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Minulý rok vytvoril každý obyvateľ mesta 400 kíl odpadu

Handlová by si podľa primátorky
zaslúžila banícky skanzen.
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Rozhovor s Martinom Uríčekom
aj o financovaní športu.
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Skládka odpadu Na Scheiblingu.

Výborné jedlo, program a bohatá
tombola. Pozývame na ples.
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Stredná odborná škola pripravuje
deň otvorených dverí.
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Produkcia odpadov v domácnostiach neustále narastá. Ak tento
trend nezvrátime, cena za odvoz
odpadu bude rapídne narastať.
Minulý rok uložila spoločnosť Hater
Handlová na skládku o 60 ton odpadu viac ako v roku 2018. Znamená to,
že každý obyvateľ mesta, vrátane seniorov a detí, vyprodukoval o 3,5 kg
odpadu viac. Oproti rokom 2014 až
2018, kedy sme každý vyprodukovali
každoročne o 5 kg odpadu viac, je to
síce pokles, ak sa však nezvýši miera
vytriedenia, v nasledujúcich rokoch
budú poplatky zo odvoz odpadu
prudko stúpať. Každý Handlovčan
totiž v roku 2019 vytvoril vyše 400
kg odpadu, z toho vyseparoval len

Skládkovanie bude drahšie
„Mnohí Handlovčania si myslia, že ak
mesto vlastní a prevádzkuje sklád
ku, môžeme si na ňu ukladať čo
chceme, koľko chceme a zadarmo.

Nie je to tak. Za každú tonu odpadu
uloženého na skládke sa platí fixný
poplatok Environmentálnemu fondu a výška poplatku je stanovená na
základe miery separácie samosprávy.
Napríklad v roku 2018 sme dosiahli
mieru vytriedenia takmer 24 percent
a za uloženie tony odpadu na skládke sme platili 10 eur. Ak by sme však
dosiahli rovnaký výsledok aj v roku
2020, platili by sme už 22 eur. Tieto
sumy stanovuje vyhláška,“ povedal
riaditeľ spoločnosti Hater Handlová
Vladimír Borák.
Odpad patrí do nádob
Žiaden odpad nepatrí mimo nádoby na to určené. Ak je nádoba na

Rudolf Podoba sa vzdal poslaneckého mandátu
Rudolf Podoba pôsobil v samospráve mesta päť volebných období.

Stredoeurópska mládežnícka
basketbalová liga sa blíži.
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FOTO: INU
približne 100 kg, zvyšných 312 kg
odpadu skončilo na skládke.
Štatistiky za rok 2019 spoločnosť
Hater Handlová ešte pripravuje, čísla za rok 2018 sú však známe. V roku
2018 sme vytriedili 258 ton papiera
a lepenky, 201 ton skla, 210 ton plastov a 168 ton kovov. Celkové množ
stvo všetkých vytriedených zložiek
bol 708,6 ton. Zmesového komunálneho odpadu sme vyprodukovali
4099 ton.

Rudolf Podoba (SMER-SD) sa k
22. januáru vzdal poslaneckého
mandátu, ktorý získal vo voľbách
do orgánov samosprávy mesta Handlová. Dôvod vzdania sa mandátu
neuviedol.
Rudolf Podoba pôsobil v samospráve
mesta päť volebných období, počas
ktorých bol poslancom, zástupcom
primátora i primátorom. Do funkcie
primátora mesta Handlová bol zvolený 19. mája 2007 v doplňujúcich
voľbách po úmrtí primátora Petra
Hromádku a pôsobil v nej tri volebné
obdobia. Vo funkcii primátora mesta
skončil, keď ho po voľbách 10. novembra 2018 nahradila novozvolená
primátorka Silvia Grúberová.

V druhom volebnom obvode, v
ktorom na poslanca kandidoval, získal
vo voľbách 616 hlasov. Z jedenástich
zasadnutí mestského zastupiteľstva v
tomto volebnom období sa zúčastnil
dvoch.
Prvým náhradníkom na uvoľnené
miesto poslanca je nezávislý kandidát Norbert Koncz, ktorý získal
509 hlasov, druhým náhradníkom je
nezávislý kandidát Michal Galbavý,
ktorý získal 503 hlasov, v poradí
treťou náhradníčkou v druhom volebnom obvode je so ziskom 502 hlasov
nezávislá kandidátka Marta Nguyen.
Meno náhradníka, ktorý zasadne
do poslaneckých lavíc, bude známe
na najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27.
februára. Na ňom nový poslanec zloží
poslanecký sľub.
(INU)

Rudolf Podoba
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separovaný zber plná, treba vyhľadať inú, prázdnu nádobu, alebo
počkať, kým ju firma Hater Handlová vyprázdni. „Ľudia na sociálnych
sieťach radi uverejňujú fotografie
plných nádob na separovaný zber a
neváhajú pridať aj kritiku, ako majú
ľudia separovať, keď nemajú kam.
Častokrát však autor fotil tesne pred
vývozom, alebo niektorý zo susedov vhodil do nádoby objemnú
kartónovú škatuľu, ktorú nerozobral
aby znížil jej objem na minimum.
Nestojí to ani toľko námahy ani
času,“ povedal Borák.
Zopakoval, že ľudia by sa v prvom
rade mali snažiť predchádzať vzniku
odpadu. „To, čo už doma nepotrebujeme, by malo skončiť v nádobe alebo vreci na triedený zber. Až
pokiaľ to zhodnotiť týmto spôsobom
nevieme, odpad vhodíme do nádoby na komunálny odpad. V žiadnom
prípade však neukladajte odpad
vedľa nádob,“ dodal.
Ďalšia možnosť ako naložiť s odpadom je odviezť ho do zberného dvora, ktorý sa nachádza v areáli skládky.
Pri kúpe nábytku je obalového materiálu toľko, že to zmysel má. A je
to bezplatné.
Za znečisťovanie stojísk pre
nádoby na odpad hrozí pokuta
Znečisťovanie stojiska odpadom,
teda aj uložiek separovaného zberu, ktorú sú uložené mimo nádob, je
mestská polícia oprávnená riešiť skutok ako priestupok proti verejnému
poriadku. V blokovom konaní môže
za tento priestupok uložiť pokutu do
výšky 33 eur. Vlani mestská polícia
zistila 121 prípadov znečisťovania
verejného priestranstva, z toho objasnila 35 priestupkov. Páchateľom
príslušníci mestskej polície udelili
pokutu, alebo ich napomenuli.
(INU)

Mesto hľadá
zamestnancov
Mesto Handlová vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie pozície „terénny sociálny pracovník” a dvoch miest
„terénny pracovník” s predpokladaným
nástupom od 1. marca 2020. Žiadosť
o prijatie do zamestnania je potrebné
doručiť najneskôr do 6. februára 2020
do 14-tej hodiny.
Predpokladom k výkonu povolania
terénneho sociálneho pracovníka je
odborná spôsobilosť, spôsobilosť na
právne úkony, bezúhonnosť a osobnostné predpoklady.
Požadované je ukončené vysokoškolské
vzdelanie v odbore sociálna práca. Pre
pozíciu terénny pracovník je požadované minimálne nižšie stredné odborné
vzdelanie. Na výberové konanie budú
pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú
pozíciu. Viac na www.handlova.sk.
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Primátorka so zástupcom navštívili
všetky organizácie mesta Handlová

Návšteva z britskej ambasády

Alexander Hill (v strede) v sprievode svojich kolegov, Ľubice Šebeňovej a Andreja Štefanca.

Najmenším obyvateľom Handlovej sa v elokovanom pracovisku MŠ na ZŠ MC venuje Daniela Šupinová.
Primátorka Silvia Grúberová spolu
so svojim zástupcom Radoslavom
Iždinským v januári absolvovali popri pracovnom programe novoročné
návštevy vo všetkých mestských organizáciách a školách.
Počas novoročných návštev na
základných školách sa zaujímali naj
mä o projekty, ktoré handlovské školy
realizujú. Na Základnej škole Školská
ukončujú projekt, ktorý školu vybaví
modernými pomôckami. „Krásnym
príkladom je práve učebňa techniky.
Pán učiteľ Poliak nám poukazoval
rôzne zostavy, zariadenia i kufre
plné techniky a náradia. Vybavenie
je na úrovni a zostáva nám veriť, že
vďaka týmto možnostiam sa deti
skôr naučia manuálnym i praktickým
zručnostiam. Šikovných majstrov nikdy nie je dosť,“ povedala primátorka.
Žiaci v Základnej škola Mierové námestie vedeniu mesta prezentovali
školské časopisy, ktoré sami tvoria,
za čo minulý rok získali ocenenie v
celoslovenskej súťaži školských časopisov.
„Zaujímali nás výsledky posledného
testovania piatakov zo Slovenčiny

a Matematiky. Na ZŠ Školská je
priemer 70% a ZŠ Mierové námestie má výsledky na úrovni približne
62%. Je to celkom fajn, ale treba sa
každopádne zlepšovať. Neučíme
sa pre školu ale učíme sa pre život,“
povedala primátorka.
Materská škola Morovnianska cesta
a Materská škola pri Základnej škole
Morovnianska cesta je nové moderné
elokované pracovisko so zmiešanou
triedou. Deti maľovali, učili sa hravou
formou s interaktívnou tabuľou a
návšteve z mestského úradu sa predstavili v krátkom pásme recitovaním
a hrou. „Toto sú jedny z najkrajších
stretnutí s najmenšími obyvateľmi
nášho mesta,“ skonštatovala Silvia
Grúberová.
S novou zastupujúcou riaditeľkou
Centra voľného času Gabrielou Grí
gerovou preberali nové plány a ciele.
Zamestnanci postupne zveľaďujú
priestory, pribudne jazyková učebňa
a herecký ateliér. Všetko pripravujú
svojpomocne a vo vlastnej réžii.
„Veľkú radosť nám robia členovia
detského a mládežníckeho parlamentu, ktorých vedie Mirka Gešvantner Burčová. Je ich stále viac a plánu-
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jú zaujímavé podujatia a aktivity.
Februárový The ples je novinkou, na
ktorú sa veľmi tešia. Držíme posádke
Centra voľného času palce a deťom
želám príjemne strávené voľné
chvíle,“ zapriala deťom primátorka.
Počas novoročných návštev vedenie
mesta nevynechalo ani Klub dôchod
cov, ktorý vedie Mária Rožová. V dis
kusii so seniormi zaznelo viacero
otázok, príjemné témy striedala
kritika. „V diskusii sme hovorili o bionádobách, ploche pre auto pred
Domom opatrovateľskej starostlivosti na ulici 29. augusta, o daniach,
o plavárni, využívaní mestskej hromadnej dopravy, o zeleni v meste,
zástavkach, o obchode na sídlisku
Morovnianska cesta a mnohých
ďalších témach. Teší nás, že sa naši seniori pravidelne stretávajú v peknom
prostredí zámočku, organizujú pekné
akcie, podporujú sa a zúčastňujú sa
rôznych mestských podujatí. Komunitný život, najmä v pokročilom veku
má pre nich veľký význam. My, z pozície vedenia mesta, sme dostali pár
tipov ako im život vylepšiť,“ uzavrela
Silvia Grúberová.
(RED)

Dopravná nehodovosť v kraji vlani stúpla
Polícia v roku 2019 riešila v
Trenčianskom kraji 1381 dopravných
nehôd. Je to o 37 nehôd viac ako v
roku 2018.
Najviac dopravných nehôd, spolu
389, zaznamenali polícajti na cestách
v okrese Prievidza. Oproti roku 2018
je to o osem nehôd viac. Najmenej
dopravných nehôd zaevidovali v
okrese Partizánske. „Pri týchto nehodách bolo usmrtených 24 osôb. Z
24 usmrtených osôb bolo 5 chodcov
a žiadny cyklista, takže podiel nemotorových účastníkov na celkovom
počte usmrtených osôb predstavuje
21 percent,” povedal hovorca Kraj
ského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Pavol Kudlička. Ťažké
zranenie pri dopravných nehodách
podľa neho utrpelo 92 osôb, ľahko
zranených bolo 538 osôb. Alkohol
bol u vinníkov dopravných nehôd zis-

tený v 170 prípadoch, pričom najviac
dopravných nehôd s alkoholom bolo
zaznamenaných v okrese Trenčín.
Nepriaznivý vývoj polícia zaznamenala pri dopravných nehodách s chodcami. V roku 2019 sa ich stalo o 27
viac, spolu 130 kolízií. Na priechode
pre chodcov došlo k 48 dopravným
nehodám, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 12 viac. Čo sa týka
zavinenia dopravných nehôd, chodci
zavinili 34 dopravných nehôd. Dopravných nehôd cyklistov bolo 65.
Hlavnými príčinami dopravných nehôd v roku 2019 boli podľa policaj
ného hovorcu porušenie povinnosti
vodiča, neprimeraná rýchlosť jazdy,
nesprávne otáčanie a cúvanie a nesprávna jazda cez križovatku.
„Vyzývame vodičov, ako aj všetkých účastníkov cestnej premávky,
na zvýšenú opatrnosť, najmä s pri
hliadnutím na prebiehajúce zimné

obdobie. Je nevyhnutne potrebné
prispôsobenie svojho správania
špecifickým podmienkam, ktoré sú
na cestách v zimnom období, nakoľko stále veľa vodičov nezodpo
vedne jazdí po namrznutých, alebo
zasnežených cestách a to rovnakým
spôsobom, ako po suchých cestách,
čím výrazne zvyšujú potenciálne
riziko vzniku dopravných nehôd,”
povedal Pavol Kudlička.
Apeloval aj na nemotorových
účastníkov cestnej premávky, aby
sami prispeli k bezpečnosti na
cestách tým, aby okrem primeranej
opatrnosti dbali aj na to, aby ich
bolo vidieť aj za zníženej viditeľnosti.
„Z uvedeného dôvodu je potrebné
za zníženej viditeľnosti mať na sebe
viditeľne umiestnené reflexné prvky
alebo mať oblečený reflexný bezpečnostný odev,” uzavrel hovorca
polície.
(KRPZTN)

Alexander Hill sa zaujímal o rozvoj
regiónu v kontexte transformácie.
V stredu 15. januára navštívila mesto delegácia britskej ambasády na
Slovensku vedená sekretárom pre
politiku a ekonómiu Alexandrom Hillom. Zástupcovia ambasády Veľkej
Británie pracujú na projektovom
zámere, ktorého výsledkom bude
výmena skúseností na témy týkajúce
sa útlmu baníctva medzi britskými a
slovenskými samosprávami, malými
a veľkými podnikateľmi, občianskymi
združeniami a komunitami. Výsledkom budú stretnutia a workshopy na
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území Slovenska i vo Veľkej Británii.
V oblasti útlmu baníctva má Veľká
Británia skúsenosti užitočné pre náš
región, ktorý stojí na začiatku transformačného procesu.
„Britská ambasáda vyvíja aktivity,
ktoré by mohli prepojiť hornú Nitru
s Veľkou Britániou a pomôcť najmä
súkromnému sektoru výmenou
skúseností, či novými možnosťami
spolupráce. Ak Londýn projekt podporí, črtá sa nám zaujímavá skúsenosť a verím, že bude pre naše mesto
prínosom,“ povedala primátorka Silvia Grúberová.
(RED)

Rokovali o transformácii

Lívia Vašáková, vedúca sekcie ekonomických analýz ZEK

FOTO: energoforum.sk

Fond spravodlivej transformácie a
príprava informačného podujatia
boli témami pracovných stretnutí
k transformácii hornej Nitry.

covné miesta.
Fond spravodlivej transformácie bude
mať počas desiatich rokov objem 7,5
miliardy eur. Fond bude projekty
znižujúce emisie skleníkových plynov
financovať hlavne prostredníctvom
grantov a na základe „teritoriálnych
plánov spravodlivej transformácie“.
Tie budú musieť vypracovať regióny
a schváliť Európska komisia. Musia
byť tiež v súlade s národnými ener
getickými a klimatickými plánmi,
ktoré už členské štáty predložili a
ktoré európska exekutíva posúdi do
júna tohto roka.
Druhé pracovné stretnutie na Úrade
podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu u Ladislava Šimka,
riaditeľa odboru prierezových priorít, bola prípravou na informačné
podujatie k transformácii hornej Nitry, ktoré sa bude konať vo februári
v našom regióne.
(EURACTIV/RED)

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková, vedúci kancelárie
primátorky Prievidze Alojz Vlčko,
zástupca primátorky Handlovej Radoslav Iždinský a Lenka Ilčíkova z organizácie Priatelia Zeme - CEPA absolvovali prvé tohtoročné stretnutie na
pôde Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku (ZEK). Témou prvej pracovnej diskusie s Líviou Vašákovou,
vedúcou sekcie ekonomických analýz
ZEK, bol nový Fond spravodlivej
transformácie, ktorý vytvorila Európska komisia. Cieľom tejto iniciatívy je
pomôcť regiónom po ukončení ťažby
uhlia, kde budú nutné veľké investície
a mali by v nich byť aplikované nové
technológie a vytvorené nové pra-
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Klientske centrum na župnom úrade
využíva verejnosť už viac ako mesiac

Handlová by si zaslúžila banícky skanzen

Centrum denne navštívi priemerne
päť ľudí. Najčastejšie riešia problémy
v oblasti sociálnej pomoci a zdravotnej
starostlivosti.

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska združuje v súčasnosti 36 spolkov. Viac ako 60 zástupcov
z 31 spolkov a cechov sa v piatok
24. januára zišlo v Podnikateľskom
inkubátore Handlová na svojej rade.
Stretnutie, ktoré otvoril predseda
združenia Erik Sombathy, začalo
spevom baníckej hymny. V úvode
vystúpil predseda Handlovského
baníckeho spolku Ján Ihring a prihovorila sa primátorka mesta Silvia Grúberová, ktorá ocenila prácu
baníckych spolkov a zároveň vyzvala banícke spoločenstvo, aby šírilo zámer Handlovského baníckeho
spolku na vytvorenie baníckeho
uhoľného skanzenu: „Je to návrh
vytvorenia baníckeho uhoľného
skanzenu v Handlovej, podobného,
aké sú v Českej republike, Poľsku,
alebo Rakúsku. Som presvedčená,
že tento zámer dokonale napĺňa
jeden z hlavných cieľov Združenia
baníckych cechov a spolkov Slovenska, zachovávať hmotné a nehmotné
kultúrne a industriálne dedičstvo,
najmä baníckych a hutníckych tradícií
a zvykov a bansko - technických
pamiatok na Slovensku. Mesto Handlová, ako najvýznamnejšie centrum
uhoľného baníctva na Slovensku, by
si uhoľný skanzen zaslúžilo,“ uviedla
primátorka.

Nové Klientske centrum je bezbariérové, nachádza sa vo vestibule
župného úradu a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ho slávnostne
otvoril začiatkom decembra 2019.
Za pomerne krátke pôsobenie ho už
stihlo využiť približne 100 obyvateľov
kraja. „Predpokladáme, že v nasledujúcich mesiacoch sa návštevnosť
centra ešte zvýši. Okrem prvotného
poradenstva ohľadom žiadostí o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola občanom poskytnutá aj kontrola žiadostí, informácie o možnostiach umiestnenia do
zariadení sociálnych služieb, ale aj
odporučenie riešenia problému na
iných inštitúciách,“ priblížila vedúca
Oddelenia sociálnej pomoci na Úrade
TSK Elena Nekorancová.
V rámci činnosti klientskeho centra
zamestnanci Úradu TSK ďalej vybavujú aj bežnú agendu Oddelenia sociálnej pomoci, ako sú napríklad správoplatnenie rozhodnutia o odkázanosti,
reakcie na výzvy pred vydaním jednotlivých rozhodnutí ale aj registrácie
nových zariadení sociálnych služieb.
„Osobné návštevy trvajú niekedy aj

hodinu. Ku každému návštevníkovi
pristupujeme veľmi citlivo a individuálne. Viaceré problémy vieme
riešiť s občanmi aj telefonicky,“ doplnila Elena Nekorancová.
Klientske centrum navštívili aj občania, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo zamestnancami Oddelenia
zdravotníctva a humánnej farmácie.
„Občanov sme usmerňovali pri problémoch so zabezpečením zdravotnej
starostlivosti, pomoci pri hľadaní
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, najmä lekára špecialistu. Na služby
klientskeho centra sa obracala verejnosť predovšetkým za účelom poradenstva zameraného najmä na práva
vo vzťahu lekár – pacient a poradenstva v oblasti legislatívy na úseku
zdravotníctva a jej použitia v bežnom
živote. Požiadavky občanov sme vybavovali prioritne a vo väčšine prípadov boli vybavené okamžite,“ povedala vedúca Odboru Zdravotníctva a
sociálnej pomoci Elena Štefíková.
Otváracie hodiny Klientskeho centra
PO, UT, ŠT: 8.00 h - 15.00 h
ST: 8.00 h – 16.00 h
PIA: 8:00 h – 14.00 h
Obedná prestávka: 11.30 – 12.00
(TSK)

Na zasadnutí rady združenia členovia prijali do združenia štyroch
nových členov do združenia: Berg
schola z Banskej Štiavnice, Nová
Šachta z Banskej Štiavnice, Priatelia
Magurky z Bratislavy a Prešovský

banícky spolok. Večer baníci ukončili
šachtágom, na ktorý prijalo pozvanie
120 hostí. Hlavným organizátorom v
poradí 13. šachtágu bol Handlovský
banícky spolok.
(RED)

Galéria odpadkov
Posielame si poštou odpady?

Skúsenosť s nakupovaním na webe
na Slovensku nemá už len 16 %
ľudí. Balíky a obálky si posielame
aj medzi sebou navzájom. Ako sa
vysporiadať s materiálmi, ktoré
nám po zásielke ostanú?

skončí na skládke, čo je škoda, lebo je
to nenávratne stratený materiál. Plast
zlepený s papierom neoddelia ani pracovníci dotrieďovacej linky. Pás sa pohybuje tak rýchlo, že na to jednoducho
nie je čas.

Obálky, samozrejme, patria do papie
ra. Ako však postupovať pri obálkach,
ktorých súčasťou je priehľadné plastové okienko, alebo bublinková fólia?
Podľa Vladimíra Boráka z firmy Hater
Handlová je potrebné zložky oddeliť
a vhodiť papier do modrej, plasty do
žltej nádoby.

Čo s vločkami a krabicami?

Cenná bublinkovová fólia
Bublinková fólia je nízkohustotný
polypropylén LD-PE, ktorý je veľmi
dobre recyklovateľný. Používa sa na
výrobu tašiek, jednoúčelových igelitových vreciek, alebo vriec na odpad.
Oddeliť plastovú časť od papiera nie
je síce úplne jednoduché a nikdy sa to
nepodarí dokonale, má to však zmysel. Ak plast od papiera neoddelíme
a hodíme do komunálneho odpadu,

Aj krabica z balíka je veľmi dobre recyklovateľný kartón, preto patrí do modrej
nádoby na papier. Predtým ju však treba zbaviť všetkých plastových súčastí
a maximálne zmenšiť jej objem, teda
rozobrať ju, aby v nádobe nezaberala
veľa miesta. Všetky lepiace pásky – aj
mierne znečistené papierom – patria
do žltej nádoby na plast. V balíkoch
môžeme nájsť ako výplň prázdneho
priestoru polystyrénové vločky, krabice
sú často previazané tvrdou plastovou
páskou. Aj expandovaný polystyrén
a polypropylénová páska sú recyklovateľné plasty.
Neposielame si teda odpady, ale cenné
komodity vhodné na druhotné spracovanie. Stačí si dať námahu správne ich
oddeliť a vyseparovať.
(RED)

Voliči, ktorí požiadali o voľbu poštou
zo zahraničia, by už mali mať
doručené hlasovacie lístky. Ak voliči žijúci v zahraničí lístky nedostali,
treba sa ozvať orgánu, ktorý o voľbu
požiadali, čiže obci alebo ministerstvu vnútra. Obálka s odovzdaným
hlasovacím lístkom musí byť na Slovensko doručená najneskôr do 28.
februára. O voľbu poštou požiadalo
vyše 55-tisíc občanov.
Ak volič dostal nekompletnú sadu
hlasovacích lístkov s chýbajúcimi
lístkami, má o tom informovať odosielateľa, aby mu odoslal novú sadu.
Členom okrskovej volebnej komisie
môže byť osoba, ktorú delegovala
politická strana alebo koalícia, ktorá
kandiduje vo voľbách. V pondelok 20.
januára zložilo sľub do rúk primátorky
mesta 156 členov 18-tich okrskových
volebných komisií, ktoré budú pracovať v Handlovej. Členovia okrskových
komisií budú zabezpečovať správny
priebeh hlasovania, sčítavať hlasy

a vyhotovia zápisnicu o priebehu a
výsledku hlasovania v okrsku.
Počas konania volieb do Národnej
rady SR môžu byť vo volebných miestnostiach prítomní aj pozorovatelia
vyslaní medzinárodnými organizáciami. Rovnako aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu
volieb a sčítavania hlasov.
Obec je podľa zákona povinná vo
volebnej miestnosti vyčleniť pre zahraničných pozorovateľov osobitný
priestor. Osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb,
možno z volebnej miestnosti vylúčiť,
len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov.
Parlamentné voľby sa budú konať
29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako
12,6 milióna eur. V ére samostatného
Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú
viac ako štyri milióny oprávnených
voličov.
(TASR/RED)

Výzvy na získanie
nenávratného
finančného príspevku
z eurofondov
sú vyhlásené.

MAS Žiar pre
podnikateľov a
samosprávy zo svojho
územia vyhlasuje
výzvy na získanie
nenávratného
finančného príspevku.
Viac informácií:
Ing. Erika Jonasová
0919 19 30 10
www.masziar.sk

Fejtón

Počúvam ľudí. Najmä teraz, pred
voľbami a chce sa mi smiať cez slzy.
Brat dokáže znenávidieť brata, otec
syna, kamarát zatratiť priateľstvo
siahajúce do čias škôlky. Lebo ne
volíš tých správnych! Lenže kto sú tí
správni? Kto má právo povedať: „Oni,
oni sú tí správni?“
Počúvam ľudí. Najmä teraz pred
voľbami a chce sa mi smiať cez slzy. Z
tých rečí mám pocit, že v parlamente
sedí 150 zlodejov, podvodníkov,
otrokárov, oligarchov. Nikoho však
nepočujem povedať: „Sedíme tam

Smiech cez slzy

my.“ Lebo parlament, to je naše zrkadlo. Zrkadlo, v ktorom sa zrkadlíme
my, naša mentalita, naše povahy. Náj
deš poslanca ktorý zbil svoju ženu,
zákonodarcu ktorý pije, takého čo
ukradol, ale aj takého, ktorý nezištne
pomohol. Rovnako ako nájdeš násilníka, alkoholika, zlodeja, či dobrého
človeka v každom štáte, v každom
kraji, meste, či dedinke...
Počúvam ľudí. Najmä teraz, pred
voľbami a chce sa mi smiať cez slzy.
Vďaka zlým dôchodcom, ktorí volia
tak ako volia sa tu máme zle. Ja po-

viem len: „Všetka česť dôchodcom a
ich volebnej morálke“. Lebo nie oni
nám kazia budúcnosť. Oni nám idú
príkladom. Zamysli sa ty, ktorý na
nich nadávaš, ale voliť nejdeš...
My sme mestský podnik, my sme
aktivační pracovníci, my sme dedina, my sme mesto, my sme kraj, my
sme štát. Kým sa nezmeníme my, kým
sa nezmení naše ja, nezmení sa nič.
Práve naopak...
Počúvam ľudí. Najmä teraz pred
voľbami a chce sa mi plakať...
Krekáč
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Martin Uríček: Mládež odchádza športovať do iných miest
EDIT CUP - súťaž psíkov. Kalendár
je veľmi pestrý a v letných mesia
coch je z čoho vyberať. Okrem zaradených podujatí sa na území mesta
organizujú aj iné podujatia, ktoré
sledujeme a veríme, že sa čoskoro
zaradia do kalendára. Privítal by som
v kalendárii podujatie zamerané na
fitnes alebo kulturistiku. Potešilo by
ma aj niečo podobné ako SPARTAN,
okolitá príroda je na to perspektívna.
Aké sú podľa vás podmienky na
športovanie pre verejnosť v Handlovej?

O športe, kluboch, financovaní a
športových podujatiach sme sa
zhovárali s predsedom Komisie
športu pri mestskom zastupiteľstve, Martinom Uríčkom.
Dáva mesto dosť peňazí na šport?
Koľko to v súčasnosti je a koľko by
to podľa vás malo byť?
Záleží z akej perspektívy sa na jednotlivé kluby pozeráme. Sú mestá,
ktoré podporujú kluby väčšími čia
stkami, ale zároveň sú mestá, ktoré
vo svojom rozpočte nájdu menšiu
sumu pre šport. V športovej komisii
pracujem šiesty rok a som veľmi rád,
že sa v mestskom rozpočte posledné roky vždy nájde balík finančných
prostriedkov, ktoré klubom určite
pomôžu. Pre rok 2020 športová
komisia navrhla prerozdeliť pre športové kluby Mestskému zastupiteľstvu sumu približne 150-tisíc eur. Táto
suma bola aj schválená. Dôležité je
spomenúť, že sme v roku 2019 prijali
nové všeobecne záväzné nariadenie o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta,
v ktorom sme presne definovali, aby
z celkovej sumy dotácie schválenej
v rozpočte minimálne 50 percent
finančných prostriedkov smerova
lo na podporu detí a mládeže do
19 rokov. Aká suma by to mala byť,
ťažko povedať. Ak však chceme v
meste vychovávať talenty, musíme
im zabezpečiť kvalitné podmienky. Je
dôležité, aby mali kvalitný tréningový
proces a ten by mal prebiehať pod
dohľadom kvalifikovaných trénerov.
Všetko je však o financiách. Čím má
klub väčší rozpočet, tým si viac môže
dovoliť. Financovanie klubov dnes

funguje dvomi spôsobmi. Buď kluby
podporujú mestá a obce, alebo športoví nadšenci, ktorí sú väčšinou podnikatelia a baví ich šport. Vo väčšine
prípadov sú však kluby závislé na
dotáciách miest a obcí. Spomenul by
som ešte, že v roku 2020 podporíme
aj nové kluby a jednotlivcov ako Petra
Kurica, Simonu Hostačnú a Mariána
Grolmusa.
Ako funguje systém prerozdeľovania peňazí jednotlivým klubom? Je
tento systém nastavený dobre?
Športové kluby si musia poslať na
mesto žiadosť o poskytnutie dotácie z
rozpočtu mesta. Žiadosť je prístupná
na stránke mesta. Ak chcú kluby
požiadať o dotáciu na rok 2021 je potrebné, aby svoju vyplnenú žiadosť
poslali do konca septembra 2020.
Následne sú všetky žiadosti prerokované na športovej komisii a po
ich preštudovaní komisia odporúča
mestskému zastupiteľstvu navrhnuté
prerozdelenie dotácii schváliť. Myslím
si, že úplne správny a spravodlivý systém prerozdelenia financií neexistuje.
Hľadáme ho už dlhšiu dobu. Snažíme
sa prihliadať na popularitu športu, mládežnícku základňu klubov,
režijné náklady klubov, dosiahnuté
výsledky, aké mládežnícke mužstvá
majú kluby a aj v akých súťažiach sú
prihlásené. V športovej komisii má
zastúpenie takmer každý klub a vždy
sa spolu snažíme prerozdeliť finančné
prostriedky tak, aby boli všetky kluby
spokojné. Stále však hľadáme vzorec,
ktorý by nám na základe zadaných
kritérií vypočítal sumu, na ktorú ma
klub nárok.

Ktoré podujatia v kalendári športu
sú podľa vás najdôležitejšie?
V kalendári celomestských športových podujatí máme pre rok 2020
zahrnutých 25 športových podujatí.
Každé novovzniknuté podujatie
sledujeme minimálne dva roky. Ak
sa preukáže jeho životaschopnosť,
kvalita, záujem verejnosti a nebude
závislé len na dotácii mesta, zaradíme
ho do celomestského kalendára.
Je dôležité, aby organizátori akcií
dokázali zaujať ľudí, poskytnúť im
športové vyžitie a prilákať na podujatie nie len športovcov, ale aj diváka. Pre nás je dôležité každé jedno
podujatie, ktoré osloví ľudí a hlavne
deti a mládež. Mnoho mladých ľudí
dnes žije sociálnymi sieťami a my
by sme im mali ponúknuť možnosť
využiť akúkoľvek športovú akciu.
To, akým smerom sa uberajú deti, je
svojim spôsobom aj naša vizitka. Čím
väčšia ponuka, tým väčšia šanca, že
oslovíme početnejšiu skupinu. Tento rok je pre spomínané podujatia
vyčlenených ďalších 17-tisíc eur z
rozpočtu mesta.
Aký typ podujatie vám v kalendári
chýba?
Ja osobne by som bol rád keby mal
v kalendári každý klub minimálne
jedno podujatie. Ponúkli by sme tak
občanom pestrú ponuku a každý
by si našiel to, čo ho zaujíma. Malo
by však spĺňať určité kritéria. Pre
rok 2020 sme do kalendára zaradili
tri nové podujatia a to Street CUP
– Mareka Viedenského, Handlovský
streetball 3x3 turnaj v basketbale a

Handlovčania - medailisti v histórii športu
Šport v meste má bohatú tradíciu.
Dominuje futbal a basketbal,
tradíciu má gymnastika, stolný tenis,
turistika, lyžovanie, plávanie, atletika,
strelectvo, volejbal. V minulosti to
boli box, zápasenie, hádzaná, kolky,
ľadový hokej. Objavili sa i nové
netradičné športy el. šípky, karate,
kde boli na vrcholných podujatiach
úspešní Filip Škrteľ a Dominika
Šalamónová. Z telesne postihnutých
športovcov dominovali lyžiar
Peter Matiaško a plavkyňa Margita
Prokeinová.
V športe od roku 1896 dominujú
olympijské športy. Vo viac ako
storočnej histórii športu v Handlovej

máme jednotlivcov, ktorí úspešne
reprezentovali Československo a
Slovensko na vrcholných svetových a
európskych podujatiach.
Historicky prvú medailu striebornú v
drese Československa získal na ME v
roku 1955 basketbalista Boris Lukášik.
Treba poznamenať, že v Ankete o
najúspešnejšieho športovca v histórii
mesta (v roku 2006) mu právom
patrí prvenstvo. Za celoživotné
pôsobenie v duchu fair-play dostal
od Slovenského olypmijskeho výboru
v roku 1995 ocenenie „Rytier športu.”
Dnes, pri bilancovaní môjho
aktívneho športovania v 60.
chodeckých sezónach bez prerušenia,

som s hrdosťou prijal, že v rovnakej
ankete som obsadil 3. miesto a ako
športovec dostal rovnaké ocenenie
od Slovenského olympijského výboru
v roku 2010 ako Boris Lukášik.
S potešením sme zaznamenali prvú
medailu mladého športovca Petra
Kurica v ére samostatnej SR. Na
ME juniorov v Rusku v roku 2019 v
športovom lezení získal bronzovú
medailu. Tento šport bude mať
premiéru na OH v Tokiu v lete 2020.
S hrdosťou a vďačnosťou spomíname
na stovky športovcov a na všetkých
tých, ktorí tvorili históriu športu v
meste.
Eduard Straka, člen športovej komisie

V dnešnej dobe je ponuka športov
oveľa širšia ako to bolo 10 rokov
dozadu. Vznikli nové športy, ktoré
si našli taktiež svojich nadšencov. To
vidím ako pozitívne. Ako negatívum
možno málinko vidím to, že vždy si
kluby rozdeľujú tie isté športujúce
deti. Tým chcem povedať len toľko,
že ak dnes vznikne nový šport a
spraví si dobrý marketing, zoberie
deti jestvujúcim klubom, ktorým deti
môžu chýbať. Ako sa hovorí, každá
minca má dve strany. Čo sa týka podmienok v kluboch sú rôzne. Určite je
čo zlepšovať hlavne v technicko materiálnom zabezpečení. Niektoré
kluby by potrebovali nové náradie,
pomôcky, výmenu palubovky, nový
trávnik a podobne. Mrzí ma, že podpora od jednotlivých zväzov je veľmi
slabá, ak sa o nejakej vôbec dá hovoriť. Dnes je záujem o šport menší ako
to bolo napríklad pred desiatimi rokmi. Jednou z príčin je demografický
vývoj obyvateľstva. Máme menej
detí a tým pádom aj menší záujem.
Dnešný internetový svet športu tiež
veľmi nepomáha. My sa musíme
zamerať na deti, ktoré o šport záujem majú. Mali by sme im vytvoriť čo
najlepšie podmienky tak, aby sme z
nich vychovali športové nádeje pre
seniorské kategórie. Len poctivou
a zodpovednou prácou sa nám to
môže podariť.
Čo trápi handlovský šport najviac?
Na území nášho mesta vnímam
problém v mládežníckych kategóriách od 15 do 19 rokov. Ako
hlavnú príčinu vidím to, že nemáme
strednú športovú školu. Preto nám
mládež odchádza do iných miest študovať, kde si zároveň nájde aj nový
klub. Kluby v týchto kategóriách trápi nedostatok mládeže. Riešením je
založenie športovej triedy, ktorú by v
počiatku mohli navštevovať basketbalisti, plavci, gymnasti, futbalisti a
podobne. Toto sú systémové riešenia nevyhnutné na posun športu v
našom meste.
Silver Jurtinus

Celomestské
športové
podujatia 2020
18. 1. - Pochod vďaky SNP
7. 2. - Oceňovanie najúspešnejších športovcov za
rok 2019
3. 4. - 37. ročník Behu oslobodenia mesta Handlová
4. 4. - Mototuristická súťaž
„Rodičia jazdite opatrne“
5. 4. - Šachový turnaj k Oslobodeniu mesta Handlová
25. 4. - Výstava psov „Najmilší
oriešok“
8. 5. - Street CUP - Turnaj
Mareka Viedenského
16. 5. - Morovnianska podkova
23. 5. - Pochod „Po stopách
Handlovskej dobrovoľnej
roty“
30. 5. - Slovenský pohár v
gymnastike „C”
1. 6. - Deti pomáhajú deťom
7. 6. - Koleso nás spája
20. 6. - Slovenský pohár
v lezení detí Handlovský
pavúčik
Jún - Handlovský streetball,
3 x 3 turnaj v basketbale
26. - 28. 6. - Medzinárodná
mototuristická súťaž Banícka
ralley
26. - 27. 6. - Basketbalový
turnaj „O kôš mesta Handlová“
(24. roč. memoriálu Ondreja
Haviara)
3. - 4. 7. - Futbalová 24-ka
4. 7. - Kynologické preteky O
pohár mesta Handlová
22. 8. - EDIT CUP
12. 9. - HAHADU – Handlovský hasičský duatlon
7. 11. - Memoriál K. Matiaška
12. 12. - Beh Handlovská
kapustnica
December - Kapriáda 2020
December - Celoslovenské
plavecké preteky o pohár
mesta Handlová
Celoročne: Handlovské športové dní

Prehľad Handlovčanov - medailistov v histórii športu v meste
v olympijských športoch a disciplínach na vrcholných podujatiach pre všetky kategórie spoločne (mládež, muži, veteráni):
Podujatie

Meno

Zlato

Striebro

Bronz

Majstrovstvá sveta

Jozef Völc – zápasenie

-

1

-

Eduard Straka - atletika

-

-

3

Svetové veteránske hry

František Dolník - lyžovanie

-

1

2

Majstrovstvá Európy

Ľubomír Hromádka – futbal

1

-

-

Eduard Straka – atletika

-

3

4

Boris Lukášik

-

2

-

Peter Kuric – šport. lezenie

-

-

1

Eduard Straka - atletika

1

1

-

Európske veteránske hry

KULTÚRA
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Stredná odborná škola otvára dvere
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Lipová 8, Handlová

srdečne pozýva záujemcov o štúdium, ich rodičov i verejnosť
na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy
v sobotu 8. februára v čase od 8.00 – 13.00 hod.
vo štvrtok 13. februára v čase od 13.00 – 17.00 hod.
Čakajú na Vás prezentácie učebných a študijných odborov, ukážky prác
našich žiakov, prehliadka školy a zamestnávatelia, ktorí vstupujú
s našou školou do systému duálneho vzdelávania.
Bližšie informácie získate na tel. č. 046/5121912,
email: sekretariat@zssha.edu.sk alebo na web stránke školy:
www.zssha.edu.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Študenti sa učia podnikať. Majú vlastnú firmu
Už počas stredoškolského štúdia
máme možnosť vyskúšať si, aké je
to podnikať.
V 4. a 5. ročníku v odbore bilingválna
obchodná akadémia máme voliteľný
predmet aplikovaná ekonómia. Podnikateľské prostredie nám simuluje JA
Slovensko, n.o. (Junior Achievement).
Kto sme a v čom podnikáme? Naša
firma BALI-check, JA Firma je skupina 9 študentov 4.A triedy, ktorá sa
rozhodla v spolupráci s občianskym
združením MAS Žiar Chrenovec –
Brusno vyrábať prezentačné a propagačné produkty. Nami navrhnutý
balíček produktov, by mal pomôcť
osloviť čo najväčšie množstvo ich
zákazníkov, najmä detí a to v oblasti
cestovného ruchu.
Naša ponuka obsahuje výrobky ako
sú papierové tašky, čajové vrecúška, ktoré slúžia ako záložky do kníh,
praktické látkové vrecúška pre deti,
omaľovánky s TOP miestami 17 obcí,
ktoré združuje MAS Žiar a pexeso s erbami týchto obcí . Pomoc pri grafickej
úprave omaľovánok a pexesa nám

poskytli budúci odborníci z našej
školy - študenti z odboru Grafik digitálnych médií.
Naša firma zorganizovala 10. decembra 2019 valné zhromaždenie,
ktorého sa zúčastnila väčšina akcionárov a prítomné boli aj Ing. E.
Jonasová a Ing. Jarmila Podobová z
MAS Žiar Chrenovec - Brusno ako náš
hlavný partner. Schválením stanov,
predstavenstva, podnikateľského

plánu a dozornej rady sme naplnili
podmienky pre začatie našej podnikateľskej činnosti.
V našom podnikaní sa budeme snažiť
byť úspešní. Veríme, že budeme mať
dostatok trpezlivosti a vytrvalosti pri
fungovaní našej firmy v každej jej
činnosti.
Zuzana Juliana Kurincová, prezidentka
BALI-Check, JA Firmy SOŠ Handlová

Súťažili s vlastným robotom. Získali bronz
Študenti Strednej odbornej školy v Handlovej Miroslav Šiandor
a Denis Blaho sa predstavili na 1.
ročníku medzinárodnej robotickej
súťaži Robo-vozítko Plzeň 2020 so
svojim robotickým vozidlom.
Súťaž usporiadala Západočeská
univerzita spolu s Plzeňským krajom za účelom podpory mládeže v
programovaní robotov. Predstavilo
sa na nej 14 stredoškolských tímov z
Čiech, Chorvátska, Nemecka, Číny a
Slovenska. Naša škola postavila druž
stvo, ktoré reprezentovalo Slovenskú
republiku. Súťaž prebiehala od 14.1.
do 16.1.2020. Úlohou súťažiacich
bolo skonštruovať robotické vozidlo
a prezentovať ho pred medzinárodnou porotou v anglickom jazyku a
prejsť s ním vymedzenú dráhu v čo
najkratšom čase. Vozidlo malo prepraviť pohár s odmeraným množstvom vody, ktorý nemohlo rozliať.
Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách
- prezentácia v anglickom jazyku, naj
lepší design, najlepšia jazda.
Náš tím v podaní žiakov Denis Blaho a Miroslav Šiandor dokázal v silnej konkurencii získať 3. miesto v

kategórii ,,Najlepšia prezentácia v
angličtine“, v ktorej predstavili svoje
vozidlo, popísali jeho technické časti s
dôrazom na úspechy v konštrukcii týkajúce sa mechanickej, elektronickej
konštrukcie, designu, programovania
a zároveň obsadiť 3. miesto aj v kate-

górii ,,Najlepší design“.
Domov si odniesli aj cenu Techmania
Science Center a veľa cenných skúseností v oblasti štúdia techniky, robo
tiky i nových nápadov.
				
Mgr. Patrícia Burtinová

MsP Informuje

Karanténna stanica funguje
vďaka dobrým ľuďom
Karanténna stanica pre psov má na
facebooku úspech. Pol roka od jej
spustenia ju sleduje už takmer tisíc
ľudí. Podľa správcu stanice by bez pomoci dobrovoľnívkov nefungovala.
Mestská polícia Handlová v roku 2019
odchytila 105 psíkov. Až 71 z nich
príslušníci vrátili ich majiteľom, pre
34 psíkov našli nový domov.
„Veríme, že k zlepšeniu dohľadávania majiteľov zabehnutých psíkov
pomôže aj čipovanie. V prvom rade
by som však chcel poďakovať tým,
ktorí si psíka od nás z karanténnej
stanice zobrali a poskytli mu nový domov. Teší nás aj spätná väzba od ľudí,
ktorí nám posielajú fotky ako sa u
nich psíkom darí,“ povedal príslušník
mestskej polície v Handlovej Marek
Mečiar.
Psy neutrácajú
Ani v roku 2019 nemusela Mestská
polícia utratiť žiadneho psíka. Zásluhu
na tom podľa Mareka Mečiara majú
všetci, ktorí aktívne pomáhajú, zdieľajú a aj aktívne pre psíkov hľadajú
nových majiteľov. Bez pomoci ľudí
by sa podľa neho kapacita karanténnej stanice rýchlo naplnila a mestskí
policajti by nemali na výber a niektorých psíkov by museli dať utratiť.
„Som presvedčený, že žiadneho psíka nebudeme musieť z kapacitných
dôvodov utratiť ani v budúcnosti.
Vždy sa dá nájsť nejaké riešenie a
vždy sa nájdu dobrí a ochotní ľudia,“
povedal. Mnohí podľa neho počas
roka pomohli fungovaniu karanténnej stanice darovaním psích maškŕt,
granúl alebo konzerv. „Najmä ku koncu roka darov pre psíkov pribúdalo,
začo všetkým darcom ďakujeme.
Veľmi nám tým pomohli,“ dodal.

Stanicu postupne opravujú
Do karanténnej stanice v Handlovej
sa podľa jej správcu dlhé roky neinvestovalo a zub času sa odzrkadlil na
jej technickom stave. V roku 2019 však
vynovili miestnosť pomocníka, zriadili vyšetrovňu, opravili časť kotercov,
do vyšetrovne zaviedli teplú vodu,
umiestnili nádrž na septik a dali do
poriadku mnoho iných vecí, ktoré si
vyžadovali opravu tak, aby karanténna stanica spĺňala všetky zákonom
stanovené kritériá. „Samozrejme,
v opravách a v úpravách budeme
pokračovať, len čo to počasie dovolí
a budeme mať na to finančné pro
striedky. Rád by som ešte poďakoval
Slovenskej aliancii ochrancov zvierat,
všetkým dobrovoľníkom a ľuďom,
ktorí si z Karanténnej stanice Handlová zobrali psíka. Ďakujem všetkým,
ktorí pomáhali pri prevozoch psíkov
a všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám
počas roka pomáhali, zdieľali naše
príspevky a hľadali pre psíkov nový
domov, či dočasné umiestnenie.
Verím, že nás bude stále viac a naopak psíkov v útulkoch čo najmenej“
uzavrel Marek Mečiar.
(INU)
MsP Handlová, volajte 24 hodín denne
046/168 00, 046/5475 007
alebo 0905 499 384
Nezabudnite,
ak ste svedkom
protiprávnej činnosti,
nahláste ju ihneď.
Sledujte nás na našich FB stránkach
@MestskapoliciaHandlova
@KarantennastanicaHandlova
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA
Spomienka
Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym,
ktorí sa boli dňa
18. decembra 2019
rozlúčiť s našou drahou
mamičkou, starkou
a prastarkou
Annou Kmeťovou,
ktorá nás opustila vo veku 96 rokov.
Smútiaca rodina.
3/18/1/2020/OI

Spomienka

27. januára uplynie rok, čo vo veku 80 rokov,
navždy odišiel náš drahý manžel, otec, starý otec
a prastarý otec, švagor a priateľ
Michal Šebo.
Spomíname s úctou a láskou.

Spomienka

Spomienka

Dňa 30. januára uplynú
2 roky čo nás navždy
opustil manžel, otec,
starký a prastarký
František Piroška.
S láskou spomína
manželka a deti
s rodinami.

Spomienka
Dňa 29. januára
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel
Jožko (Dody) Miškeje.
S láskou spomína
manželka Ľubica, dcéra
Lucia s manželom
Andreasom, vnúčatká Samik a Olik a ostatná
rodina. Navždy ostane v našich srdiečkach.
12/18/1/2020/OI

S hlbokým žiaľom
oznamujeme,
že 5. decembra 2019 nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starý otec, krstný otec
švagor, priateľ, a známy,
Lubomír Košút.
Ďakujeme za účasť a prejavy sústrasti
pri poslednej rozlúčke. Ďakujem zamestnancom
MsÚ, ktorí zabezpečovali pohreb.

Veľmi chýbaš. Navždy ostaneš v našich srdciach.
S láskou spomína celá rodina.

10. januára 2020
sme si pripomenuli
nedožité 90 narodeniny
nášho manžela, otca,
starého otca, pána
Štefana Božoka.
S láskou spomína
manželka Gizela
a dcéry s rodinami.
11/18/1/2020/OI

Spomienka
Poďakovanie

8. januára uplynulo
5 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Emil Kubinec.
S láskou spomínajú
manželka, synovia
Milan a Ivan a dcéra
Jana s rodinou.

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí
prišli dňa 13. 1. 2020 odprevadiť
na poslednej ceste našu najdrahšiu
Martu Oravcovú.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Jozef Oravec a dcéry s rodinami.

Spomienka
Klesli ruky, ktoré
tak veľa pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme
milovali.
Bolesťou unavený tíško
si zaspal, zanechajúc tu
všetkých a všetko, čo si
miloval.
Dňa 9. 2. 2020 uplynie 9 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Rastislav Vysloužil.
Už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ
spomienkami. So zármutkom v srdci spomínajú
manželka, sestra s rodinou, dcéry, synovia,
vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina.
5/18/1/2020/OI

Ďakujem personálu
opatrovateľského domu Vilma
za príkladnú starostlivosť, ktorú počas troch
rokov poskytovali mojej mame,
pani Helene Šablovej. Vždy bol pri nej niekto,
kto sa s ňou porozprával, pohladkal, či postískal.
Touto cestou by som chcel s celého srdca celému
personálu povedať veľké ĎAKUJEM za to, že
svoju prácu robia s láskou.
S úctou, Róbert Šabla.

Blahoželanie
Mami dnes narodeniny máš,
môžeš si pripísať daľší rok,
nech šťastie a zdravie ešte dlho
sprevádza tvoj krok.

Gizela Božoková,
všetko najlepšie k 91. narodeninám
Ti prajú dcéry s rodinami.
15/18/1/2020/OI

Riadková inzercia
Predám kuchynský elektrický šporák.
Horáky plyn, rúra na elektriku + gril.
Predám lacno. Kontakt: 0948 223 662
7/18/1/2020/OI

9/18/1/2020/OI

KLUB ABSTINENTOV FÉNIX

**
*

Poďakovanie

2/18/1/2020/OI

13/18/1/2020/OI

Spomienka

10/18/1/2020/OI

14/18/1/2020/OI

Dňa 24. januára
uplynul rok, čo nás
opustila naša milovaná
mamina, starká
a prastarká
Marta Kollárová.

8/18/1/2020/OI

27. 1. 2020 uplynul
smutný rok,
čo nás náhle opustila
milovaná manželka,
matka, starká
a prastarká
Anna Tihanyiová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaci manžel, deti,
vnúčatá a pravnúčatá.

Spomienka

Ako tíško žil,
tak tíško odišiel.
Skromný vo svojom
živote, veľký vo svojej
láske a dobrote.

„Ako tíško žil,
tak tíško odišiel.
Skromný vo svojom
živote,veľký vo svojej
láske a dobrote“

6/18/1/2020/OI

4/18/1/2020/OI

Spomienka

Konzultácie:
každý štvrtkok
od 10.00 do 15.00

alkohol
drogy
gembling

0917 214 616

PARTIZÁNSKA 38

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Program 30. január - 10. február 2020

Poďakovanie
V utorok 21. januára som cestou v taxíku stratil
kľúče od bytu. Po hodine a pol sa taxikár objavil
pred Billou aj s mojimi kľúčmi v ruke. Pán Peter
Sýkora, taxikár FUN TAXI Handlová, obrovská
vďaka za tento čin. Urobili ste viac ako dobrú
reklamu Vašej práci. Mal som v ten deň šťastie.
Ako napísal básnik Ján Kostra:
Každý deň stretnúť človeka – to stačí.
Edo Straka.
16/18/1/2020/OI

Poďakovanie
Základná organizácia Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých Handlová
ďakuje všetkým jednotlivcom, kolektívom,
mestským organizáciám a mestu Handlová,
za pomoc a zdarný priebeh podujatí
pre našich viac ako 200 členov v uplynulom
roku a praje do roku 2020 hlavne
pevné zdravie, šťastie, pohodu
a úsmev na tvári.

ATTILA
Dokument / CZ / MP 15 / 110 min
/5€
30. 1. 17.00 / 3. 2. 17.00

VTÁKY NOCI
Akčný, dobrodružný / USA / MP
15/ titulky / 108 min / 5 €
6. 2. 17.00 / 8. 2. 20.00 / 10. 2. 17.00

Za celý kolektív Anna Patermanová, hospodárka ZO SZZP Handlová

LABKOVA PATROLA: PRIPRAVENÍ
POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ
Animovaný / CAN / MP / dabing
70 min / 5 €
13. 1. 16.00 / 1. 2. 16.00 / 2. 2. 16.00

SVIŇA
Thriller / SK / MP 15 / 98 min / 5 €
6. 2. 19.00 / 7. 2. 20.00 / 9. 2. 18.00
/ 10. 2. 19.00

Mestská knižnica Handlová
ponúka výpredaj kníh za
20 centov. Výpredaj
sa koná v pracovných
hodinách v mestskej
knižnici.

SLUŠNÍ CHLAPCI
Akčný, krimi / USA / MP 15 / titulky
113 min / 5 €
31. 1. 18.00 / 1. 2. 18.00 /
MALÉ ŽENY
Romantický / USA / MP 12 / titulky
134 min / 5 €
31. 1. 20.00 / 2. 2. 18.00
25 KM/H (F. K. REBEL)
Komédia, roadmovie / DEU / MP 15
titulky / 115 min / 4 €
3. 2. 19.00

SUPER MAZNÁČIKOVIA
Rozprávka / CHN / MP 12 / dabing
89 min / 5 €
8. 2. 19.00 / 9. 2. 16.00
ROMÁN PRE POKROČILÝCH
Komédia / CZ / MP 12 / 95 min / 5 €
8. 2. 18.00
Premietame vždy! Aj pre jedného diváka.
Možnosť výberu filmu, dátumu a času
pre skupiny 046/ 5 475 439.
www.kino.handlova.sk

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 3/2019
je v utorok 4. 2. 2020
Noviny vyjdú v stredu 12. 2. 2019

Pochod vďaky SNP opäť prekonal rekord
Počet účastníkov pochodu
vďaky SNP Cigeľ - Handlová sa
každoročne zvyšuje.
Kým pred tromi rokmi atakovali
dvojtisícovú hranicu, tento rok sa ho
zúčastnilo 2799 účastníkov z celého
Slovenska. „Z Handlovej sa celkovo
na oboch tratiach zaregistrovalo
666 účastníkov. V Cigli sa
registrovalo 118 ľudí, ktorí prišli do
Handlovej. Celkovo sme teda v cieli
nakŕmili 784 ľudí,” povedala Janka
Polakovičová, členka prípravného
štábu.
„Ľudia si toto podujatie obľúbili,
zúčastňujú sa na ňom mladí i starší,
ktorí sa chcú prejsť do pohoria
Vtáčnik. Tešíme sa aj zo školákov
a vďaka patrí učiteľom, ktorí vedú
mladých k takejto tradícii,” povedal
starosta Cigľa Štefan Mjartan.
Slávnostného otvorenie pochodu
sa zúčastnil aj premiér Peter
Pelelegrini (Smer-SD). „Mrazí ma
z toho, keď vidím, ako z mesiaca
na mesiac silnie podpora strany,
ktorá úplne spochybňuje všetko
to, čo sa v Slovenskom národnom
povstaní stalo,” povedal po pietnom
akte kladenia vencov k pamätníku
obetí druhej svetovej vojny v obci
Cigeľ. Ako dodal, je úloha nás
všetkých – vlády, opozície, ľudí
z kultúrneho a spoločenského
života, aby jasne povedali nie

Mesto Handlová
a Komisia športu pri MsZ
pozývajú verejnosť na

OCEŇOVANIE HANDLOVSKÝCH
ŠPORTOVCOV, KOLEKTÍVOV,
TRÉNEROV A FUNKCIONÁROV
ZA ROK 2019
takýmto veciam. “Veľmi sa teším,
že aj v posledných dňoch sme boli
svedkami masívnej demonštrácie
ľudí, ktorí odmietli politiku človeka,
ktorý nebol schopný riadiť ani jeden
vyšší územný celok, nieto aby bol
schopný riadiť štát,” pripomenul
Pellegrini.
Pietny akt bol súčasťou 45.
ročníka lyžiarsko-turistického
Pochodu vďaky Cigeľ – Handlová.
Organizujú ho ako spomienku na

obete Slovenského národného
povstania. “Uctievame si udalosti,
ktoré sa udiali 13. januára 1945,
keď obec obsadili nemeckí fašisti a
na výsluch a mučenie do Prievidze
zobrali viac ako 100 mužov. Deviati
sa už nikdy nevrátili, celkovo z
našej obce zahynulo v SNP 22
obyvateľov,” uzavrel starosta Cigľa
Štefan Mjartan.
(TASR/RED FOTO: MsÚ)

Workshop s českou Winter Camp 2020 s Tomášom Mrvišom
tanečnou kráľovnou
Rok 2020 sme u nás odštartovali s
českou tanečnou kráľovnou Gábi
Vengři. Gábi momentálne striedavo
býva v Los Angeles a v Prahe. Spolupracovala s choreografkou Chrisa
Browna – Laure Courtelemont, učila
v štúdiu IMMA SPACE ako asistentka
známeho Jasona Facey, spolupracovala s choreografom Nicki Minaj
– Free Boogie. V čechách je známa
aj ako choreografka koncertov Ewy
Farny, Otváracieho ceremoniálu Majstrovstiev sveta horských bicyklov,
alebo choreografka súťaže MISS.
Workshop bol tentokrát otvorený
aj pre verejnosť. Zažili sme tri lekcie
rozdelené podľa veku a tanečnej
úrovne. Opäť sme sa naučili niečo
nové a nezabudnuteľné. Ako sa u nás
hovorí: ,,Vzdelávanie nikdy nekončí.
Videá a fotky si môžete pozrieť na
našich sociálnych sieťach @DAZYA
DANCE GROUP alebo na www.dazya.
sk. Už teraz sa tešíme na ďalší domáci
tanečný workshop, ktorý budeme organizovať vo februári.
Prehľad uskutočnených workshopov
tanečnej skupiny Dazya v školskom
roku 2019/2020:
- Október: Jazz and lyrical workshop s
Katarínou Roháčovou
- November: Hip-hop choreo workshop so Simonom Šinkom
- December: Footwork workshop s
Mirkom Janíkom (Otec Mirec)
- Január: Commercial intensive s Gábi
Vengři
Dazya

Na piaty ročník zimného basketbalového kempu sa prihlásilo celkovo
80 detí. Kvôli obmedzenej kapacite
mohlo prísť len 25 vyvolených. Boli
to tí, ktorí sa prihlásili skôr. Pre kemperov organizátori pripravili možnosť
zatrénovať si so známym hráčom extraligového Baníka, odchovancom
ŠBK Handlová, Tomášom „Mrvom“
Mrvišom.
Pod taktovkou trénerov Jána Beráneka, Ondreja Haviara, Maroša Minárika,
Ericha Štaudingera a Tomáša Ihringa
mali možnosť zdokonaliť si herné
zručnosti a nechýbali ani obľúbené
súťaže, ktoré prebiehali v telocvični
Základnej školy Mierové námestie v
Handlovej. Víťazom súťaže v skupine

starších sa stal Samuel Murcin a v skupine mladších Kristián Kúdela. Touto cestou im ešte raz gratulujeme a
chválime ich za zodpovedný prístup.
Nechýbala ani beseda s Filipom Haladom a Tomášom Mrvišom. Otázok
bolo veľa a nechýbala ani autogra
miáda. Komu sa pošťastilo, spravil si
aj fotku so svojím obľúbencom.
„Winter Camp vnímam veľmi
pozitívne. Ja osobne rád podporujem a chodím na takéto akcie. Deti
sa na nich učia nové veci, ale zároveň
sa zabávajú a užívajú si basketbal.
Odtrénoval som s nimi dva tréningy
a vlastne som sa vrátil späť v čase, keď
som ja začínal,“ povedal Tomáš Mrviš.
Ivan Morvay, FOTO Milan Geleta

Piatok 7. február 2020 o 17.30 h
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