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V tomto čísle:
Kraj i mesto hľadajú pracovníkov.
Pozrite si 24 voľných pozícií.
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Malí a strední podnikatelia môžu získať dotáciu 200-tisíc eur
Malí a strední podnikatelia môžu
získať dotáciu od 50-tisíc do
200-tisíc eur.
O podporu sa môžu uchádzať projekty súkromného sektora zame
rané na uvedenie nového, alebo
inovovaného produktu na trh alebo
na inováciu produkčného procesu.
Podmienkou je realizácia projektov
výlučne na území okresov Prievidza
a Partizánske, sídlo žiadateľa pritom
nie je rozhodujúce.
Prvá uzávierka bude 30. apríla

Ako správne parkovať medzi
rodinnými domami?
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Rozhovor s predsedom komisie
výstavby a územného plánu.
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Ide o prvú výzvu, ktorú rezort hospodárstva vyhlásil zo zlúčeného
ope
r ačného programu Integrovaná infraštruktúra. Podniky môžu
získané nenávratné finančné
príspevk y použiť na nákup dlho
dobého majetku, ako sú stroje,
prístroje, zariadenia, softvér, licencie, za účelom dosiahnutia inovácie
produktov či procesov vo vybraných
oblastiach priemyslu a služieb. Mini
málna výška príspevku je 50-tisíc
eur a maximálna výška je 200-tisíc
eur. Predložené žiadosti sa budú
posudzovať v rámci hodnotiacich
kôl. Uzávierky prvých dvoch kôl sú
naplánované na 30. apríla a 30. júna
2020. Prípadné ďalšie uzávierky
budú nasledovať v trojmesačných
intervaloch. Výzva je vyhlásená ako
otvorená, teda až do vyčerpania
finančných prostriedkov. Celkovo
je na túto výzvu vyčlenených 10
miliónov eur.
Formuláre sú zjednodušené

Predstavujeme metodičku
Spoločného školského úradu.
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V snahe znížiť administratívnu
záťaž žiadateľov je výzva vyhlásená
v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je
možné podať plne elektronicky.
Žiadateľ nemusí predkladať potvr

Informačný seminár pre podnikateľov, ktorí majú záujem získať dotáciu, sa uskutoční 11. marca v podnikateľskom inkubátore o 9-tej hodine.
denia vydané verejnými orgánmi a
ani ďalšie dokumenty. Zároveň je
zjednodušené vypĺňanie formulára
žiadosti.
Prebehne informačný seminár
Informačný seminár k výzve prebehne 11. marca 2020 o 9-tej hodine v Podnikateľskom inkubátore
Handlová. Seminár organizuje Mi
nisterstvo hospodárstva SR v spolupráci s Informačno-poradenským
centrom pre územie Trenčianskeho
kraja. Partnermi sú mesto Handlová
a Asterion, n. o., podnikateľský
inkubátor.
Výzva pre malých a stredných
podnikateľov je podľa primátorky

mesta Silvie Grúberovej výbornou
príležitosťou pre rozvoj regiónu.
„Som presvedčená, že mnohí
podnikatelia majú vynikajúce
nápady, chýba im však kapitál.
Chcem preto pozvať všetkých
podnikateľov a živnostníkov, aby
si výzvu preštudovali, aby prišli a zaujímali sa o možnosť získať
nenávratnú dotáciu. Prostredn íc
tvom úspešného projektu vedia
pomôcť svojej spoločnosti, nášmu
mestu, obci či regiónu. Obrovskou
výhodou je, že projekty budú
súťažiť len v rámci okresov Prie
vidza a Partizánske, nie na celom
území SR. Aj celková alokácia 10
miliónov eur hovorí o tom, že môže
byť podporených minimálne 50 a

Termín otvorenia plavárne sa posúva
Kolaudácia rekonštrukcie mestskej
plavárne je prerušená. 29. februára
sa ešte neokúpeme.

Blíži sa piaty ročník turnaja
Mareka Viedenského.
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Kolaudačné konanie budovy mestskej
plavárne začalo v stredu 19. februára.
Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta
Handlová, koncesionára, zhotoviteľa,
Okresného úradu životného prostredia, hasiči, pracovníci inšpektorátu
práce aj zástupcovia subdodávateľov,
ktorí sa podieľajú na výstavbe.
„Dnes sme kolaudovali kotolňu,
plynovod a plaváreň. Stavba je kontrolovaná každým orgánom osobitne.
Všetky orgány musia dať súhlasné
stanoviská, až potom môže stavebný
úrad vydať kolaudačné rozhodnutie.
Neprebehlo ani prevzatie stavebného
diela medzi koncesionárom a jednotlivými subdodávateľmi stavby,“ povedala Mária Dányiová zo Spoločného
obecného úradu Handlová. Konanie
je podľa jej ďalších slov prerušené

FOTO: INU

maximálne 200 projektov, čo sú
naozaj pekné čísla. Je to jedinečná
príležitosť ako posilniť existujúce
podnikateľské činnosti alebo aj
začať nové,” povedala primátorka
Handlovej.
Kde sa dozviete viac?
Všetky potrebné informácie
ohľadom výzvy pre malých a
stredných podnikateľov môžu záujemcovia získať aj na webovom
sídle operačného programu www.
opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy
vyzvy@mhsr.sk.
(RED)

Pozvánka na
zasadnutie MsZ
Primátorka mesta
Handlová zvolala
11. zasadnutie
Mestského
zastupiteľstva.

dovtedy, kým všetky orgány skontrolujú dokumentáciu potrebnú pre
vydanie kolaudačného rozhodnutia.
„Jedná sa o formálne záležitosti, ktoré
budú odstránené v čo najkratšom
čase,“ povedala Erika Karová, konateľka spoločnosti B.T.I. spol. s r.o., ktorá
je koncesionárom mestskej plavárne.

O novom termíne otvorenia plavárne
však špekulovať nechcela.
Primátorka Silvia Grúberová informovala, že mesto Handlová v januári
zaslalo spoločnosti B.T.I. výzvu na
riadne plnenie zmluvných povinností
a bezodkladné dokončenie prác.
(INU)

Konať sa bude vo
štvrtok 27. februára
o 14.00 hodine vo veľkej
zasadacej miestnosti
mestského úradu.
Program rokovania
nájdete na webovom
sídle mesta
www.handlova.sk
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Kraj hľadá ľudí. Pomôžu transformovať región
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil výberové konanie na obsadenie 22 pracovných miest pre projekty pomoci baníkom, ktorí prídu
o zamestnanie, ale aj ľuďom, ktorí
majú nápady na projekty transformácie regiónu.
Štrnásť pracovných miest súvisí s projektom „Podpora zamestnateľnosti v
regióne horná Nitra“. Hlavným cieľom
projektu je zmierniť dopady ukončenia činnosti Hornonitrianskych baní
Prievidza a. s. (HBP) na jednotlivých
zamestnancov a vytvoriť podmienky
pre čo najplynulejší prechod zamestnancov z útlmovaného odvetvia
ťažby hnedého uhlia do nového
zamestnania. Zamestnanci, ktorí v
dôsledku ukončenia ťažby hnedého
uhlia prídu o zamestnanie a stratia
možnosť pracovať vo svojej profesii,
budú podporení prostredníctvom
cielenej pomoci, zameranej na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých
zručností. Zvýši sa tak ich adaptabilita na nové podmienky, zvýšia sa ich
šance na plynulý prechod do nového
zamestnania či k podnikaniu a tým
bude mať projekt pozitívny dopad aj
na zamestnanosť v regióne.

Mestá hornej Nitry sú partnermi

Budú pomáhať s projektmi

Žiadateľom o podporu národného
projektu je Trenčiansky samosprávny kraj, partnermi sú podnik
Hornonitrianske bane Prievidza
a mestá Handlová, Prievidza a
Nováky. Hlavným cieľom miest je
uľahčenie prechodu do novej etapy života komunity počas útlmu
a ukončovania činnosti uhoľného
priemyslu v regióne. Zámerom je
poskytnúť komplexný program
opatrení a aktivít pre zamestnancov uhoľného priemyslu zameraných na podporu adaptability na
nové podmienky, zvyšovanie ich
flexibility na trhu práce a podpora
k svojpomoci.

Detašované pracovisko na pomoc
potenciálnym realizátorom projektov
transformácie by malo vzniknúť vďaka ďalšiemu projektu „Lepší Trenčiansky kraj”. Osem zamestnancov bude
dennodenne komunikovať s ľuďmi v
regióne a poskytovať poradenstvo pri
spracovaní projektov i hľadaní optimálnych zdrojov financovania. Kraj
preto vyhlásil výberové konania na
pozíciu „Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra“ a sedem
miest „Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra“.

Kontaktné centrá pre baníkov
V rámci projektu budú v mestách
vytvorené kontaktné centrá. Hlavnou činnosťou kontaktných centier
bude najmä poradenstvo a konzultačná činnosť pre najbližšie okolie
zamestnancov HBP, ktorí prídu o
zamestnanie s cieľom eliminácie
krízových situácií, ktoré môžu byť
dôsledkom straty zamestnania a
tým aj sociálneho statusu.

Nástup 1. apríla
Osobnostné a morálne predpoklady
sú pre všetky vypísané pozície zhodné: bezúhonnosť, sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
schopnosť pracovať pod tlakom,
komunikačné zručnosti, príjemné
vystupovanie orientované na klienta, adaptabilita a flexibilita. Termín
uzávierky prihlášok je 13. marca.
Predpokladaný nástup do zamestnania pre všetkých 22 výberových
konaní je 1. apríla 2020. Miesto
výkonu práce je okres Prievidza. ( RED)

Koľko naozaj platia klienti
Senior centra Handlová?
Zamestnanci Senior centra sa často
stretávajú s mylnými informáciami
o tom, koľko sa v ich zariadení platí.
Prijatie do Senior centra Handlová nie
je podmienené žiadnym vstupným
ani sponzorským poplatkom. Ako
vysvetlila sociálna pracovníčka Da
niela Báleková, výška úhrady je vždy
individuálna. „Maximálna úhrada sa
pohybuje do výšky 450 eur, pretože
je v nej zahrnutá aj diabetická strava
s druhou večerou a občan má naj
vyšší stupeň odkázanosti na pomoc.
Minimálna úhrada nepresahuje 390
eur. Úhrada sa môže znížiť, ak naši
obyvatelia trávia víkendy s rodinou,
alebo sú hospitalizovaní,“ povedala
Báleková.
Podľa jej ďalších slov pribúdajú žiadatelia, ktorí chcú byť umiestnení
okamžite, lebo po prepustení zo
zdravotníckeho zariadenia im rodinní príslušníci nedokážu zabezpečiť
potrebnú starostlivosť. „Keď sa uvoľní
miesto v zariadení, je prijatý žiadateľ z
evidencie čakateľov, ktorý má rovna-

ko vážny zdravotný stav a žiadosť si
podal skôr,“ doplnila Báleková.
Senior centrum Handlová k 17.
februáru 2020 evidovalo 23 žiadostí
v evidencii čakateľov, ktorí doložili
všetky potrebné prílohy, teda rozhodnutie a posudok o odkázanosti na
sociálnu službu vydané mestom, kde
má žiadateľ trvalý pobyt, vyhlásenie
o majetku a rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Žiadosť si
môže podať každý jeden občan, ktorý
dovŕšil dôchodkový vek, je odkázaný
na pomoc v zariadení na základe
rozhodnutia a posudku o odkázanosti
na sociálnu službu nielen z Handlovej,
ale aj z iných miest a obcí.
Bližšie informácie ako postupovať v
prípade záujmu o umiestnenie do
Senior centra Handlová, koľko budete
platiť a za čo, nájdete aj na webovej
stránke: www.seniorcentrum.handlova.sk. Môžete sa osobne obrátiť na sociálnu pracovníčku Danielu Bálekovú
na telefónnych číslach 046/5450458,
0917 127 450.
(INU)

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konania
Asistent projektového
manažéra

Pracovné miesto sa obsadzuje počas
trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
s miestom výkonu práce v okrese
Prievidza.
Kvalifikačný predpoklad: dosia
hnuté minimálne vysokoškolské
vzdelanie 1. stupňa.
Výberové kritériá: znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému
riadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho
fondu na programové obdobie 2014
– 2020, znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami, znalosť ITMS
2014+, znalosť Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, znalosť problematiky transformácie priamo v prostredí hornej Nitry
výhodou, znalosť Microsoft Office,
elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS
výhodou), organizačné schopnosti,
skúsenosť s riadením menšieho
kolektívu výhodou, aktívna znalosť
anglického jazyka, vodičské oprávnenie – skupina „B“.
Odborná prax: minimálne 1 rok
praxe v oblasti prípravy, implementácie a manažmentu projektov
financovaných z EŠIF alebo iných
zdrojov EÚ a ŠR.
Plat: min. 1 200 eur v závislosti od
predchádzajúcej odbornej praxe.

Tútor

13 pracovných miest sa obsadzuje počas trvania projektu „Podpora
zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v okrese
Prievidza.
Kvalifikačný predpoklad: dosiahnuté minimálne úplné stre-

doškolské vzdelanie
Výberové kritériá: znalosť postupov
v oblasti motivácie, znalosť metód
smerujúcich k rozvoju sociálnych
kompetencií, sebavedomia, sebaprezentácie, znalosť základných zručností
v oblasti personalistiky, orientácia v
otázkach regionálneho trhu práce na
hornej Nitre, znalosť Akčného plánu
transformácie uhoľného regiónu
horná Nitra výhodou, znalosť problematiky transformácie priamo v
prostredí hornej Nitry výhodou,
základné znalosti administratívnych
úkonov, bezchybná znalosť úradného
jazyka, znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS
výhodou), organizačné schopnosti,
komunikačné a interpersonálne
zručnosti, aktívna znalosť anglického
jazyka výhodou, vodičské oprávnenie
– skupina „B“.
Odborná prax: minimálne 2 roky
praxe v riadení menšieho kolektívu,
zameranie na personalistiku, sociálnu
prácu, pedagogickú činnosť výhodou.
Plat: min. 1 150 eur v závislosti od
predchádzajúcej odbornej praxe.

Hlavný manažér
implementačnej
jednotky horná Nitra

Pracovné miesto sa obsadzuje počas
trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ s miestom výkonu práce v
okrese Prievidza.
Kvalifikačný predpoklad: dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2.
stupňa.
Výberové kritériá: znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému
riadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho
fondu na programové obdobie 2014
– 2020, znalosti v oblasti prípravy

programového obdobia 2021-2027,
znalosť Microsoft Office, elektronickej
komunikácie, automatizovanej práce
s dátami (znalosť ITMS výhodou), podrobná znalosť Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná
Nitra, znalosť problematiky transformácie priamo v prostredí hornej
Nitry výhodou, základná znalosť
zákona o účtovníctve, aktívna znalosť
anglického jazyka, vodičské oprávnenie – skupina „B“.
Odborná prax: minimálne 5 rokov
praxe v oblasti prípravy, implementácie a manažmentu projektov
financovaných z EŠIF alebo iných
zdrojov EÚ a ŠR, skúsenosť s riadením
kolektívu najmenej 5 osôb po dobu
najmenej 3 rokov.
Plat: min. 1 400 eur v závislosti od
predchádzajúcej odbornej praxe.

Projektový manažér
implementačnej
jednotky horná Nitra

7 pracovných miest miest sa obsadzuje počas trvania projektu „Lepší
Trenčiansky kraj“ s miestom výkonu
práce v okrese Prievidza.
Kvalifikačný predpoklad: dosia
hnuté vysokoškolské vzdelanie min.
1. stupňa.
Výberové kritériá: zhodné s pozíciou
Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra.
Odborná prax: minimálne 2 roky
praxe v oblasti prípravy, implementácie a manažmentu projektov
financovaných z EŠIF alebo iných
zdrojov EÚ a ŠR.
Plat: min. 1 200 eur v závislosti od
predchádzajúcej odbornej praxe.
Všetky informácie o výberových
konaniach záujemcovia nájdu na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk v sekcii
Úradná tabuľa - Výberové konania.

Mesto Handlová vyhlasuje výberové konania
na obsadenie dvoch pracovných miest:
1. Vedúci/a oddelenia mestských projektov
Mestského úradu Handlová.
Hlavný pracovný pomer s pedpokladaným termínom
nástupu 1. apríla 2020.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, prax v oblasti
manažmentu projektov min. 5 rokov,
• znalosť strategických dokumentov mesta, SR, EÚ (oblasť
regionálneho rozvoja), dokonalá znalosť miestnych a regionálnych pomerov,
• znalosť cudzieho jazyka (AJ) minimálne na úrovni stredne
pokročilý (B1).

2. Právnik mesta Handlová
Hlavný pracovný pomer s predpokladaným termínom
nástupu 1. mája 2020.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• prax v oblasti verejnej správy vítaná,
• znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy mesta
• manažérske schopnosti, samostatnosť a flexibilita v práci,
kreativita, iniciatívnosť,
• koncepčné a strategické myslenie, komunikačné schopnosti,
• samostatnosť, flexibilita.
Zoznam požadovaných dokladov záujemcovia nájdu na
webovom sídle mesta www.handlova.sk. Písomné žiadosti
o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu
alebo zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
v zalepenej obálke označenej heslom:
„Výberové konanie - (pracovná pozícia) – neotvárať“.
Uzávierka žiadostí na miesto vedúci oddelenia mestských
projektov je 4. marca 2020 o 13.00 hod.,
na miesto právnik mesta 6. apríla 2020 o 13.00 hod.

Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová, vydáva mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, adresa redakcie: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, 2. podlažie, Oddelenie
marketingu a komunikácie. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271, IČO: 00318094. Šéfredaktor: Mgr. Jana Paulínyová, telefón: 046/519 25 36, e-mail: handlovsky.hlas@handlova.sk,
zodpovedný redaktor: Mgr. Silver Jurtinus, telefón: 0905 909 311, redaktorka: Bc. Vanda Matiašková. Grafická úprava: Silver Jurtinus. Distribúcia do domácností – Slovenská pošta. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22,
851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je
zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika je mesto Handlová.
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Začnime svoje autá parkovať správne

Zúčastnite sa parlamentných volieb už túto sobotu 29. februára
2020 v čase od 7.00 h do 22.00 h.
V Handlovej bolo k 24. 2. 2020 spolu
13 461 oprávnených voličov (tento
počet sa môže meniť aj v deň volieb), o hlasovací preukaz požiadalo 329 obyvateľov mesta a 147
Handlovčanov požiadalo o voľbu
poštou. Mestu bolo doručených
spolu 350-tisíc hlasovacích lístkov.
V 18-tich okrskoch v meste Handlová je spolu viac ako 155 členov
okrskových komisií. Okrskom s naj
väčším počtom oprávnených voličov
je okrsok č. 11 – Dom kultúry mesta
Handlová, kde bolo k 24. 2. evidovaných 1822 oprávnených voličov
a najmenším okrskom je okrsok č.
18 – Dom kultúry Morovno s 234
oprávnenými voličmi.
Zmeny v okrskoch
Mesto Handlová informuje, že volebný okrsok č. 17, ktorý bol v dome

kultúry Nová Lehota je presťahovaný do požiarnej zbrojnice, č. p.
166 (pri autobusovej zastávke), tak
ako bolo uvedené v oznámeniach o
konaní volieb. Budova Domu kultúry
v Novej Lehote je v zlom technickom stave a pre zriadenie okrsku je
nevhodná.
Mesto Handlová informuje, že
volebný okrsok č. 12 je v budove
Mestského bytového podniku
(MsBP) tak ako po minulé roky, avšak
je presťahovaný na 1. poschodie do
zasadacej miestnosti MsBP. Vstup do
volebnej miestnosti je cez hlavný
vchod.
Všetci voliči, ktorí sa nemôžu zo
zdravotných dôvodov dostaviť
do volebného okrsku v ktorom sú
oprávnení voliť, môžu do stredy
26. 2. 2020 nahlásiť túto skutočnosť
na tel. 046 519 25 33 a požiadať o
prenosnú volebnú schránku. Po
tomto termíne je potrebné kontaktovať okrsok v deň volieb na tel. čísla
okrskov zverejnených na webovom
sídle mesta.
(RED)

Galéria odpadkov
Zátišie s raňajkami

Mesto Handlová pripravuje koncepciu parkovania v meste a od
minulého roka sa intenzívne venuje analýze súvisiacich problémov.
Ako jeden z najväčších problémov v
častiach mesta s rodinnými domami
sa javí nesprávne parkovanie motorových vozidiel, resp. neznalosť
základných ustanovení cestného
zákona (zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov). Áut stále pribúda v každom meste na Slovensku,
nie je tomu inak ani v Handlovej.
Spôsob, akým parkujete, aby vozidlo
neprekážalo bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, prístupu záchranných zložiek, zimnej a letnej údržbe
komunikácií, je našim spoločným
cieľom.
Vyhnite sa pokute
Ulice nevieme rozšíriť, spoločnými
silami však vieme jednoduchým
dodržiavaním zákona o cestnej
premávke predísť tomu, aby ste neboli v budúcnosti sankcionovaný!
Našim cieľom je postupnými krokmi

zabezpečiť, pri nemenných šírkových
parametroch našich ulíc, parkovanie
v meste tak, aby sme v maximálne
možnej miere zabezpečili bezpečnosť
a plynulosť premávky v meste. Za
čiatkom a výzvou pre nás všetkých je
dodržovanie troch základných pravidiel.
Buďme ohľaduplní
Najväčšiu hodnotu má ľudský život!
Zaparkujte auto tak, aby záchranné
zložky mali bezproblémový prístup,
aby ani jeden z účastníkov cestnej
premávky nebol ohrozený a mali ste
dobré susedské vzťahy.
Parkujte na svojom pozemku
V Handlovej je niekoľko kritických
ulíc, kde je parkovanie veľmi problematické. Celé sídlisko Juh (napr.
ulice Nádaždyho, Duklianska), Kremnická, Školská, Malá Hôrka, Ulica
Kunešovská, Krššáková, Savina atď.
V nastávajúcom období budeme
postupne informovať majiteľov v
kritických oblastiach malými informačnými letákmi. Leták má

preventívny charakter, aby sme
nemuseli po celom meste osadiť dopravné značenie za niekoľko tisíc eur
a aby majitelia motorových vozidiel
v odôvodnených prípadoch neboli
sankcionovaní pokutou do výšky 50
eur.
Po chodníku môžu chodiť chodci
Chodníky patria chodcom, slovami
zákona: Iní účastníci cestnej premávky
než chodci (napr. vodiči motorových
vozidiel) nesmú chodník používať; to
neplatí, ak dopravnou značkou alebo
dopravným zariadením je určené inak
alebo ak ide o zastavenie alebo státie
vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka
chodníka najmenej 1,5 m.
Pýtajte sa
Ak máte záujem o konzultáciu o konrétnom probléme súvisiacom s parkovaním na uliciach, kontaktujte nás
na adrese parkovanie@handlova.sk.
(RED, ILUSTRAČNÉ FOTO)

MsP Informuje

Zabezpečte si ochranu objektu prostredníctvom mestskej polície

Po výdatných raňajkách môže ostať
aj viac ako desať druhov odpadov.
Viete ich správne vyseparovať?
1. Zvyšky z ovocia - banánová šupka a
citrónová kôra (v menšom množstve)
patria do kompostéra alebo do
hnedého kontajnera. Obyvatelia bytoviek, ktorí nemajú k dispozícii hnedé
nádoby na biologicky rozložiteľný
odpad môžu zatiaľ zvyšky z ovocia a
zeleniny hádzať do nádob na zmesový
komunálny odpad.
2. Výluh z kávy patrí do kompostéra,
alebo do hnedej nádoby na biologicky
rozložiteľný odpad.
3. Plechovka z kávy patrí do červenej
nádoby na kovové obaly.
4. Použité kuchynské utierky zahoďte
do zmesového komunálneho odpadu.
5. Tégliky od jogurtu a sladkej ryže
nemusíte umývať, čo najlepšie ich však

zbavte obsahu a vložte do žltej nádoby
na plasty.
6. Hliníkové viečko oddeľte od téglika,
zbavte ho zvyškov potravín a vhoďte
do nádoby na kovové obaly.
7. Obal z paradajok je papierový, patrí
preto do nádoby na papier.
8. Stonka z paradajok – kompostér alebo hnedý kontajner.
9. Obal z mlieka – tetrapak, patrí do
žltého kontajnera alebo oranžového
vreca na plasty.
10. Fólie neznečistené od potravín patria do žltého kontajnera.
11. Fólie znečistené od potravín patria
do zmesového komunálneho odpadu.
12. Strečová fólia neznečistená patrí do
plastov.
13. Strečová fólia znečistená je zmesový
komunálny odpad.
14. Tácka a fólia z lososa je zmesový komunálny odpad.
(RED)

Mestská polícia Handlová zabezpečuje ochranu objektov za pomoci pultu
centrálnej ochrany. Základnou úlohou
pultu centrálnej ochrany je prijímanie
signálov z monitorovaných objektov v
prípade alarmového signálu. Úlohou
mestskej polície je okamžité preverenie alarmového signálu na objekte a

pokračovanie v zmysle platnej legislatívy.
Objekty sú napojené na pult centrálnej
ochrany prostredníctvom mobilného
operátora a externej firmy. Na území
mesta Handlová je momentálne na
pult centrálnej ochrany pripojených 20
objektov. Za rok príslušníci mestskej

polície vykonali 294 výjazdov.
V prípade záujmu sa môžete osobne
informovať na útvare Mestskej polície
v Handlovej u náčelníka denne od 7:00
hod. do 15:00 hod. alebo na telefónnom čísle 0907 898 784. Ponuka platí
pre fyzické, ale aj právnické osoby.
(MsP)

Fejtón

Valentínsky Oktagon
Verte či neverte, ale Valentína som
oslavoval už ako mláďa a poviem
vám, bolo to už hádam aj tridsať rokov
dozadu. Nie nie, nie som konšpirátor,
nešírim hoaxy, hovorím pravdu, nič
len pravdu, k tomu mi dopomáhaj
ktokoľvek. Chodil v telke ak si správne
pamätám každú nedeľu a spolu s
Raťafákom Plachtom bavili moju
generáciu. Dnešné deti nevedia, my
staršie deti si pamätáme, pamätajú si aj mnohí naši rodičia. Mali sme
Valentína každú sobotu, či nedeľu.
Dnes ho máme iba 14. februára...
Keď už ho nemám každý víkend,
zavítal som v piatok štrnásteho do

jedného nemenovaného „lídláku“.
Leták sľuboval že tam bude. Kto? No
Valentín! Namiesto neho som tam
našiel ľudí, ktorí ako osy bzučali okolo stojanu s kvetmi, zápasili o každý
tulipán a dostať sa k ružiam chcelo
ovládať kompletný mix bojových
umení.
Nemal som sa kedy rozcvičiť, vyrazil som hlavou vpred a moja tvrdá
pravačka rázne mierila k balíčku
ruží. Aj napriek značnej presile bojov
níkov sa mi podarilo vziať kvety do
rúk a v tom som za chrbtom začul:“
Do r..i, k...a, b..a, ten k....t zobral posledné ruže!“ Otočil som sa, očami

preletel celý valentínsky oktagon.
Tie vulgárnosti mi adresoval sotva
dvadsaťročný švihák. Zistil že som ho
zameral, snažil sa ujsť. Podišiel som k
nemu a tie kvety mu podal so slovami:“ Vezmi si ich kamarát. Ja som svojej žene priniesol aj pred týždňom, aj
pred mesiacom, ja svoju ženu ľúbim
celý rok“. Zdalo sa mi, že som ho vypol
hneď prvou vetou...
Dokážme tým našim mamám, ženám,
priateľkám, milenkám, dcéram, či
vnučkám, že nie iba keď je Valentín.
Dám ti mali tip. Už onedlho, (bude to
nedeľa) je tu MDŽ...
Krekáč
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Arpád Koszta: Sídlisku Juh by pomohlo vybudovanie parkovacieho domu
Po vzdaní sa mandátu Rudolfa
Podobu sa najdlhšie slúžiacim
poslancom v mestskom zastupiteľstve stal Arpád Koszta, ktorý
bol prvýkrát zvolený v roku 1994.
Od roku 1995 je nepretržite čle
nom Komisie výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a
dopravy. Začínal ako radový člen,
teraz je jej predsedom. Oblasti,
ktoré komisia rieši je viacero, prioritne sa zaoberá aj nakladaním s
majetkom mesta v kontexte verej
ného priestoru a širších vzťahov.

stojiská chcelo vybudovať mesto v
dostatočnom množstve, potrebujeme peniaze.
Má Handlová problém v oblasti
životného prostredia?

Za dvadsaťpäť rokov v komisii už
musíte mať ohromný prehľad.
Komisia má trinásť členov práve
preto, aby všetky oblasti pokrývali
odborníci v stavebníctve, doprave,
životnom prostredí aj v územnom
plánovaní. Bez odborníkov by sme
nedokázali nič. Ja sa v komisii od
začiatku zameriavam na ochranu
prírody a životného prostredia, lebo
o tieto témy sa zaujímam celý život.
Je to moje poslanie a venujem sa
mu ako dobrovoľný ochranca prírody, Štátnej ochrany prírody a člen
Strany zelených.
V blížiacich sa parlamentných
voľbách však Strana zelených
nekandiduje.
Do parlamentu teraz strana nekandiduje. Snažíme sa pracovať na
nižších úrovniach, vplývať na ľudí v
regiónoch a hlavne na deti. Generácie, ktoré prídu po nás, sa o životné
prostredie budú musieť starať.
Začnime teda územným plánom.
Pracujete na jeho zmene?
V rámci územného plánu sa teraz
zmeny nepripravujú. V územnom
pláne sú zahrnuté aj lokality na individuálnu bytovú výstavbu. Máme
vybrané lokality na Sadovej ulici,
kde by mohla vzniknúť ďalšia rada
rodinných domov a potom máme
vytipované parcely na Novej Lehote.
Tam sme uvažovali vytvoriť parcely
na pozemku oproti pohostinstvu
aj vedľa cesty smerom na východnú šachtu. Zatiaľ pred nami nestojí
žiadna konkrétna úloha, aby sme
museli územný plán meniť.
Ani v súvislosti so zámerom vybudovať obchodné centrum na sídlisku Morovnianska cesta?
Zámeru investora sme sa na komisii venovali a vyjadrovali sme sa k
rôznym alternatívam usporiadania
nákupného centra. Verím, že investor obchodné centrum na Morovnianskom sídlisku vybuduje. Je
dôležité, aby ľudia v tejto oblasti,
kde žije 5,5 tisíc ľudí, mali priestor
na nákupy. Aktuálne informácie
od investora však nemáme. Určite
by obyvateľom tejto časti mesta
pomohlo parkovisko, ktoré by cez
deň slúžilo pre nákupné centrum
a večer by mohlo slúžiť pre parkovanie áut obyvateľov okolitých
bytoviek. Pred niekoľkými rokmi
nás oslovil subjekt, ktorý by chcel
vytvoriť ďalšie obchodné centrum
pod zdravotným strediskom. Túto
žiadosť sme zatiaľ odložili s tým,
že ďalšie žiadosti budeme riešiť až
po dokončení obchodného centra
so železničnou zastávkou, veľkým
kruhovým objazdom na hlavnej ceste a menším medzi Morovnianskou
cestou a Okružnou ulicou. Ďalšia vec
je plaváreň a kúpalisko. Do budúcna uvažujeme o využití plôch nad

Arpád Koszta je členom komisie Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy už dvadsaťpäť rokov.
kúpaliskom smerom k záhradkárskej
oblasti. Aj tam by sme mohli vytvoriť
zázemie pre návštevníkov kúpaliska.
Vecí je dosť, peňazí je však málo.
Čo je aktuálne najpálčivejším problémom, ktorý komisia rieši?
Vieme, v akom stave máme chodníky
a cesty, či v meste alebo v mestských
častiach. Niektoré veci sa vyriešili
v predchádzajúcom volebnom období, ale pomocou úverov, ktoré teraz
musíme splácať. Máme veľmi málo
peňazí, aby sme ich mohli využiť na
rekonštrukciu ďalších ciest a chodníkov. Musíme sledovať výzvy, lebo za
vlastné peniaze toho veľa neurobíme.
Zjednosmernenie niektorých ulíc bol
nápad aj našej komisie a myslím si,
že by sa v tom mohlo pokračovať.
Zjednosmernením sa dosiahli dobré
výsledky a hlavne je to dobré pri zimnej údržbe.
Hovorili ste aj o koncepcii parkovania v meste?
Koncepcii parkovania v meste sme
sa venovali už v predchádzajúcich
volebných obdobiach, tie materiály
existujú. Riešili sme celú Handlovú.
Podarilo sa nám vybudovať okolo
60 parkovacích miest pri nových nájomných domoch na Mostnej ulici,
podarilo sa vyriešiť niektoré problémy na sídlisku Morovnianska ces-

ta, najväčší problém je však sídlisko
Juh, kde je parkovacích priestorov
najmenej. Je to staré sídlisko, kde
nerátali s takým počtom áut, aký je
dnes. Uvidíme, či vyjde nejaká výzva
na budovanie parkovacích miest zo
strany štátu. Niektoré mestá to riešia
spoplatnením parkovania, niekde prenajímajú parkovacie plochy
súkromným majiteľom. My sme zatiaľ prenajímali parkovacie miesta
iba zdravotne ťažko postihnutým
občanom, ktorí sú odkázaní na to,
aby to parkovacie miesto mali čo
najbližšie k svojmu bytu. Dúfame, že
štát sa rozhýbe a pomôže nám vyriešiť tento problém. Na území mesta
máme obrovské množstvo pozemkov, ktoré nepatria mestu. Patria rôznym štátnym úradom, Slovenskému
pozemkovému fondu alebo súkromným majiteľom. Veľa komunikácií
mesta leží na nevysporiadaných
pozemkoch. Cesta slúži, pozemok
však vysporiadaný nie je. Ideálne
by bolo, keby tieto pozemky získalo
mesto do svojho majetku, to je však
v dnešnej finančnej situácii nereálne.
Na cudzí majetok však mesto nemôže
žiadať dotácie.
Aké riešenie by ste si predstavovali?
Je škoda, že nás ešte neoslovila žiadna firma, ktorá by dokázala vybudovať poschodový parkovací dom, kde
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by mohlo byť zaparkovaných 200 300 áut.
Myslíte, že by ľudia chceli parkovať
5 minút chôdze od svojho bytu?
To je druhá strana mince. Či by ľudia
boli za parkovnie ochotní platiť a
prejsť pešo päťsto metrov, je otázka.
Ja som však voľakedy neveril tomu,
že by sa v Handlovej ujali taxíky a te
raz vidíme, aké množstvo taxislužieb
na území mesta pôsobí. Voľakedy sa
ľudia sťažovali, aká drahá je mestská
hromadná doprava, teraz nemajú
problém zaplatiť si taxík. Možno by
sa ujal aj parkovací dom.
Aké témy ste na komisii preberali v
rámci životného prostredia?
Životné prostredie sme v ostatnej
dobe riešili najmä v súvislosti so
skládkovaním, nakladaním s odpadom a kompostovaním. Do budúcna
bude potrebné vyriešiť stojiská pre
zber odpadu.
Myslíte uzatvárateľné stojiská?
Pani primátorka hovorila o
uzamykateľných stojiskách, čo by
mohlo prispieť k zvýšeniu separácie odpadu. Je to však závislé od finančných zdrojov. Je otázne, či by
si ich vybudovanie chceli obyvatelia
zaplatiť sami. Ak by uzamykateľné

Má, ale nie je to problém Handlovej,
ale celého Slovenska. Je to problém
s čiernymi skládkami a vandalmi.
Niekedy sa stane, že mesto odstráni
čiernu skládku a odpad je tam o pár
dní znova. Ľudia si musia uvedomiť,
že takto ochudobňujú mesto, ktoré
znáša náklady na čistenie čiernych
skládok. Každý môže zdarma vyviezť
odpad na zberný dvor. Keď človek vidí
čo je vyhodené popri hlavnej ceste,
kde je to v strmých svahoch problém
aj vyčistiť, ani sa mu to nechce veriť.
Už sme mali dobu železnú, bronzovú,
teraz máme dobu plastovú. Tie plasty
sa však v prírode len tak ľahko nerozložia. Človeka to veľakrát mrzí, keď
vidí, aký neporiadok po sebe ľudia
nechali aj na pekných lokalitách, v
ohniskách spálené plastové fľaše,
konzervy odhodené v kríkoch. Mesto vytvára podmienky pre cestovný
ruch, tvoria sa náučné chodníky, informačné tabule a vandali to zničia.
Tri roky som sa naháňal okolo zelenej
oázy, aby sme vybudovali posedenie smerom na lúky za oceľovými
konštrukciami. Dva roky to slúžilo a
potom to niekto podpálil. Trojročná
práca ľahla popolom za jednu noc.
Už sme to potom neobnovili. Ale
zvažujeme dať do poriadku aspoň
studničku. Viacero sedení na Baníc
kom chodníku nám podpálili, na jednej studničke sme museli dať vyrobiť
novú tabuľu, lebo ju dostrieľali. Dúfame, že sa nám niektoré veci podarí
obnoviť, aby slúžili ľuďom.
Mesto teraz získalo do majetku les v
piatom stupni ochrany. Ako ochranca prírody musíte mať radosť.
Oblasť okolo Bieleho kameňa je po
prírodovednej stránke mimoriadne
zaujímavá. Roky som tam chodieval.
Od roku 1978 do roku 1985 sme mali
základnú organizáciou Slovenského
zväzu ochrancov prírody a krajiny
“Lesná múdrosť”. Práve túto lokalitu
sme riešili, robili sme tam strážnu
službu, vytyčovali sme lokalitu. Teraz
mesto robí kroky na vytvorenie neziskovej organizácie, ktorá bude mať
pod palcom pozemky v okolí mesta.
Máme močariská, jaskynné systémy,
kamenné more, vodopád. Handlová
má veľa prírodných zaujímavostí,
ktoré treba zviditeľniť.
SIlver Jurtinus

Mesto rokovalo s prevádzkovateľmi handlovských taxislužieb
Pracovné stretnutie so zástupcami taxislužieb iniciovalo mesto a
Mestská polícia Handlová z dôvodu
zmeny legislatívy, ale aj nadviazania dialógu a spolupráce.
Podľa nového zákona sú príslušníci mestskej polície oprávnení kontrolovať napr. preukaz vodiča taxislužby, kópie koncesie, nedodržanie
tarifných podmienok, neumiestnenie základnej sadzby cestovného na
určených miestach alebo správne
označenie vozidla taxislužby. Takáto kontrola trvá približne 10 minút
a v tomto prípade je taxikár povinný
zdržanie strpieť.
Cieľom stretnutia bolo zistiť, v čom
by mesto mohlo byť nápomocné
prevádzkovateľom a na druhej
strane zdôrazniť prevádzkovateľom
taxislužby zo strany mesta, že na pr-

vom mieste sú vždy obyvatelia mesta a chodci a zároveň si vysvetliť, že
cieľom kontrol mestskej polície nie
je primárne udeľovať sankcie, ale
za nedodržovania zákona o cestnej
premávke, najčastejšie porušenie
zastavenia a státia, resp. zákazu
vjazdu, budú príslušníci mestskej
polície konať.
Niektorí taxikári by uvítali všeobecne záväzné nariadenie mesta o
taxislužbe, aby boli jasne nastavené
pravidlá, na čo reagoval zástupca
primátorky Radoslav Iždinský, že to
považuje za dôležité avšak v kontexte pripravovaného Plánu dopravnej
obslužnosti, ktorý mestá musia
mať vypracovaný a rieši celkovú
dopravu v meste, vrátate mestskej
hromadnej dopravy.
(RED)
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KULTÚRA

Volcano získalo cenu za rozvoj kultúry INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Počas slávnostného večera si v
Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi prevzalo ocenenie 36
jednotlivcov a kolektívov v jedenástich kategóriách. Cenu Trenčianskeho samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju kultúry regiónu
hornej Nitry získali 4 kolektívy. Folklórna skupina Hájiček Chrenovec –
Brusno, Folklórna skupina Košarinka
z Temeša, Folklórny súbor Vtáčnik
Prievidza a Folklórny súbor Jánošik
Senior z Partizánskeho.
Združenie miest a obcí hornej Nitry
udelilo ocenenie za výrazný podiel
na rozvoji miestnej kultúry tanečnej
skupine VOLCANO. Cenu v mene
kolektívu prevzala Alexandra Ličková.
Spoločnosť jej okrem Volcaňákov
robila Jaroslava Žišková a poslanec
Tomáš Arvay. „Z celého srdca ďakujeme a veľmi si to vážime,” povedala
zakladateľka tanečnej skupiny Petra
Kováčiková.
TS VOLCANO vznikla v októbri 1999.
Na začiatku trénovalo len 8 dievčat.
S počtom vystúpení pribúdali na
základe konkurzu aj ďalší členovia. Tanečná skupina pôsobila ako
občianske združenie.
V apríli roku 2000 sa rozšírila naj
staršia veková kategória o detskú
tanečnú skupinu pod názvom TS
VOLCANO-juniori. Neskôr sa aj táto
detská skupina rozšírila o najmenších
a v roku 2001 pribudlo Baby VOLCANO. V roku 2002 mala tanečná skupina VOLCANO už viac ako 40 členov.
Ako pribúdali roky a ocenenia, začali
sa tanečníci okrem „diska“ venovať aj
iným tanečným štýlom. V školskom

Vansovej Lomnička

Jarné prázdniny v knižnici
Každý deň počas jarných prázdnin
od 24. do 28. februára o 10.00 hodine
si spolu s deťmi prečítame najkrajšie
rozprávky a príbehy z obľúbených
kníh. Zážitky z dobrodružnej cesty po
svete kníh si deti doplnia v tvorivých
dielňach. Práce budú na konci prázdnin vyhodnotené a tri najkrajšie odmenené. Vstup je zdarma.

Mestská knižnica Handlová a Okresná
rada Únie žien Slovenska v Prievidzi
pozýva na 53. ročník okresného kola
súťaže v umeleckom prednese prózy
a poézie žien Vansovej Lomnička
v stredu 11. marca o 15.00 hod. v
Mestskej knižnici Handlová. Prihlášku
je potrebné odovzdať do 10. marca v
Mestskej knižnici Handlová
Kategórie:
• 18 – 25 rokov poézia a próza
• 25 – 40 rokov poézia a próza
• 40 – 60 rokov poézia a próza
• nad 60 rokov poézia a próza

roku 2005/2006 začala tanečná skupina spolupracovať so SZUŠ Xoana-štúdio. Vymieňanie tanečných skúseností medzi VOLCANOM a Xoanou trvalo
do konca školského roku 2007/2008.
Po tejto spolupráci sa VOLCANO
osamostatnilo. K 1. septembru 2008
zaradilo ministerstvo školstva TS
VOLCANO do siete škôl pod názvom
súkromná ZUŠ VOLCANO so sídlom v

Handlovej. Počas svojho trvania žnú
úspechy v národných, medzinárodných i svetových súťažiach. Volcano
neodmysliteľne patrí do kultúrneho
života Handlovej. Každoročne pri
pravujú výročné tanečné vystúpenia,
účinkujú na celomestských podujatiach a podieľajú sa na multižánrových
programoch pripravovaných pri rôz
nych príležitostiach.
(RED)

Pochovali basu
Tradície treba dodržiavať a uchovávať
pre budúce generácie. Aj preto sa
Dom kuktúry snaží Handlovčanom
tradície nenásilne predostierať. Jednou z nich sú i fašiangy. Obdobie
fašiangov sa tradične končí chodením
maškár po meste a zábavou končiacou
pochovávaním basy. Basa ako symbol
hojnosti, ale i zla je odprevadená na
zaslúžený 7- týždňový odpočinok.
Sprievod maškár prišiel v piatok,
21. 2. všade tam, kde ho s radosťou
prijali. Gazdom a gazdinám poprial
celoročnú prosperitu a za tieto vinše
bol odmenený spravidla slaninou,
vajíčkami a pálenkou. Fašiangovanie
vyvrchlilo tanečnou zábavou so živou
hudbou. O polnoci nastal symbolický
okamih, kedy basu v štylizovanom
obrade uložili a odpočívať bude až
do Veľkej noci v apríli.
(BČ)

Knižnice pre všetkých
Slovenská asociácia knižníc a Spolok
slovenských knihovníkov a knižníc
vyhlasujú 21. ročník celoslovenského
podujatia Týždeň slovenských
knižníc. Uskutoční sa v dňoch 2. –
8. marca pod spoločným mottom:
Knižnice pre všetkých.
Do celoslovenského projektu sa zapája aj Mestská knižnica Handlová organizovaním rôznych podujatí. Počas
tohto týždňa získajú všetci návštevníci knižnice členstvo do knižnice na
celý rok 2020 zdarma.

Kontaktujte nás: Námestie baníkov 3, Handlová, tel.: 046 547 5449, 0907 991 605
e.mail:kniznica.handlova@gmail.com. Aktuálne informácie z činnosti knižnice nájdete
aj na novej facebookovej stránke @kniznicahandlova

Zapojte sa do súťaže
Trenčianske osvetové stredisko
pripravuje postupové súťaže pre
výtvarníkov a fotografov.
Krajská postupová súťaž a výstava
neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Výtvarné spektrum Trenčianskeho
kraja a AMFO Trenčianskeho kraja postupová súťaž amatérskej fotografie napíšu už svoj 24. ročník. Obidve
súťaže sú vrcholnými podujatiami
záujmovej umeleckej činnosti na
Slovensku.
Cieľom súťaží je prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu
výtvarnú tvorbu a amatérsku fotografiu, rozvíjať záujmy a talent v
týchto oblastiach, vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov
mládeže a dospelých a zapájať ich

do tohto súťažného hnutia v rámci
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Do súťaže Výtvarné spektrum
Trenčianskeho kraja sa môžu zapojiť
neprofesionálni výtvarníci od veku 15
rokov v rámci kategórií rozdelených
podľa výtvarných techník (maľba,
kresba a grafika, plastika) ale i v kategórii intermédiá. Prihlásiť sa môžete
od 2. marca do 6. apríla 2020.
Súťaže AMFO Trenčianskeho kraja
je určená amatérskym fotografom –
deťom i dospelým. Prihlásiť sa môžete
do kategórií čiernobiela fotografia,
farebná fotografia s jednotlivými fotografiami ale i cyklami a seriálmi fotografií. Pre priaznivcov nových médií
je určená kategória multimediálna
prezentácia. Prihlásiť sa je možné do
15. apríla 2020.
(trencinregion.sk)

Mládež organizuje zbierku pre choré deti

Detský a mládežnícky parlament
mesta Handlová v sobotu 15.
februára zorganizoval prvý ročník
Pochodu nádeje.

Symbolické podujatie pripravili
DaMPáci pri príležitosti dňa detí s
onkologickým ochorením, pričom
chceli ukázať, že je nesmierne

dôležité rozprávať aj o takýchto
ťažkých témach a pomáhať ľuďom,
ktorí s ochorením bojujú. Svetielka nádeje pre choré detičky spolu
zapálilo 50 ľudí a niesli ich spoločne
od rekreačného zariadenia Hutira až
po Mostnú ulicu.
Súčasťou podujatia bola aj verejná
zbierka vecí pre Neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou. Do zbierky mohli ľudia priniesť powerbanky,
papuče, športové oblečenie, tenisky,
slúchadlá a všetko, čo by mohlo potešiť tínedžerov. Zbierka potrvá do
konca februára v priestoroch M-klubu, ktorý nájdete na prízemí DK Handlová. Za spoluprácu na podujatí
z celého srdca ďakujeme Mestskej
polícii Handlová, ktorá sa postarala
o našu bezpečnosť a plynulý priebeh
pochodu.
Miroslava Gešvantner Burčová

Dom kultúry Handlová pozýva do divadla
5. marca 2020 o 18.00
Vstupné: 15 €
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ŠKOLSTVO

Na Spoločný školský úrad nastúpila
v deň, keď začal platiť nový zákon
Spoločný školský úrad v Handlovej viedla od jeho vzniku Jaroslava Maslíková, ktorá sa po
rokoch úradníckej práce vrátila k
vyučovaniu žiakov. Novou metodičkou Spoločného školského úradu je od 1. septembra 2019 Ivana
Kováčiková.

V minulom čísle sme Vás informovali
o našich prvých krokoch na Základnej
škole Morovnianska cesta, ktorými
smerujeme k pozitívnym zmenám v
znižovaní odpadového zaťaženia.
Z výsledkov environmentálneho auditu sme zistili silné i slabé stránky
našej školy v oblasti odpadu. Nedostatky nás posunuli k tretiemu kroku – k tvorbe environmentálneho
akčného plánu. Sú našou silnou motiváciou na ceste k lepšiemu zajtrajšku.
Nápadov sa zrodilo veľa. Tvorili ich
žiaci a učitelia na stretnutí nášho
kolégia Zelenej školy. Bolo nám však

Koľko rokov ste strávili za ka
tedrou?
Na handlovskom gymnáziu som učila
matematiku a fyziku od roku 2001 do
roku 2019, teda 18 rokov.
Nechýbajú vám žiaci?
Jasné, že mi žiaci chýbajú. V škole
je to úplne iné ako na úrade, kde
sedím v kancelárii sama. Pomaly si
zvykám, a učím sa, ale plávať v tom
ešte dokonale neviem. Minule, keď
som predkladala materiály na mest
skom zastupiteľstve, triasol sa mi
hlas. Pomyslela som si, že keby mi dali
vysvetliť Ohmov zákon, alebo kvadra‑
tické rovnice, tak im ich vysvetlím bez
zaváhania. Keď človek niečo neovláda
dokonale, má vnútorný nepokoj. Ja
sa ešte učím byť úradníčkou. V deň,
kedy som na Spoločný školský úrad
nastúpila, teda 1 . septembra 2019,
začal platiť nový Zákon č.138/2019
o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch, ktorý
je nový pre všetkých a školiť sa teda
museli všetci.
Aké kompetencie má školský úrad?
Spoločný školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy
v oblasti školstva. V pôsobnosti
Spoločného školského úradu sú materské školy, základné školy a školské
jedálne v Handlovej a obciach Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Malá
Čausa, Veľká Čausa, Lipník, Poruba,
Kanianka, Lazany a Nedožery Brezany.
Aby mohla byť obec, ktorá je zriaďovateľom základných škôl, ako školský
úrad, musí mať minimálne tisíc žiakov.
V Handlovej máme približne 1200 žiakov, spolu so žiakmi z obcí je to viac
ako dvetisíc detí, ktoré patria pod
Spoločný školský úrad. Mňa neplatí
mesto. Finančné prostriedky poskytuje štát, ktorý mestu na odborného
zamestnanca školského úradu posiela peniaze.
Čo je teda vašou úlohou?
Mojou úlohou je metodicky usmer
ňovať školy a školské zariadenia. Mňa
zase usmerňuje Okresný úrad odbor
školstva v Trenčíne, kam chodím na
pracovné stretnutia. Ja som metodik.
Pripravujem podklady na výberové
konania na riaditeľov škôl, rozhodujem v druhostupňovom konaní vo
veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhodol riaditeľ školy, pripravujem
všeobecne záväzne nariadenia a materiály na zasadnutia mestského zastupiteľstva týkajúce sa školstva, vydávam organizačné pokyny na príslušný
školský rok pre riaditeľov škôl, pripravujem súhrnnú správu o stave
školstva v Handlovej, poskytujem
poradenskú a odbornú činnosť pre
školy a školské zariadenia a zúčastňujem sa porád riaditeľov škôl. Nemám
však právo zasahovať do výchovno-vzdelávacieho procesu školy,
nemôžem nahliadať do pedagogickej
dokumentácie školy, to môže iba
štátna školská inšpekcia. Riešim však
zanedbávanie starostlivosti o povin-

Pokrok v zelenej škole.
Od zistení k nápadom

Ivana Kováčiková.
nú školskú dochádzku a ohrozovanie
výchovy a vzdelávania maloletého.
Keď majú žiaci neospra
vedlnené
hodiny, rodičia ohrozujú mravnú
výchovu a vzdelávanie maloletého.
Školy mi takéto prípady hlásia a ja
to potom riešim predvolaní rodičov
ich poučením a dohovorením. Keď
majú žiaci nad 60 neospravedlnených hodín, je to už priestupok,
ktorý už riešim v rozkaznom konaní,
kde zákonným zástupcom hrozí už
aj pokuta do výšky 250 eur. Keď má
dieťa vymeškaných nad 100 hodín,
to už je trestný čin, a vec postupujem
na políciu. Tam už rodičom hrozí aj
odňatie slobody. Bohužiaľ, niekoľko
takých prípadov už tento školský rok
mám. Okrem záškolákov však musím
evidovať všetky deti vo veku povinnej
školskej dochádzky, aby sa nestratili. Okrem vecí, ktoré mi vyplývajú zo
zákona pracujem aj ako zapisovateľka
Komisie vzdelávania práce s deťmi a
mládežou, som členkou dočasnej
pracovnej skupiny na tvorbu Koncepcie rozvoja práce s mládežou a
dočasnej pracovnej skupiny k tvorbe
Koncepcie „Budúcnosť rómskej osady
v Handlovej“ pre oblasť vzdelávania,
zamestnanosti, bezpečnosti a prevencie.
Chystajú sa nejaké zmeny na mape
handlovských škôl?
Školská sieť v Handlovej ja stabilizovaná a optimálna. Žiaci sú rovnomerne rozdelení a žiadnu školu
zriaďovateľ rušiť neplánuje a žiadna
škola na území mesta zatiaľ nevzniká.
Na čom pracujete momentálne?
Aktuálne pripravujem voľby členov
rady školy na funkčné obdobie 2020
– 2024 pre všetky handlovské základné školy, základnú umeleckú školu a
centrum voľného času. V rade školy
zasadajú zástupcovia zriaďovateľa
školy – teda mesta – pedagogických
aj nepedagogických zamestnancov
a rodičov. Rada školy uskutočňuje
výberové konanie na riaditeľa školy,
vyjadruje sa k odvolaniu riaditeľa, k
návrhu rozpočtu, počtu prijímaných
žiakov, jednoducho vyjadruje sa k
zásadným otázkam školy. Voľby členov rád škôl prebehnú najneskôr do
31. marca a každý rodič, ktorý má
dieťa v škole, môže navrhnúť člena

jasné, že na zrealizovanie všetkých
za dané obdobie dvoch rokov naše
sily nestačia. Spravili sme teda výber.
Naše nápady na zníženie vplyvu našej
školy na životné prostredie sme zoradili do environmentálneho akčného
plánu. Na základe nápadov sme vymysleli aktivity.
Týmto sa blížime k realizácii nápadov, začíname ich spolu meniť na
skutočnosť. Do spolupráce sa zapoja
žiaci, rodičia a učitelia. Radi by sme
medzi sebou privítali aj verejnosť.
Dáme hlavy a sily dokopy a nápady
pretavíme do reality.
Text a foto: Zuzana Cingelová

FOTO: ARCHÍV IK
rady školy, ktorý bude zastupovať
záujmy rodičov.
V ostatnom vydaní Handlovského
hlasu sme uverejnili výzvu na
nominácie vynikajúcich pe 
dagógov. Máte dosť prihlášok?
Kvalitných učiteľov, z ktorých
budeme vyberať, máme, našťastie,
dosť. Oceňovanie pedagógov organizuje Združenie obcí Handlovskej
doliny. Pod gesciou školského úradu
je tiež oceňovanie žiakov, ktorí do
siahli vynikajúce výsledky na rôznych
olympiádach alebo súťažiach, ktoré
organizujeme v júni. V novembri organizujeme Týždeň vzdelávania, čo
je tiež už tradičné podujatie, počas
ktorého pripravujeme workshopy
pre učiteľov, školy sa prezentujú na
Akadémii škôl, kde sa vyhodnocuje
aj Dobrý nápad.
Čo vás čaká najbližšie?
Dôležitý dátum bude 1. apríl. Na všetkých základných školách sa bude
konať Testovanie 9, takže všetkým deviatakom držím palce, aby ho zvládli
čo najlepšie. V ten istý deň, bude na
všetkých základných školách zároveň
sa uskutoční aj zápis do prvých
ročníkov. O podrobnostiach k zápisu
budem infomovať v nasledujúcom
vydaní Handlovského hlasu.
Čo vás čaká v budúcnosti?
Od 1. januára 2021 vstúpi do
platnosti novela zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní,
to znamená, že všetky deti, ktoré
majú jeden rok do plnenia povinnej
školskej dochádzky budú musieť od
školského roku 2021/2022 absolvovať
povinné predprimárne vzdelávanie
v materskej škole. Teraz sú pre deti,
ktoré ešte nie sú pripravené pre prvý
ročník základnej školy, zriadené nulté
ročníky. My máme triedu nultého
ročníka na Základnej škole Mo
rovnianska cesta. Navštevuje ju 12
detí. Našou úlohou do budúcna bude
vysvetliť rodičom, že predprimárne
vzdelávanie neznamená, že ich dieťa
by bez neho prvú triedu nezvládlo,
ale že prípravný rok v kolektíve bude
pre každé dieťa prínosom.
Silver Jurtinus

Mesto Handlová, Združenie obcí
Handlovskej doliny, DaMP,
Dom kultúry a ZUŠ Handlová

pozývajú verejnosť na

OSLAVY DŇA
UČITEĽOV
2020
27. marca 2020 od 10.00 h
v kinosále Domu kultúry

príďte zatlieskať oceneným
v kategóriách

VYNIKAJÚCI PEDAGÓG
A
TOP PEDAGÓG
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA
Spomienka

Spomienka

Dňa 24. februára uplynuli
2 roky, čo nás navždy
opustil drahý manžel,
otec, brat, starký a
prastarký
Dušan Madžgoň.

Dňa 8. 3. 2020 uplynie
20 rokov čo nás opustil
milovaný manžel, otec,
starý otec
Štefan Pukač.
S láskou spomína
manželka, syn, dcéra s
rodinou a súrodenci.

Sú slová, ktoré Ti už
nepoviem, sú chvíle,
na ktoré nezabudnem a okamihy, na ktoré
spomínam. S tichou spomienkou k hrobu chodím
a spomínam. Manželka Oľga s dcérami.

14/4/2/2020/OI

Spomienka

1/4/2/2020/OI

pán Marián Weiss.
S láskou spomína manželka Oľga, dcéra Korina a
Marianna s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

V tomto období uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustili naši rodičia a svokrovci
Helena Smišková a Jozef Smiška
a tiež 13 rokov čo nás opustil
náš brat a švagor
Miroslav Smiška.
S úctou spomína celá rodina.
2/4/2/2020/OI

Spomienka
Dňa 26. 2. 2020
si pripomíname 6. výročie
úmrtia nášho milovaného
syna, otca, brata
a krstného otca
Ladislava Májového.

5/4/2/2020/OI

Spomienka
Dňa 22. 2. 2020
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho drahého
a milovaného manžela,
otca, starého otca
a praotca
pána Jozefa Junga.
S úctou a láskou spomíname. Chýbaš nám.
12/4/2/2020/OI

Dňa 25. 2. uplynulo
10 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Ivan Žabenský.
S láskou spomína
manželka, deti Zuzanka, Ivanka
a syn Martin s rodinami a ostatná rodina.
10/4/2/2020/OI

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku. S láskou a úctou spomína
manžel Štefan, dcéry Elenka a Evka, vnúčatá a
pravnúčatá s rodinami. Česť jej pamiatke.

Dňa 5. februára 2020
sme si propomenuli
2. smutné výročie,
od kedy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko, brat
a kamarát,
pán Rudolf Boleman.

S úctou a láskou spomína
celá rodina.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život
a všetkých nás. Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale
osud to tak zariadil, že musel si nás tak nečakane
a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi
nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou.

3/4/2/2020/OI

4/4/2/2020/OI

Riadková inzercia
Robíme strojové brúsenie a leštenie
laku. Lak pastujeme, voskujeme plus
keramika 2 -3 ročná tepujeme čistíme
kožu. Viac info umyma 0905 069 579

Riadková inzercia

S láskou spomínajú
manželka a deti
s rodinami.

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 5/2019
je v utorok 3. 3. 2020
Noviny vyjdú v stredu 11. 3. 2019

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom, známym a ostatným,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 3. 2. 2020
s mojim drahým manželom
Jánom Molnárom,
ockom, zaťom, švagrom a krstným otcom,
ktorý nás náhle opustil vo veku 61 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka Margita
a deti Katka a Samko.
11/4/2/2020/OI

Z handlovských lesov a lúk

7/4/2/2020/OI

Viktor čistič z HANDLOVEJ príde
ku vám a vyčistí čo treba, koberce,
sedacie súpravy, matrace, stoličky,
kreslá aj kožené tel. 0951 234 800,
0905 069 579

Poďakovanie
Spomienka

Predaj palivového dreva. Mäkké 30
eur, tvrdé 40 eur/metrovica. Krátenie
do 8 eur/meter.
Handlová 0948 468 858

Dňa 17. 2. 2020 sme si
pripomenuli nedožitých
70 rokov nášho
milovaného manžela,
ocka, deda a kamaráta
Jozefa Spišku.

13/4/2/2020/OI

6/4/2/2020/OI

Riadková inzercia

8/4/2/2020/OI

Spomienka

Dňa 27. februára 2020
uplynie krutých 5 rokov
od chvíľe, čo sme
sa navždy rozlúčili
s mojou milovanou
manželkou, starkou
a prastarkou, s pani
Helenkou Vidovou.

Spomienka
Dňa 3. marca 2020
uplynie smutný rok
od kedy nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, starký,
strýko, švagor

Spomienka

Spomienka

9/4/2/2020/OI

Staň sa dobrovoľníkom
Máš v sebe lásku voči človeku?
Vieš empaticky pristupovať k
ľuďom? Máš 1- 2 hodiny v týždni
voľné? Príď a pridaj sa
21. 03. 2020 o 9:00
v podnikateľskom inkubátore
Handlová.
Podmienky prijatia: vek minimálne
18 rokov a zdravotná spôsobilosť.
Info:
dobrovolnicisvlujza@gmail.com,
0907 182 809.

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Program 25. február - 10. marec 2020
TEMPOS
Hudobný dokument / SVK / MP 15
90 min / 5 €
27. 2. 17.00 / 28. 2. 20.00 / 1. 3. 18.00

JEŽKO SONIC
Animovaný, komédia / USA / MP
dabing / 90 min / 5 €
29. 2. 16.00

FANTASY ISLAND
Horor / USA / MP 15 / titulky
109 min / 5 €
27. 2. 19.00 / 29. 2. 20.00 / 2. 3. 19.00

NEVIDITEĽNÝ
Thriller / USA / MP 15 / titulky
124 min / 5 €
6. 3. 19.00 / 8. 3. 18.00

ĽADOVÁ SEZÓNA 3
Animovaný / USA / MP / dabing
90 min / 5 €
28. 2. 16.00 / 1. 3. 16.00

VPRED
Animovaný / USA / MP 12 / dabing
112 min / 5 €
8. 3. 10.00 / 8. 3. 16.00

VOLANIE DIVOČINY
Rodinný / USA / MP 12 / titulky
104 min / 5 €
28. 2. 18.00 / 29. 2. 18.00 / 2. 3. 17.00

V SIETI
Dokument / CZE, SVK / MP 15
90 min / 5 €
9. 3. 17.00
www.kino.handlova.sk

Ťažko sa v zime hľadajú témy hovoria
ce o tom, čo môžeme v našich lesoch
a na našich lúkach zbierať. Zimné
obdobie je mimoriadne skúpe. Mám
pre vás ale super správu. Zima po
maly ale isto končí a tak ako sa v niektorých záhradkách už v prvej polovici februára objavili prvé snežienky,
ak sa nič nezmení lúky okolo nášho
mesta onedlho zakvitnú prvosienkami. Zbierame ich teda od februára až
do mája a liečivé z nich sú tak kvety,
ako aj koreň či podzemok. Korene a
podzemky zberáme veľmi skoro a

teda február až marec. Umyjeme ich
v studenej vode a poriadne vysušíme.
Listy prvosienky zberáme v apríli a
kvietky v čase ich plného kvetu. Prvosienky obsahujú tzv. saponíny, ktoré
v pľúcach a prieduškách riedia hlieny,
čím uľahčujú vykašliavanie. Vyskúšať
ich preto môžete pri čiernom kašli,
astme, chrípke, prechladnutiach, ako
aj pri bronchitickom katare. Účinná
je pri problémoch ako nespavosť,
neuróza, migréna, stres, zmierňuje
dokonca bolesti pri reumatizme, Prvosienka má anstiseptické účinky,

posiľňuje imunitný systém a prečisťuje krv. Nuž a recept na záver?
Proti kašľu
3 polievkové lyžice koreňov povaríme
približne desať minút v malom
množstve vody a ešte teplú masu
zmiešame s rovnakým množstvom
medu tak, aby nám vznikla akoby
sirupová konzistencia. Užívame po
malých lyžičkách pri kašli s tuhým
hlienom.
(RED/FOTO NEEDPIX.COM)

1/3/2/2020/PI

Turnaj Mareka Viedenského v pouličnom hokeji
Street cup hľadá partnerov piateho ročníka

Marek Viedenský na hokejbalovom turnaji Street Cup v rooku 2018.
Marek Viedenský s maželkou Ivanou darovali školákom mantinely
na florbal.
V piatok 8. mája sa na Námestí
baníkov v Handlovej uskutoční 5.
ročník hokejbalového turnaja Street
cup. Turnaj založil hokejista Marek
Viedenský, ktorý v súčasnosti oblieka
dres NC Slovan Bratislava. Spoločne s
bratom a kamarátmi sa rozhodli oživiť
športové dianie v Handlovej a vrátiť
tak niečo mestu, v ktorom sa narodili
a vyrastali.
Stačia tenisky a hokejka
Zvolili uvoľnený formát turnaja pre
všetkých. „Pouličný“ hokej, teda
streethokej, môže hrať každý. Stačí
chuť športovať, zabávať sa a zmerať
si sily s ďalšími podobne naladenými
družstvami.
„Bolo to už dávno, čo sa na uliciach
hrával hokej za každého počasia, či
bolo leto alebo zima, stačili tenisky,
hokejka, dve bránky a chuť sa hýbať.
Keďže na Slovensku sa organizuje
veľa turnajov pre hokejbalistov, chce
li sme niečo, čo by chalanov nelimitovalo tým, či sú profíci alebo si len
chodia ťuknúť, ako sa hovorí,“ pove-

dal Marek Viedenský.
História turnaja sa začala písať v roku
2015 a Marekovi sa podarilo zorganizovať štyri ročníky podujatia.
„Tento turnaj je dôkazom, že kde je
vôľa tam je cesta. Aj z úplného minima sa dá urobiť pekná akcia pre športuchtivých dospelých aj deti. Život je
pohyb a my by sme nemali zabúdať
na to, aký je šport dôležitý,“ vysvetlil
slávny hokejista.
Zviditeľnite svoju značku
Turnaj Street cup je neziskový. Organizuje ho Marek s manželkou Ivanou
za pomoci priateľov a dobrovoľníkov.
Podľa Ivany Viedensky veľmi radi
privítajú ďalších partnerov ochotných
pomôcť.
„Súčasťou každého ročníka je aj
zaujímavá tombola. Budeme veľmi
vďační, ak sa nám podarí nájsť sponzorov, ktorí prispejú vecnými darmi,
alebo finančne. Pomohlo by nám zabezpečenie pitného režimu, obedov
pre hokejbalistov alebo zabezpečenie
atrakcií pre deti. Pre možných sponzorov, ktorí by mali záujem prispieť,
máme pripravené rôzne možnosti
reklamy, či už na mantineloch, na
plagáte, alebo na Instagrame Mareka

FOTO: ARCHÍV
Videnského,“ povedala Ivana Viedensky. „Staňte sa hlavným sponzorom
podujatia a vaša značka bude všade!“
doplnila.
Sami pomáhajú
Sami manželia Viedenskí sponzorsky
podporili športujúcu mládež v Handlovej. Minulý rok vyhlásili zbierku na
zakúpenie florbalových mantinelov.
Spolu vyzbierali 4626 eur. Mantinely by chceli darovať handlovským
školám vo februári. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomohli vyzbie
rať túto neskutočnú sumu, vďaka
ktorej sme mohli kúpiť oficiálne
mantinely a príslušenstvo na florbal.
Veľká vďaka patrí mestu Handlová,
ktoré prispelo sumou 800 eur, ŠBK
Handlová a Jančimu Beránkovi za
pomoc pri zbierke, firme Florbal4u
za zľavu a naozaj veľké ďakujem všet
kým ľuďom, ktorým záleží na pohybe
deti. Aj vďaka vášmu daru budú môcť
deti získať nové zážitky a priateľstvá
pri športovaní a budú môcť využívať
kvalitné pomôcky,“ povedal Marek
Viedenský. Ako dodal, viac informácií
o zbierke aj o pripravovanom turnaji
je možné nájsť na jeho fanúšikovskej
stránke na Facebooku.
(RED)

Ocenili najlepších športovcov okresu
V piatok 21. februára v Prievidzi vyhlásili najúspešnejších športovcov,
trénerov, kolektívov a osobností
telovýchovného hnutia za rok 2019.
Medzi päťdesiatkou ocenených jednotlivcov a kolektívov vynikli aj športovci z Handlovej.
V kategórii Najúspešnejší mládežník si
cenu prevzal Peter Kuric z Horolezec
kého klubu Prometheus Handlová.
Zvláštne ocenenie za výraznú reprezentáciu mesta, okresu, Slovenska v
zahraničí alebo za výrazný prínos
pre rozvoj športu a olympizmu

udelili Jánovi Beránekovi, trénerovi
Školského basketbalového klubu
Handlová. Organizátori nezabudli
ani na Klub športovej gymnastiky
Handlová, ktorý oslávil 50. výročie
založenia. Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov má v okrese Prievidza tradíciu od roku 1961. Hlavným
vyhlasovateľom súťaže je Olympijský
klub Prievidza. Najvyššie ocenenie, cenu Krištáľový páv, si odniesol
Martin Nemček z Klubu rýchlostnej
kanoistiky Nováky.
(RED)

Ocenený Ján Beránek.

FOTO: LADISLAV SZIBILLA

Handlovskí rybári pozývajú na schôdzu

Tohtoročná síce slabá zima vytvorila na Handlovskom rybníku ľadovú
plochu. Rybári s túžbou čakajú na jej
rozmrznutie aby využili možnosť loviť
do 14.marca. Po tomto termíne platí
všeobecný zákaz lovu na stojatých
kaprových vodách a rybárov s udicami môžete znovu vidieť na rybníku až
od 1. júna kedy tento zákaz prestane
platiť. Výnimkou bude víkend 16. a
17. mája, kedy sa na Handlovskom
rybníku uskutočnia tradičné rybárske
preteky.
Členskú základňu Miestnej organizácie slovenského rybárskeho zväzu
Handlová (MO SRZ) tvorí spolu 345
členov, z toho 45 detí do 15 rokov.
Vďaka handlovským rybárom je
rybník plný zdravých rýb a je oň postarané. V minulom roku napríklad
handlovskí rybári z MO SRZ zarybnili
handlovský rybník násadou kapra
rybničného trojročného o celkovej
hmotnosti 4200 kg, ročnou násadou zubáča, ktorá bola v priemernej
dĺžke 25 cm a do handlovského

rybníka bolo vypustených približne
400 ks malých zubáčov. Okrem
rybníka bol zarybnený aj lovný
pstruhový revír Handlovka a to 370
kg pstruhom dúhovým dvojročným
a 100 kg pstruhom potočným. Okrem
lovných pstruhov bolo do Handlovky
vysadených 12 000 ks plôdikov pstruha dúhového a 6 000 ks pstruha potočného.
Podľa zrátaných úlovkov za rok
2019 bolo na Handlovskom rybníku
ulovených skoro 5 000 kg rýb, z toho
4 500 kg kapra, 136 kg zubáča, 50 kg
lieňa. Na rybníku Konštantín bolo
ulovených 220 kg rýb a na Handlovke
500 kg pstruhov.
Čo je nové v MO SRZ Handlová sa
môžu jej členova dozvedieť na svojej
členskej schôdzi, ktorá sa bude konať
v sobotu 14. marca o 9.00h v kinosále
domu kultúry. Na schôdzu pozýva výbor MO SRZ Handlová. Handlovských
rybárov nájdete na sociálnej sieti na
www.facebook.com/MOSRZHandlova.
(RED)

