol pre nás veľkou motivá-
ciou a oporou.“ Z Centra voľného času 
sa o detičky starali Lukáš Fiala, Paulína 
Deliová, Igor Suchý a Tomáš Karásek. 
O zdravotnú starostlivosť sa starala 
zdravotná sestra Monika Adámeko-
vá a Danka Chudádová. Technické 
zabezpečenie a organizáciu zabez-
pečovali Lukáš Fiala, Marcel Jánošík a 
moja maličkosť. Počas krásnych pia-
tich dní sa k nášmu tímu pridali ďalší 
dobrovoľníci, Alena Margetová, Dana 
Reindlová, ktoré svojou prítomnosťou 
boli nápomocné a venovali svoj čas 
práve deťom a ich rodičom. Je pre 
mňa dôležité spomenúť Alenku Ma-
jerovú a jej manžela Mirka, ktorí sa za 
nami do tábora niekoľkokrát vrátili. 
Ich prítomnosť vyčarovala úsmev na 
tvári našej Dominičky. Ďakujem za ich 
ľudskosť, charizmu a veľkú empatiu, 
ktorú preukázali. Náš sen zabezpečiť 
rodičom chvíľky oddychu, radosti, 
nadviazanie nových kontaktov sa po-
daril. Deťom sme chceli dožičiť úsmev 
na tvári, odbornú starostlivosť a aby si 
odniesli množstvo zážitkov.

Takto vyzerali naše dni 
v HendiCampe

Prvý deň bol pre všetkých veľmi 
náročný tzv. zoznamovací. Rodičia 
predstavili seba a svoje detičky. Z 
časti sme zistili aké podnety deti majú 
radi a čoho sa boja. Tento deň bol 
plný emócií rodičov, pretože mnohí 
po dlhšom čase zmenili prostredie a 
dennodenne sa opakujúce rituály a 
stretli sa s novými ľuďmi, ale aj deťmi. 
Do druhého dňa sme vkročili plní oča-
kávania, nakoľko sme mali v priesto-
roch welness v Hutire Relax 
Clube, pripravenú hyperbarickú 
komoru, kde prebehla terapia 
kyslíkom.  Hyperbarická kyslíko-
vá terapia je liečivá procedúra, 
ktorá spočíva v dýchaní koncen-
trovaného kyslíka (96 - 98 %) v 
podmienkach zvýšeného tlaku 
generovaného v miernej hyper-
barickej komore (1.3 ata). Táto te-
rapia má mimoriadne dobrý vplyv na 
zdravie a regeneráciu. Terapia spra-
vidla trvá 60 minút a odporúča sa ju 
absolvovať v 10 terapiách, aby sa do-
siahol pozitívny výsledok pre organiz-
mus. Komora je určená pre dve osoby, 
takže detičky absolvovali terapiu aj so 
svojím rodičom. Niektorí čítali knihu, 
iní hrali pexeso a našli sa aj deti, ktoré 
si pozreli hodinu rozprávku cez mobil 
a tak im rýchlejšie ubehol čas. Jedna 
maminka sa pred nástupom do ko-
mory zľakla uzavretého priestoru, 
preto som terapiu podstúpila s ma-
lým Gabkom ja a môžem potvrdiť, že 
som sa tam cítila veľmi dobre a vre-
lo odporúčam. Prečo nám napadlo 
sprostredkovať terapiu kyslíkom pre 
naše deti v tábore? Pretože kyslík 
podporuje liečbu ochorení pohybo-
vého aparátu (zápaly, úrazy, cievne 
príhody mozgu) posilňuje imunitný 
a tráviaci systém (anémia, nadváha) 
boj s kožnými chorobami, liečbu po-
rúch metabolizmu. Taktiež je vhodná 
pre autistov, kde zvyšuje výkonnosť 
mozgu boj s aterosklerózou a vyso-
kou hladinou cholesterolu, liečbu 
centrálnej nervovej sústavy (depresia, 
migréna, parkinson, alzheimer) liečbu 
ťažko hojacich sa rán liečbu poruchy 
autistického spektra. Táto terapia je 
mimoriadne bezpečná, preto je mož-
né ju absolvovať v každom veku (od 
2 rokov). Detičky môžu absolvovať 
terapiu spolu s rodičom. Komora je 
dostatočne veľká pre dve osoby. A 
komu môžeme zo srdca poďakovať 
za túto veľkú pomoc? Manželia žijúci 
v Handlovej Jarka a Darius Wlodarc-
zyk, ktorí prevádzkujú hyperbarickú 

komoru v Prievidzi. Po našom oslo-
vení neváhali ani chvíľku a hneď na 
stretnutí ponúkli pomoc a darovali 
jednorazovú terapiu deťom a ich ro-
dičom. Patrí im veľká vďaka.
Popri absolvovaní terapií mali ostatné 
detičky upravený program, o ktorý sa 
staral náš personál.
Na tretí deň sa deti veľmi tešili. Ráno 
sme zagratulovali Patrikovi k meni-
nám, zaspievali sme mu ľudové pes-
ničky, z ktorých sa veľmi tešil. Rytmus 
sme si dotvorili darovanými tambu-
rínami od darcu Melody shop, ktoré 

spolu zneli úžasne.  Následne nato 
sme s jednou polovicou absolvovali 
hipoterapiu v Jazdeckom klube Al-
mus v Lipníku a o druhú polovicu detí 
sa starala Mariana Kleinová, ktorá sa 
venuje fyzioterapii. 
Zážitok z jazdy na koníkoch nemali 
len deti, ale aj samotní rodičia. Preko-
nali svoj strach, vysadli a odviezli sa 
na koni. O oddych rodičov sa posta-
rala moja mamina Iveta Moravčíková, 
ktorá je kozmetička a úžasná pedikér-
ka Zdenka Ondrisková.
Štvrtý deň bol čarovný a plný zvu-
kov. Ponorili sme sa do tónov zvukov 
pod vedením Janette Chalupekovej, 
ktorá predviedla nezabudnuteľnú 
terapiu zvukom. Priblížim Vám ako 
zvukoterapia prebiehala. Pripravili 
sme priestor na relaxáciu a ležanie. 
Pri deťoch ležali alebo sedeli ich rodi-
čia. Všetci sme mali pohodlie a prikryli 
sme sa dekami. Jeden z chlapcov bol 
v tom čase v opatere asistentky Mo-
niky. V ich blízkosti ležala Dominika, 
pri ktorej sedela jej maminka. Miško 
bol trochu nepokojný počas terapie, 
čo vycítila Dominička, ktorá natiahla 
svoju rúčku a chytili sa. Miško sa upo-
kojil. Tento moment bol pre mňa tak 
silný, že mi lícami tiekli slzy. 
Obe detičky majú detskú mozgovú 
obrnu a sú ležiace, nehovoria, no cítia 
a prejavujú lásku tak ako my ostatní. 
Ich neuveriteľné spojenie mi ostane 
v pamäti navždy. Ako som sedela 
medzi ležiacimi rodičmi a deťmi, roz-
hliadnutím po okolí som cítila, ako 
všetci oddychujú, užívajú si tie jemné 
tóny, dokonca niektoré maminky až 
zadriemali. Tí, ktorí ste zvukoterapiu 

ešte nepodstúpili ...odporúčam. Nik-
dy som si nemyslela, ako zvuk z me-
denej misky, ktorá je v blízkosti môjho 
tela dokáže vysielať tak upokojujúce 
podnety. Po oddychu zvukoterapie sa 
polovica detí presunula ku koníkom 
do Lipníka a druhá polovica absolvo-
vala fyzioterapiu. Štvrtkové poobedie 
som sa venovala myšlienkam, ako 
všetko rýchlo prebehlo a zajtra náš 
krásny tábor skončí. Emócie z blížia-
cej sa rozlúčky doľahli nie len na mňa, 
ale aj na maminky. Tieto pocity mali 
aj deti, rodičia mi vraveli, že deti už 

cítia, že zajtra tábor končí a preto 
začínajú byť nepokojné. Rodičia 
tentokrát boli v rukách veľmi 
šikovnej masérky Lydky Barano-
vičovej a aj dnes sa o ošetrenie 
pleti maminiek postarala moja 
mamina. Alenka Margetová s ro-
dičmi strávila síce kratší čas, ale 
bola v správnom čase na správ-
nom mieste a jednej maminke 

bola v danom momente veľmi nápo-
mocná. Alenka ďakujem.
Piatkové ráno bolo zvláštne. Chcelo 
sa mi plakať, smiať objímať ľudí, ktorí 
mi tak veľmi prirástli k srdcu. No nato, 
som si musela ešte počkať. Po ran-
nom príchode detí sme privítali na-
šich fantastických humoristov Braňa 
Čukana a Igora Suchého, ktorí prišli 
naše deti rozveseliť ako bratia Prn-
dolínovci. Ich humor a profesionalita 
nenechala ani jednu tvár bez úsme-
vu, či sĺz, doslova z rehotania.  Po ich 
predstavení prišli na rad psíky z Mest-
ského kynologického klubu Handlo-
vá v zastúpení Mgr. Tomáša Grígera 
a Lenky Liškayovej, ktorá sa venuje aj 
canisterapii. Po vystúpení si detičky 
psíky „vyhladkali“ a niektoré sa stali 
na chvíľku cvičiteľmi. Po úsmevných 
vystúpeniach prišlo na rad skupi-
nové zdieľanie. Každý si povedal čo 
sa mu páčilo na tábore a čo by sa v 
budúcom ročníku mohlo vylepšiť.  
Maminy ocenili, že boli v domácom 
prostredí a deti si nemuseli zvykať na 
novú posteľ, mnohé deti potrebovali 
na papanie svoj domáci kľud a preto 
im bolo vyhovené a chutné obedy 
im vozil každý deň Marcel Jánošík. 
Posledný deň sme obed strávili v 
priestore Exteriérového baru Mauri, 
kde nám majitelia Reštaurácie Ferdi-
nand zabezpečili darom catering, za 
čo im veľmi pekne ďakujeme. Obh-
liadnutím za mesiacmi príprav, dnes 
s kľudom môžem skonštatovať, že 
myšlienka tábora pre hendikepované 
deti a ich rodičov, bolo to najlepšie čo 
mi mohlo kedy napadnúť. Môj sen sa 
stal skutočnosťou do poslednej bod-

HendiCamp: Sen zabezpečiť rodinám chvíľky oddychu a radosti, sa podaril
ky. Spojili sa srdcia, ktoré to tak veľmi 
potrebovali. Každý z nás si odniesol 
nezabudnuteľný zážitok a prežil veľkú 
emóciu.

Od prvého dňa sa prípravami 
tábora nieslo slovo spojiť sa 

pre dobrú vec 

Vďaka úvodnému videu, ktoré zhoto-
vil Lukáš Fiala, sa nám podarilo osloviť 
množstvo ľudí. Ľudia sa začali spájať, 
začali nás oslovovať ako by nám 
mohli pomôcť. Prispievalo sa finanč-
ne na transparentný účet, aby sme 
mohli zaplatiť výdaje na realizáciu tá-
bora. Účet sa rýchlo napĺňal a ja ďa-
kujem za každý cent. Konečná suma 
bola neuveriteľných 4 274 eur. Všetky 
prostriedky boli do centu vyúčtova-
né, účet je uzavretý a na budúci rok, 
ak sa podarí, bude nový. 
Spojili sa motorkári z Handlovej, fut-
balisti z FK Hajskala Ráztočno, rodina 
Vyskočová, firma RHEA SK, ktorá nás 
obliekla do krásnych tričiek a daro-
vala množstvo reklamných predme-
tov, Deti deťom Digi Slovakia, ktoré 
darovalo jednej rodine službu na rok 
zadarmo, Lepšia Handlová, ktorá zre-
alizovala predaj kníh na podporu tá-
bora, TEVOS Drogéria, Drogéria DM, 
Jablčkáreň Handlová, Discont Jama, 
ktorý nám zabezpečili pitný režim 
na celý tábor, Papiernictvo Daffer, 
Exteriérový bar MAURI, ktorý nám 
prenajali priestory zadarmo, vrátane 
priestorov welness Hutira Slovakia, 
Melody, Story Reštaurácia, Dom kul-
túry, ktorý vytváral krásne plagáty, 
Elima centrum, DaMP mesta Handlo-
vá, oxygeno – Hyperbarické centrum, 
Kristína Fialová, Ivet Salón krásy, Jaz-
decký klub Almus, Yoga Janette, 
Mariana Kleinová, Silvia Grúberová, 
Senior centrum, Mestský kynologic-
ký klub Handlová, Reštaurácia Ferdi-
nand, Telemont, Vladimíra Madajová 
Vajdiarová, Zdenka Ondrisková, Lýdia 
Baranovičová, CVČ Handlová, mesto 
Handlová, Mestská polícia Handlová, 
ľuďom z mestského úradu a mnohým 
ďalším. Všetkým Vám zo srdca ďaku-
jeme. Zapojili sme sa do grantového 
programu pod názvom Hoď to tam, 
kde sme získali pre Hendicamp vďaka 
všetkým, ktorí za nás hlasovali 450 eur 
na realizáciu tábora.  Počas príprav s 
nami spolupracoval úžasný tím z RTV 
Prievidza pod vedením Danky Reind-
lovej za čo ďakujeme. Nakoniec ma-
minky dali upiecť tortu HendiCamp 
Handlová, ktorou ma veľmi potešili a 
prekvapili. 

Čo na záver dodať? 

Prvý ročník je za nami, no už teraz 
premýšľam nad realizáciou druhého. 
Som nabitá informáciami, čo tieto ro-
diny potrebujú a preto je to  pre mňa 
veľká výzva opäť za nich zabojovať, 
pretože oni nepotrebujú ľutovanie. 
Tieto výnimočné rodiny potrebujú 
plnohodnotne žiť a nebyť odstrčené 
v kúte zabudnutia. Potrebujú svoj 
priestor na realizáciu a dobíjanie tých 
svojich „bateriek“. Keď som sa obzrela 
za predchádzajúcimi piatimi dňami v 
Hendicampe, spomenula som si na 
citát, ktorý som našla na niektorej z 
webových stránok a podľa mňa vy-
stihuje myšlienku tábora:  „Rodina 
nie je vždy krv. Sú to ľudia vo vašom 
živote, ktorí vás chcú aj v tom svojom. 
Tí, ktorí vás prijímajú za to, kým ste. 
Tí, ktorí by urobili čokoľvek, aby videli 
váš úsmev, a ktorí vás milujú bez ohľa-
du na to, čo sa stane.“ Hendikempáci 
moji, teším sa na naše ďalšie stretnu-
tie. Objímam Vás. 

Lucia Chudá

Každý si odniesol nezabudnuteľný zážitok a prežil veľkú emóciu.                                                                                                                                                                               FOTO: RTVPD
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Už tretí rok handlovskí fénixáci od-
štartovali leto Letnou školou školič-
kou. Od piatku 1. júla do piatku 8. 
júla 30 detí a vedúci zažili spolu veľa 
pekných chvíľ. 
Každý deň sa deti učili – využívali sme 
všetky formy učenia. A preto aj táto 
časť dňa bola pre nás zábava. Poobe-
die sme plnili etapovú hru Zem kráľa 
Dalibora III.
V piatok sme boli v Banskom múzeu 
na tvorivých dielničkách. Vyrábali 
sme malé morské víly a lietadlá z od-

Letná škola školička DO Fénix Handlová

padových materiálov. 
V pondelok sme učenie presunuli 
do Bojníc. Vrátili sme sa do histórie. 
V roku 1653 sme začali hrať únikovú 
hru Bojnická veštica. Prešli sme aj také 
miesta Bojníc, ktoré sme nepoznali. 
Postupne sme plnili úlohy a tešili sa 
z víťazstva.
V stredu sme cestovali do zveropar-
ku Revište. Spoznávali sme zvieratká 
a vyšantili sa na skákacích atrakciách.
Vo štvrtok sme sa naučili pripraviť 
rýchle občerstvenie. Jednohubka-

mi sme pohostili svojich kamarátov. 
S lektorkou jogy sme cvičili detskú 
jogu.
V piatok nás čakalo prírodovedné 
dopoludnie. Robili sme fyzikálne, 
chemické pokusy a objavili krásy prí-
rodných vied.
Za krásny týždeň plný zážitkov, pria-
teľstiev ďakujeme Fénixu, dobrovoĺ-
níkom, vedúcim,  školskej jedálni a 
škole.

Mária Maňáková

Jazyk otvorí účastníkom kurzu dvere k zamestnaniu
Vo výuke slovenčiny pomáhali slo-
venské pesničky a rozprávky

V pondelok 18. júla si prevzalo osved-
čenia o absolvovaní jazykového kurzu 
slovenčiny pätnásť ľudí, ktorí opustili 
svoje domovy, aby utiekli pred voj-
nou na Ukrajine. Chuť vzdelávať sa 
mali ľudia, ktorí na Ukrajine zastávali 
rôzne pracovné pozície a boli rôzne-
ho veku. Našli sa medzi nimi právnici 
i mamičky s deťmi v domácnosti. Naj-
mladší účastník kurzu mal 18 rokov a 
ten najstarší 81.
Každý účastník absolvoval od 20. júna 
každý deň po minimálne štyri hodi-
ny kurzu pod taktovkou bývalej pani 
učiteľky Oľgy Boďovej, ktorá využila 
svoju takmer 50 ročnú učiteľskú prax, 
aby naučila ľudí z Ukrajiny základom 

slovenského jazyka, písania latinkou 
a čítania slovenských textov. Podľa 
slov pani Boďovej: „Účastníci  kurzu 
absolvovali diktáty, boli v obchode, 
aby si vyskúšali priamo v teréne slo-
venský jazyk, vo výuke pomáhali tiež 
spoločne naučené slovenské ľudové 
pesničky alebo rozprávky.“  
Podľa lektoriek zo spoločnosti SWOT, 
Edity Havrlant a Márie Vnukovej, v 
Handlovej nastala veľmi dobrá spo-
lupráca, hlavne vďaka komunikácii s 
Janou Polakovičovou z handlovského 
sociálneho oddelenia, ľuďmi, ktorí sa 
mali chuť vzdelávať a boli za túto 
možnosť vďační. Odovzdaním certi-
fikátov jazykové vzdelávanie nemusí 
pre účastníkov skončiť, môžu využiť 
tiež odborné jazykové kurzy zamera-
né na rôzne pracovné pozície.

Jazykový kurz bol organizovaný ako 
jediný v našom okrese vďaka spolu-
práci Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Prievidzi, akreditovanej 
vzdelávacej spoločnosti SWOT z Le-
víc a Sociálneho oddelenia Mestské-
ho úradu v Handlovej a je dôležitou 
štartovacou čiarou pre ľudí, ktorí 
majú záujem pracovať. Viacerým 
handlovským študentom sloven-
činy sa už podarilo nájsť si prácu v 
Handlovej na pozíciách pomocného 
personálu v kuchyni alebo v rôznych 
zariadeniach. Vzdelávanie sa konalo 
v handlovskom hotspote, priestore v 
bývalej staršej telocvične na Lipovej 
ulici – dočasnom ubytovacom zaria-
dení, kde aktuálne nie sú ubytovaní 
ľudia z Ukrajiny, je však v prípade pot-
reby pripravené k využitiu.             (JP)

V Bojniciach sa deti vrátili do roku 1653.                                                                                                                                                                                                                                  FOTO: MM

V utorok 12. júla sa handlovské ná-
mestie naplnilo deťmi, dopravný-
mi značkami, dopravným ihriskom, 
záchrannou technikou a súťažami. 
„Malý dopraváčik“ spojil príjemné s 
užitočným.
Na svojej sociálnej sieti Mestská po-
lícia Handlová (MsP) potvrdila, že 
podu jatie naplnilo všetky očakáva-
nia a príslušníci MsP sa radi zúčastnili 
krásnej akcie, ktorú organizovalo Det-
ské centrum Malinkovo a Centrum 
voľného času Handlová. Podľa MsP sa 
detičky „vybláznili“ na malom doprav-
nom ihrisku, kde nechýbali semafory, 
dopravné značky či priechody pre 
chodcov. Podujatia sa zúčastnili tiež 
detičky s rodičmi, ktorí sa zúčastnili 
HandiCampu a nadviazali priateľstvá 
so všetkými organizátormi a dobro-
voľníkmi, ktorí organizovali tiež do-
praváčika.
Podľa Detského centra Malinkovo, 

Dopraváčik spojil príjemné s užitočným
ktoré pripravuje podujatia na námestí 
až do 29. júla si „Malého dopraváčika“ 
deti naplno užili a potešil ich príchod 
hasičov, ktorí im ukázali hasičské 
auto a vysvetlili, na čo im slúži výba-
va v ňom. Pracovníci Mestskej polí-
cie usmerňovali deti na dopravnom 
ihrisku a vysvetlili im ako sa správať 
na ceste, priechode pre chodcov a 
podobne. Pripravené boli vedomost-
né aktivity o záchranných zložkách, 
dopravných prostriedkoch, hádanie 
farieb semaforu, maľovanky k danej 
téme a nechýbal ani fotokútik.
Históriu malého dopraváčika začal 
písať tiež Automotoklub Baník Hand-
lová, ktorý pripravuje stále pekné 
vzdelávacie podujatia pre deti aj 
dospelých. Ani na tomto podujatí 
nechýbali jeho zástupcovia.
Mesto Handlová sa pripája k poďako-
vaniu všetkým organizátorom, deťom 
aj ich rodičom.                                      (JP)

Handlovské námestie sa premenilo na dopravné ihrisko.                                                                                       FOTO: JP 

Vo výuke slovenčiny pomáhali utečencom z Ukrajiny pesničky a rozprávky.                                                                                                                                                                   FOTO: JP
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Kontaktné centrum Handlová, Prie-
vidza a Nováky pripravujú pravidelne 
pre účastníkov národného projektu 
Podpora zamestnateľnosti v regióne 
horná Nitra aktivity rôzneho druhu. 
Jednou z posledných bol aj Banícky 
Šachtág, ktorý zorganizovalo hand-
lovské kontaktné centrum v spoluprá-
ci s Handlovským baníckym spolkom.  
V rámci Šachtágu sa účastníci oboz-
námili s touto baníckou tradíciou – 

slávnostným ceremoniálom prijíma-
nia baníkov do baníckeho stavu, ktorý 
sa zrodil v Banskej Štiavnici a ktorého 
tradícia sa udržiava dodnes. Aktivity 
sa zúčastnil predseda baníckeho spol-
ku Vladimír Podoba a jeho členovia – 
Ján Procner a Jozef Javurek. Všetkých 
aktivít Kontaktného centra Handlová 
sa môžu zúčastňovať aktuálni účast-
níci projektu, ale aj tí, ktorí už svoju 
účasť v projekte ukončili. Okrem 

skupinových aktivít môžu využívať aj 
individuálne poradenstvo v rôznych 
oblastiach (právne, sociálne, ekono-
mické, psychologické, finančné, ka-
riérne, výživové, motivácia, a pod.) a 
to až do ukončenia projektu. 

Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje.

Účastníci projektu sa oboznámili so šachtágom

O tradícii baníckych šachtágov účastníkom projektu hovorili členovia Handlovského baníckeho spolku.                                                                                                           FOTO: KC

Baníci telom i dušou brigádovali. Pustili sa do obnovy 
plota Slovenského banského múzea

Zručnosti, ktoré nadobudli členo-
via Handlovského baníckeho spol-
ku (HBS) v baniach sú ich celoživot-
nou devízou.

V doobedňajších hodinách  sa 13. 
júla stretli členovia HBS, aby pomohli 
skrášliť exteriér nášho múzea. Baníci 
telom i dušou sa pustili do obnovy 
drevenej časti predného plota, ktorý 
starostlivo obrúsili a natreli. Za svoju 
činnosť obdržali od zamestnancov 
handlovského múzea ďakovný list a 
predseda spolku, Vladimír Podoba 

sa vyjadril, že ochota pomáhať je 
baníkom vlastná: „Handlovský ba-
nícky spolok a jeho členovia sú vždy 
ochotní pomôcť akejkoľvek organi-
zácii, ktorá nás o to požiada a vítame 
každú spoluprácu, ktorá môže niečo 
posunúť aj o malý krok dopredu,“ 
vyjadril sa predseda spolku. Zároveň 
poďakoval spoločnosti  A-gips, s.r.o., 
ktorá bezplatne zapožičala držiaky 
použité pri renovácii plota.
Handlovský banícky spolok má viac 
ako 70 členov. Spolok aktívne spo-
lupracuje s mestom, stál pri zrode 

myšlienky na vybudovanie Turistic-
ko-náučného banského chodníka a 
dlhodobo sa oň stará a už teraz sa 
pripravujú niektoré podujatia, kto-
ré nám budú pripomínať 112 ročnú 
históriu priemyselnej ťažby hnedého 
uhlia v našom meste. Priemyselná 
ťažba uhlia začala v Handlovej v júli 
1909 a bola ukončená vlani na jeseň. 
Za toto obdobie bolo v handlovskej 
bani vyťažených viac ako 82 miliónov 
ton hnedého uhlia.

(JP)

Ochota pomáhať je baníkom vlastná.                                                                                                                                                                                                                                            FOTO: JP

Dňa 2. júla 2022 sme po dlhšej pauze 
spôsobenej pandémiou opäť s ra-
dosťou zorganizovali Deň rodiny pre 
všetkých našich obyvateľov, ich prí-
buzných a známych, rovnako pre za-
mestnancov s rodinami, ktorí sa stretli 
na pôde seniorka so svojimi najbližší-
mi v inej atmosfére ako obyčajne.
Tento výnimočný deň otvorili deti 
zo súboru ZUŠ Handlová „Súborček“, 
ktoré nám zahrali a zaspievali známe 
ľudové piesne. Po úvodnom vystú-
pení detičiek riaditeľka zariadenia 
Emília Nyitrayová privítala všetkých 
prítomných a zaželala im, aby sa u nás 
cítili príjemne a prežili krásny deň so 
svojimi blízkymi. Naše pozvanie pri-
jal aj viceprimátor Radoslav Iždinský  
a poslanci Alžbeta Orthová a Milan 
Sýkora. 
Príjemnú atmosféru nám už tradične 
svojim vystúpením vytvorili aj naši 
obyvatelia zo speváckeho súboru 
„Hviezdičky“, ktorí ľudové pesničky 
nacvičujú poctivo a s nadšením pod 
vedením pána Antona Micheleho. 

Celým ďalším programom nás spre-
vádzali dámy a páni z dychového 
súboru „Veteráni“. Počas dňa nám 
rozvoniaval chutný kotlíkový guľáš, 
ktorý pre všetkých uvarili naše pani 
kuchárky, podávala sa čapovaná ko-
fola, pivko, káva, citronáda... Návš-
tevníci nás mohli podporiť kúpou 
výrobkov, ktoré vyrábajú naši šikovní 
obyvatelia, pričom vyzbierané penia-
ze použijeme na kúpu ďalšieho mate-
riálu pre naše výrobky. 
Pani Beerová si pochvaľovala, že 
všetko bolo výborné a stretla veľa 
známych. Podľa pani Zimanovej by 
takéto dobré podujatie mohlo byť 
aj dvakrát  do roka. Pani Dobrotková 
mala radosť, že sa mohla takto pekne 
stretnúť s rodinou. 
Momenty, ktoré sme mohli prežiť po-
čas Dňa rodiny so svojimi najbližšími, 
nám dávajú možnosť zastaviť sa, za-
myslieť a užiť si vzácnosť chvíle.
Všetkým zúčastneným vyslovujeme 
veľké poďakovanie a tešíme sa na vás 
opäť o rok.                                           (SCH)

Rodiny mali stretnutie v senior centre

Dokončenie článku z titulnej strany.
Janka Madajová, predsedníčka pred-
stavenstva COOP Jednota Prievidza 
potvrdila, že projekt sa podaril: „Som 
šťastná, že sa podarilo zrealizovať 
toto dielo, sama som Handlovčanka a 
veľmi sa na to teším aj ako obyvateľka 
mesta, že budem môcť v plnej miere 
užívať Handpark. Chcem vysloviť po-
chvalu vedeniu mesta, že má ambíciu 
a iniciatívu zmeniť tento priestor nato 
aby tu Handlovčania trávili voľný čas 
a stretávali sa tu rodiny a priatelia. Že-
lám všetko dobré Handparku.“ 

Nové športové prvky využívajte 
celoročne a chráňte ich

V prípade, že pôjdete do parku ale-
bo len tak okolo, nezabudnite si zo-
brať do vrecka možno čierno biele 
kamienky a zahrať si dámu, alebo si 
nabaliť šachové figúrky, pingpongo-
vé raketky s loptičkou, či petangovú 
sadu. Park je otvorený po celý rok. 
Modrý lodný kontajner bude v parku 
robiť zázemie pre malé komunitné 
aktivity a vďaka Rastislavovi Nemco-
vi, ktorý je jeden z členov pracovnej 
skupiny Verejné priestory i návštev-
níci vedia, že toto miesto sa volá 
Handpark. Bola vybudovaná nová 
petangová dráha spĺňajúca technic-
ké normy pre tento obľúbený a nená-
ročný šport, dva nové šachovnicové 
stoly a dva stolnotenisové stoly. V 
rámci projektu bolo nakúpené špor-
tové náčinie, ktoré budú môcť využí-
vať návštevníci vždy pri organizovaní 
podujatí, stolnotenisové rakety, sady 
na petang, šachovnicové figúrky, 
tulivaky a flipchart. Mesto Handlová 
pridalo k 6000 eurám, ktoré získalo 
od nadácie COOP Jednota vlastných 
6000 eur, aby bolo možné realizovať 
terénne úpravy, osadiť kamerový sys-
tém a zabezpečiť všetko potrebné. 
Na tradičnom pikniku v Handparku 
sa tento rok neopiekol ani jeden špe-
káčik. Platí zákaz zakladenia ohňov v 
prírode a ani park sa nevyhol miesta-

mi so suchou trávou. Všetci z Centra 
voľného času ďakujú tým, ktorí strá-
vili nedeľu na pikniku a tým, ktorí 
pripravili atrakcie pre deti. Na tomto 
ročníku sa maľovalo na tvár, Andrej 
Harak učil balansovaniu na lanách, 
Mestský kynologický klub previedol 
neuveriteľné kúsky so svojimi milá-
čikmi, fotograf Milan Trval vyhotovil 
pre záujemcov špeciálne fotografie. 
Dobrovoľní Hasiči z Handlovej – Mo-
rovna a ich obrovská penová nádiel-
ka, bola atrakciou, na ktorú sa neza-
búda. Vďaka koníkom z Cigľa si deti 

mohli obzrieť Handpark z konského 
chrbta, Dampáci a Malinkovo pri-
pravilo súťaže a smajlíkové medaile 
si našli svojich víťazov. Poďakovanie 
patrí Slovenskému Červenému krí-
žu- miestnemu spolku Chrenovec – 
Brusno za zdravotný dohľad, STORY 
Restaurant & Pub za občerstvenie. 
Podujatie moderoval Igor Suchý, DJ 
Lukáš Fiala. Rastislavovi Nemcovi ďa-
kujeme za nové logo Handparku a 
výzdobu kontajnera. 
Členovia pracovnej skupiny, ktorí sa 
venovali realizácii projektu sa zhodli, 
že menej je viac a táto lokalita mesta 
bude zachovaná v čo najväčšej mož-
nej miere v podobe, ako ju poznajú 
Handlovčania a návštevníci s pôvod-
ným genius loci a bude plniť účel pre 
komunitné podujatia, šport a oddych, 
plniť funkciu rodinného parku pre 
všetky vekové skupiny v meste. His-
tória parku za nemocnicou siaha do 
70-tych rokoch minulého storočia a 
môžete si ju pozrieť na našom webo-
vom sídle www.handlova.sk. 
Na 5. ročník rodinného podujatia 
Piknik v Handparku prijali pozvanie 
Janka Madajová, predsedníčka pred-
stavenstva COOP Jednota Prievidza a 
zástupcovia tejto spoločnosti, poslan-
ci mestského zastupiteľstva Arpád 
Koszta, Danica Baranovičová, Jozef 
Stopka, nový pán farár Andrej Porub-
ský aj architekt Rastislav Nemec.

(JP)

Piknik v HANDparku sa vydaril 
a predstavil nové športoviská
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 15 / 2022

je v utorok 2. augusta. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 10. 8. 2022.

INZERCIA
handlovsky.hlas@handlova.sk

046/ 519 25 39

ČIERNY TELEFÓN
Horor / USA / MP 15 / titulky

102 min / 5 €
28. 7., 18.00

STRIEDAVKA
Komédia / ČR / MP 12

90 min / 5 €
29. 7., 30. 7., 31. 7. / vždy o 18.00

DC LIGA SUPERZVIERAT
Animovaný / USA / MP / dabing

105 min / 5€
30. 7., 31. 7., 6. 8., 7. 8., / vždy o 16.00

31. 7. aj o 10.00

THOR: LÁSKA A HROM
Fantasy / USA / MP 12 / dabing

119 min / 5€
1. 8., 18.00

BULLET TRAIN
Akčný / USA / MP 12 / titulky

127 min / 5 €
4. 8., 5. 8., 7. 8., vždy o 18.00

ARTHUR PREKLIATIE
Horor / FRA / MP 15 / titulky 

87 min / 5€
5. 8., 20.15 / 6. 8., 20.00 

Navždy nás opustili
Eduard Paulik, 82 rokov

naposledy bytom Prievidzská 15/6.

Helena Lomnická, rod. Ľahká, 82 rokov,
naposledy bytom v Morovne.

Heribert Niebur, 58 rokov
naposledy bytom Mostná 47/7.

Mária Daubnerová, rod. Prokeinová, 91 r.,
naposledy bytom Náhradné pole 8.

Erika Gűrtlerová, rod. Knoppová, 81 rokov, 
naposledy bytom Morovnianska cesta 32/4.

Jozef Ondruška, 83 rokov,
naposledy bytom Športová 22.

Juliana Manová, rod. Hakszerová, 80 rokov
naposledy bytom Partizánska 33/3.

Agneša Horecká, rod. Monsbergerová, 83 r.,
naposledy bytom Dimitrovová 5/3.

Helena Horváthová, rod. Kelecová, 94 r.,
naposledy bytom 29. augusta 3.

Juliana Máziková, rod. Panczová, 92 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 27/3.

Spomienka
Dňa 16. júla uplynulo 

smutných 10 rokov, 
odkedy nás 

navždy opustil pán 
Stanislav Arbet. 

S láskou spomínajú 
manželka a synovia 

s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Spomienka
Nezomrela som, 

lebo viem, že budem žiť 
stále v srdciach tých, 

ktorí ma milovali. 
Už za mnou neplačte, 

aj bez sĺz sa dá spomínať. 
Na hrob kytičku mi dajte 
a nechajte ma tíško spať. 

23. júla sme si pripomenuli 2 roky, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná sestra, teta, 
priateľka, kolegyňa s veľkým srdcom, pani 

Anna Madolová. 

Odišla si tíško z tohto sveta, ale krásne 
spomienky a večná láska v nás stále zostávajú. 
Chýbaš nám. S láskou a úctou spomínajú sestra 

Mária a Gizela s rodinami, krstné deti, sesternice, 
ostatná rodina a priatelia. 

Spomienka
Dňa 24. júla sme si 

pripomenuli 1. výročie 
úmrtia milovaného 

Jozefa Kovácsa. 

S láskou spomínajú 
mamina, dcéry Kajka 

a Nelka, priateľka 
a ostatná rodina. 

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, 
ktorí nezabudli. 

Spomienka
Dňa 4. júla uplynulo 
10 rokov od chvíle, čo 

sme sa rozlúčili s našim 
otcom, starým 

a prastarým otcom, Ing. 
Michalom Pekárom.

S láskou a úctou 
spomínajú 

syn Juraj a dcéra Romana s rodinami.

Odišiel, ale zostal v našich srdciach. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku.

Spomienka
Dňa 12. júla sme si 

pripomenuli smutné 
4 roky, odkedy nás 

navždy opustil náš otec, 
manžel a starký, pán 

Ivan Kacz. 

S láskou spomínajú 
manželka, deti 

a vnúčatá.

Spomienka
Dňa 24. júla sme si 

pripomenuli prvé výročie 
úmrtia pána 

Eduarda Straku. 

S láskou a úctou spomína 
celá smútiaca rodina.

Blahoželanie
Dňa 19. júla sa dožíva 

85 rokov pán 
Milan Paterman. 

K životnému jubileu 
všetko najlepšie praje 

manželka a celá rodina. 

Ku gratulácii sa pripája výbor ZO SZZP 
v Handlovej. 

Spomienka

26. júla uplynú tri roky, 
odkedy navždy odišiel 

František Pintér.

Ostávaš navždy v našich 
srdciach. Manželka 
a dcéry s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým 

príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli 

dňa 12. júla rozlúčiť 
s našou milovanou 

manželkou, maminkou 
a starkou,

Erikou Gürtlerovou. 

Obzvlášť dakujeme Ivetke, ktorá sa do poslednej 
chvíľky snažila pomôcť.  

Maminka, odpočívaj v svätom pokoji. 
Manžel Ján, syn Jan a dcéra Betka s rodinou.

Poďakovanie
V júni 2022 som bola na doliečení po operácii v 
handlovskej nemocnici. Ležala som na oddelení 
primárky Miriam Kvostkovej. Týmto chcem 
vyjadriť spokojnosť a pochvalu pani primárke po 
odbornej a ľudskej stránke, aj celému kolektívu 
tohto oddelenia, ochote a pochopenia zo strany 
sestričiek, za čo veľmi pekne ďakujem. Prajem vám 
všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a pochopenia 
aj naďalej.

Anna Koppová, Banská Bystrica

Poďakovanie
Ďakujeme za peknú dovolenku, ktorú sme prežili v 
Handlovej a okolí začiatkom júla 2022, a to vďaka 
turistickej mape a vašej ochote pomôcť.
Vďaka tomu sme mohli podnikať cyklistické výlety 
vašou krásnou prírodou aj navštíviť kultúrne 
pamiatky. Veľmi sa nám vo vašom kraji páčilo a 
určite ho znova navštívime a tiež odporučíme naši 
priateľom.

Manželia Psotovci, Česko

Spomienka
S hlbokým zármutkom 
v srdci spomíname na 

syna, brata, vnuka, 
strýka a kamaráta, 

Róberta Šingliara, 

ktorý nás opustil 
20. 7. 2020.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok ostala dokorán. 

Ten, kto ťa poznal, si spomenie, a kto ťa mal rád, 
nikdy nezabudne. S láskou Tvoja rodina. 

Spomienka
Dňa 25. júla sme

si pripomenuli tri roky, 
odkedy nás navždy 
opustil náš otecko, 
starký a prastarký,

Michal Kozár. 

Tvoje srdce navždy 
prestalo biť a my musíme 

naučiť sa bez Teba žiť. 

S láskou spomína celá rodina. 

S príchodom farára Petra Repu pri-
šla do Handlovej cirkev hodná 21. 
storočia. Čistá viera a otvorenosť pre 
všetkých veriacich, pochybujúcich i 
neveriacich. V júni Petrova služba v 
Handlovej skončila. „Prvýkrát som bol 
niekde tak dlho. Predtým maximálne 
tri roky, v Handlovej som bol sedem 
rokov. Nie je jednoduché odísť. Mám 
tu veľa pekných vzťahov a nielen s 
tými, ktorí chodia do kostola. Ťažko sa 
odchádza. Pre mňa sú vzťahy dôležité 
a myslím si, že na tom je založený celý 
život a keď má človek dobré vzťahy 
tak sa vždy ťažko odchádza,“ povedal 
Peter Repa.
Srdcia Handlovčanov si Peter získal, 
keď sa pustil do rekonštrukcie kostol-
nej veže. Ľudia sa spojili a snažili sa 
pomôcť, ako mohli. „Bol som mana-
žér, ale bez pomoci mnohých ľudí by 
som to nezvládol. Ľudia boli ochotní, 
boli otvorení, dôverovali mi a to si 
veľmi vážim. Podarilo sa nám to spo-
ločne. Bolo to náročné, ale bola to pre 
mňa veľmi dobrá škola.“
Peter Repa otvoril dvere kostola do-
korán aj pre kultúru. „Zažili sme tu 
veľa pekných koncertov. Bola tu Sima 
Marthausová, bola tu Janais, boli tu 
Kapucíni, boli tu rôzne spevácke zbo-
ry, bola tu vážna hudba, to všetko sú 
krásne spomienky.“
Peter Repa sa s Handlovčanmi preštri-
koval aj cez ťažké pandemické obdo-
bie. Aj napriek zatvorenému kostolu a 
zákazu bohoslužieb boľ ľuďom blízko. 
„Hovorí sa, že sú dva tipy ľudí. Prvý, 
ktorý hľadá dôvody pre ktoré sa to 
nedá a druhý, ktorý hľadá spôsoby, 
ako sa to dá. Ja som sa snažil byť ten 
druhý a môžem povedať že som bol 
k dispozícii každý deň a ľudia vedeli, 
že môžu prísť. A mnohí chodili,“ po-
vedal farár a pokračoval: „Mesto Han-
dlová prišlo s iniaciatívou a myslím si, 
že sme boli prví na Slovensku, že sa 
zriadila linka dôvery, na ktorej boli k 
dispozícii kňazi aj psychológ. Bolo to 
niečo nové, ľudia na to neboli zvyk-

nutí. Dôležité bolo, že ľudia vedeli, že 
tam niekto je a že môžu zavolať.“
Aj keď je Peter Repa od 1. júla v no-
vom pôsobisku, v dedinke Terany 
neďaleko Dudiniec, jeho stopa osta-
ne v Handlovej navždy. Nie je to len 
opravená krásna veža kostola, ale aj 
rodinné stromy vysadené v HAND-
parku, spomienky na kostol plný svie-
čok, koncerty, no hlavne priateľstvo, 
ktoré k nemu mnohí prechovávame. 
Peter nikdy ľudí nedelil na veriacich a 
neveriacich, ku všetkým pristupoval s 
otvoreným srdcom. „Ja by som chcel 
poďakovať všetkým Handlovčanom, 
s ktorými som sa stretával a zažil som 
mnohé veľmi pekné stretnutia. Chcel 
by som vám popriať nádej. Niekto 
múdry povedal, že po každom daždi 
vždy vyjde slnko. A myslím si, že to 
platí aj v živote a v spoločnosti. Ná-
dej je niečo, čo nám pomáha hľadieť 
za horizont. Ľudia, ktorí majú nádej 
lepšie prechádzajú skúškami života a 
nádej dáva chuť kráčať ďalej.“
Nový handlovský farár Andrej Porub-
ský vyrastal v Detve. Od roku 2008 
do roku 2011 pôsobil ako kaplán v 
Kremnici, ďalšie tri roky v Banskej 
Bystrici a naposledy osem rokov vo 
farnosti Rudno nad Hronom. Nový 
farár má v pláne skrášliť interiér 
kostola. „Aj vnútro kostla si zaslúži, 
aby trošku zasvietilo. Hovorí sa, že 
to čo sa robí v kostole zvonku je pre 
tých, ktorí do kostola nechodia a to 
čo je vnútri je pre tých, ktorí sa tam 
možno každý deň chodia posilňovať 
alebo inšpirovať.“ Ďalšie plánovanie 
si nový farár nechá na obdobie, keď 
viac spozná miestne pomery, ľudí a ži-
vot v Handlovej. „Ťažko si robiť plány, 
keďže neviem, aká je situácia, aká je 
nálada v meste. Môžeme plánovať ale 
možno zistíme, že po tom dopyt nie 
je, že ľudia chcú, potrebujú a hľadajú 
niečo iné.“ Prisľúbil však, že ak bude 
vedieťmestu akokoľvek pomôcť, rád 
to urobí.

RTV Prievidza

Stopa farára Petra Repu ostane 
v Handlovej navždy

PÁRTY HÁRDER: 
SUMMER MASSACRE
Komédia / ČR / MP 15

100 min / 5€
6. 8., 18.00 /  8. 8., 18.00

MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA
Animovaný / USA / MP / dabing

88 min / 5 €
7. 8., 10. 00

Hráme vždy, aj pre jedného diváka!
www.kino.handlova.sk



7. ročník letného kempu ŠBK 
Hand lová mal opäť aj medziná-
rodnú účasť. Zúčastnili sa ho súro-
denci z nemeckého Dortmundu. Aj 
keď ide o denný kemp, sme veľmi 
radi, že sme na ňom mohli privítať 
aj deti z Banskej Bystrice a z Bra-
tislavy. 
 
Pre kemperov bol aj tento rok pripra-
vený bohatý program so špeciálnymi 
hosťami, ktorými boli aktuálni maj-
stri Slovenska v extralige mužov, a 
to tréner Michal Madzina a kapitán 
majstrovského tímu - Šimon Krajčo-
vič. Kemperi absolvovali s každým 
hosťom spoločný tréning, skvelú 
motivačnú besedu a nechýbala ani 
autogramiáda a fotenie.
Hlavným cieľom kempov ŠBK Hand-
lová je pripraviť pre deti atraktívne 
moderné tréningové procesy pod 
vedením kvalifikovaných trénerov, 
ktoré sú  zamerané na všeobecný 
pohybový rozvoj. Každý jeden pro-
ces prebiehal zábavnou a hravou 
formou. Kemp je určený pre deti, 
ktoré sa chcú hýbať, prekonávať 
svoje limity  a prežiť neopakovateľ-
né prázdniny. Počas kempu vznikli 
ďalšie nové priateľstvá a množstvo 
neopakovateľných zážitkov. 
Súčasťou kempu bola aj joga pod 
vedením profesionálneho trénera, 
súťaže o skvelé ceny na základe zbie-
rania vzácnych bodov o MVP kem-
pera, ale aj deň aktívnej regenerácie 
spojený s bazénom, plážovým volej-
balom a ďalšími aktivitami mimo tré-

90 detí zažilo športové leto s ŠBK Handlová

ningového procesu. Na záver každé-
ho turnusu nesmelo chýbať rodinné 
posedenie s trénermi, grilovačka a 
záverečné vyhodnotenie.
Pod taktovkou kvalifikovaných tré-
nerov ŠBK Handlová počas desiatich 
dní absolovali kemperi spolu 40 tré-
ningových jednotiek. 
O deti sa starali tréneri T. Jány, M. Mi-
nárik, O. Haviar a asisteni D. Wagner, 
J. Oboňa. S deťmi si v prvom turnu-
se zatrénoval aj osobný tréner Tomáš 
Hegli.
,,Záujem prevyšuje naše možnosti. 
Viac detí nemôžeme prijať,” vysvetlil  
hlavný organizátor letného basket-

balového kempu, Ján Beránek. Aj 
napriek tomu nás teší každoročne 
sa zvyšujúci záujem detí o absol-
vovanie  športového  kempu orga-
nizovaného ŠBK Handlová a dôvera 
rodičov.  Touto cesotu sa chcem po-
ďakovať rodičom, deťom a našim tré-
nerom za to, že sme mohli spoločne 
prežiť pekné dva športové týždne. V 
neposlednom rade patrí poďakova-
nie partnerom, bez ktorých by sme 
podobné akcie mohli organizovať 
len veľmi ťažko,” dodal na záver hlav-
ný organizátor kempu.

ŠBK Handlová

Kemp je určený pre deti, ktoré sa chcú hýbať, prekonávať svoje limity  a prežiť neopakovateľné prázdniny. 

Primátorka mesta Silvia Grúberová 
11. júla prijala futbalistov v kategórii 
U15 z Mestského futbalového klubu 
Baník Handlová a poďakovala za re-
prezentáciu mesta Handlová. Na úrad 
prišli v sprievode svojho trénera Mila-
na Bošku. Futbalistov U15 z Handlo-
vej trénuje tiež Ivan Černák.  
Stretnutie s úspešnými futbalistami 
sa nieslo v príjemnej atmosfére, fut-
balisti na chvíľu nazreli aj do kance-
lárie primátorky. Silvia Grúberová  sa 
pýtala mladých futbalových nádejí, 
čo by si priali, ako sa im darilo a čo 

sa im najviac páči, aká bola futbalo-
vá sezóna. Podľa vyjadrení malých 
futbalistov sú na svoj úspech hrdí a 
viacerí z nich ho považujú za ten naj-
vzácnejší, ktorí vo svojej futbalovej 
histórii dosiahli. Chlapci v aktuálnom 
tíme trénujú futbal od 2 do 10 rokov a 
všetci prejavili záujem v tomto športe 
pokračovať. Ako povedal tréner U15, 
Boška: „Kategória U 15 ostáva vo 4. 
lige, nakoľko šiesti chlapci odchá-
dzajú do dorasteneckej kategórie, z 
mladších žiakov prídu do tímu ôsmi.“ 
MFK Baník Handlová nenašiel pre-

Futbalisti U15 neprišli ani o jeden bod a vyhrali 4. ligu

možiteľa v 4. lige a zdolal TJ Priehra-
da Nitrianske Rudno, TJ Družstevník 
Diviacka Nová Ves, MTJ Pravenec a 
Športové centrum Chynorany. 
Mesto Handlová podporilo činnosť 
Mestského futbalového klubu v tom-
to rozpočtovom roku vo výške viac 
ako 28 tis. eur a zabezpečuje tiež 
údržbu futbalového štadióna. Pri-
mátorka vyslovila hrdosť na mladé 
futbalové talenty a popriala im veľa 
ďalších úspechov do nastávajúcich 
futbalových sezón.

(JP)

Futbalisti v kancelárii primátorky. Víťazná zostava handlovskej futbalovej kategórie U15, 2021/2022: Samuel Cibula, Patrik Papcun, Tomáš Guštafík, Samuel Petráš, 
Martin Kalman, Adam Gyarmathy, Filip Varga, Lukáš Gál, Patrik Boška, Denis Krištof, Lucas Vacek, Jakub Šproch, Marcos Majer.                                                          FOTO: JP

Žiarčanka Lenka Líškayová, člen-
ka Mestského kynologické klubu v 
Hand lovej sa zúčastnila majstrovstiev 
sveta juniorov v Agility, ktoré sa kona-
li 15. -17. júla v Helsinkách vo Fínsku. 
Pretekala s čivavou Longym v kategó-
rii malých psov, mládeže do 19 rokov. 
V tejto kategórii súťažilo 72 preteká-
rov a Lenka sa umiestnila v celkovom 
súčte dvoch behov na 24. mieste. Pre 
náš klub je obrovským úspechom, že 
naša reprezentantka obstála vo sveto-
vej konkurencii. Parkúry boli náročné 
a dokonale preverili schopnosti na-
vádzania psov cez prekážky v plnej 
rýchlosti. V tímových behoch Lenka 
reprezentovala v štvorčlennej skupi-
ne slovenských pretekárok s názvom 
tímu Slovakia Small.

Súhrn výsledkov

Individuálne behy:
1. beh Open Jumping - čas 39,68s - 0 
trestných bodov - 20/72 miesto
2. beh Open Agility  - čas 63,55s - 20 
trestných bodov - 32/72 miesto 
Súčet oboch behov - 24. miesto zo 72 
pretekárov

Tímové Behy (Slovakia Small)
1. beh - Open Jumping - čas 41,27s - 5 

trestných bodov - 60/101 miesto
2. beh - Open Agility - Eliminácia (pre-
konanie prekážky mimo poradia)
Súčet - Tím Slovakia Small sa umiest-
nil na 14. mieste z 27 tímov.

Lenka má s Longym úžasný vzťah a 
on ju preto veľmi pozorne sleduje a 
vloží do svojho behu všetku svoju 
energiu a obratnosť. Vďaka tomu do-
kážu dosahovať významné úspechy 
aj napriek tomu, že v tomto športe je 
čivava ako plemeno skôr unikátom, 
o to viac čivava, ktorá dokáže vyvinúť 
takú obrovskú rýchlosť ako dokáže 
Longi.
V dnešnej instantnej dobe je pre deti 
veľmi dôležité mať pozitívne vzory, 
ktoré ich motivujú k dlhodobému 
úsiliu niečo dosiahnuť. Lenka je pre 
mládež v našom klube tou správnou 
inšpiráciou. Ukázala, že už v tak mla-
dom veku je možné prebojovať sa až 
do najvyšších súťaží a bodovať v nich. 
Zároveň nás veľmi teší, že náš klub s 
podporou mesta Handlová dokáže 
vytvárať podmienky na šport so psom 
pre deti a mládež, ktoré im umožnia 
dvíhať zrak ku hviezdam a dosahovať 
aj najvyššie ambície so svojim verným 
štvornohým parťákom.
Tomáš Gríger, Mestský kynologický klub v Handlovej

Handlovský klub dvíha zrak ku hviezdam

Lenka Líškayová s turbo-čivavou Longym reprezentovala handlovský klub na majstrovstvách sveta juniorov v 
Agility. Pre handlovský kynologcký klub je zastúpenie v najvyššej súťaži historickým úspechom. FOTO: MKKH

Kvôli dažďu sa vyraďovacia fáza sú-
ťaže SBA 3×3 Tour 2022 odohrala v 
športovej hale.

Handlová už tradične pripravila per-
fektné podmienky na odohratie kva-
litného turnaja. Vzhľadom na menší 
počet tímov na námestí Baníkov 
rozložili dva kurty na ktorých sa až 
do búrky odohrali zápasy v dvoch 
kategóriách Elite a U18 chlapcov. 
Diváci, či už v hale alebo na námestí, 
mali možnosť vidieť v akcii 23 tímov 
v dvoch kategóriách. Do zápasové-
ho diania sa zapojilo 80 hráčov v 43 
zápasoch. Každý jeden mal svoju 
jedninčnú atmosféru a zaujímavý 
priebeh.
V kategórii ELITE sa predstavila celá 
naša špička, domáci tím Energy, 
Meferes, Letný Vánok, AOS, veľa zaují-
mavých mien. Zo zahraničných tímov 

mali diváci možnosť vidieť maďarskú 
reprezentáciu. Kategória U18 mala 
naplánovaný rozpis pre 5 tímov, žiaľ 
nezodpovedný prístup 2 tímov spô-
sobil fakt, že sa nakoniec kategória 
U18 zúžila na 3 tímy. 
Veľká vďaka patrí Ondrejovi Havia-
rovi a samozrejme mestu Handlová. 
Pevne veríme, že o rok si nájde cestu 
na handlovské námestie ešte väčší 
počet hráčov a hráčok zo Slovenska a 
z okolitých krajín, pretože si to zaslú-
žia lokálni organizátori a vôbec ľudia, 
vďaka ktorým je tento turnaj pevnou 
súčasťou kalendára SBA 3×3 Tour.

Výsledky
Umiestnenie ELITE: 1. MEFERES, 2. 
SLOVAKIA u23, 3. ENERGY TEAM. 
Umiestnenie U18: 1. SAINTS, 2. TAB-
LIČKÁRI, 3. PRIEVIDZA BASKETBALL

www.3x3slovakbasket.sk

SBA 3x3 Tour: Skvelé výkony aj dážď


