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Budúcich prvákov čaká 1. apríla zápis do školy
Na území mesta môžu rodičia 
zapísať deti do troch základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Handlová.

Zápis do prvých ročníkov základných 
škôl sa uskutoční v stredu 1. apríla 
2020. Zápis sa týka detí, ktoré do 31. 
augusta 2020 dovŕšia vek 6 rokov a 
dosiahli školskú spôsobilosť.

Čo treba k zápisu?

Zápisu sa zúčastňuje dieťa s rodičmi, 
prípadne zákonným zástupcom. O 
tom, čo treba so sebou priniesť na zá-
pis, informuje spravidla každá základ-
ná škola. Zvyčajne si treba na zápis 
priniesť občiansky preukaz zákon-
ného zástupcu a rodný list dieťaťa. 
V prípade zdravotne postihnutého 
dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom 
postihnutí. Podrobnejšie informácie 
k zápisu dieťaťa do školy nájdete aj 

na webovom sídle mesta www.han-
dlova.sk.

Dni otvorených dverí zrušili

Všetky tri základné školy, ktoré 

Zle zaparkované autá na sídlisku 
komplikujú hasičom záchranu životov

V stredu 4. marca večer obyvate-
lia Okružnej ulice sledovali zo 
svojich okien manévre hasičskej 
techniky. Nebol to ostrý zásah, 
ale plánované cvičenie hasičov. 

Prejazdnosť miestnych komunikácií 
pri zásahu na sídlisku cvičila miest-
na hasičská jednotka spoločne s 
príslušníkmi mestskej polície. S 
hasičskou technikou sa pokúšali 
dostať k nástupným plochám, teda 
na vymedzené miesta, z ktorých 
hasičská jednotka vykonáva zásah. 
V priestore nástupnej plochy nesmú 
parkovať autá, lebo bránia efek-
tívnej prevádzke rebríka hasičského 
vozidla alebo hasičskej vysoko-

zriaďuje mesto Handlová,  mali pre 
verejnosť pripravené dni otvorených 
dverí. Pre opatrenia kvôli koronavíru-
su sú však všetky podujatia škôl a 
školských zaria dení zrušené.

(INU)

zdvižnej plošiny. Prístupové komu-
nikácie k nástupným plochám by 
mali mať minimálnu prejazdnú šírku 
3,5 m. Ukázalo sa však, že hasiči na 
mnohé miesta hasenia prejsť ne-
dokážu ani s najmenším vozidlom.  
„Práca hasičov je výrazne sťažená a 
zasahujúci príslušníci prichádzajú k 
miestu udalosti s výrazným časovým 
sklzom,” povedal Jozef Tines, veliteľ 
hasičskej stanice. „Pri parkovaní by 
si ľudia mali predstaviť pomyselnú 
váhu. Na jednu stranu by položili 
svoje pohodlie a na druhú stranu 
ohrozenie vlastného života,” dodal.   
Mesto avizuje, že plochy vyznačí a 
bude na nich vyžadovať dodržia-
vanie zákazu parkovania. „Nie je 

našim zámerom vyberať pokuty. 
Na obyvateľov chceme pôsobiť 
preventívne aj prostredníctvom 
cvičení, ako bolo toto,” povedala 
príslušníčka mestskej polície Hand-
lová Lucia Chudá.
„Uvedomujeme si nedostatok par-
kovacích miest pri panelákoch na 
Okružnej ulici, ani to však nemôže os-
pravedlniť parkovanie na nástupných 
plochách,” povedala ho vorkyňa mesta 
Jana Paulínyová. Podľa jej ďalších slov 
mesto pripravuje novú parkovaciu 
politiku s cieľom vybudovať nové 
parkovacie miesta. Podnety a otázky 
môžu Handlovčania posielať na adre-
su parkovanie@handlova.sk.

(INU)

Na základe záverov zasadnutia 
krízového štábu mesta v ponde-
lok 9. marca v súvislosti so šírením 
koronavírusu COVID-19 vydala 
primátorka mesta príkaz 1/2020.

Od pondelka 9. marca 
primátorka mesta prikázala:

- zrušiť všetky akcie a podujatia, ktoré 
organizuje mesto Handlová 
- zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkur-
zie a školy v prírode plánované mimo 
územia SR organizované školskými 
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta
- zintenzívniť hygienický filter v 
školských a predškolských zariade-
niach mesta

Od pondelka 9. marca 
primátorka mesta odporúča: 

- zamestnancom mesta, ktorí sa vráti-
li z oblastí s výskytom koronavírusu 
COVID-19 dodržať 14 dňovú dobro-
voľnú karanténu
- uzatvorenie Komunitného centra 
Handlová a Denného centra Hand-
lová – Klub dôchodcov
- zvážiť športovým klubom a špor-
tovým zväzom organizujúcim špor-
tové podujatia v meste Handlová, aby 
prehodnotili ich konanie, resp. vylúčili 
účasť divákov na týchto podujatiach,
- zvážiť organizátorom kultúrnych a 
spoločenských podujatí v meste, aby 
prehodnotili ich konanie
- verejnosti nezúčastniť sa zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva Handlová v 
mesiaci marec a jeho zasadnutie sle-
dovať on-line,
- riaditeľom škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta sledovať zdravotný 
stav detí a pri podozrení na ochore-
nie postupovať podľa odporúčania 
príslušných orgánov (MŠVVaŠ SR, 
RÚVZ Prievidza a ÚVZ SR) a zabezpečiť 
dostatočné množstvo umývacích 
a dezinfekčných prostriedkov a ich 
efektívne používanie 
- verejnosti obmedziť návštevy miest 
s vyššou koncentráciou ľudí, najmä 
kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá
- zvážiť organizovanie individuálnych 
rodinných podujatí a súkromných 
akcií v priestoroch s prístupom širšej 
verejnosti
- verejnosti sledovať odporúčania a 
nariadenia príslušných orgánov, naj-
mä RÚVZ Prievidza a ÚVZ SR
Od minulého týždňa platí zákaz 
návštev v sociálnom zariadení SENIOR 
CENTRUM HANDLOVÁ. n.o. Informá-
cie o blízkych v SENIOR CENTRE HAN-
DLOVÁ je možné získať výlučne tele-
fonicky: 0905 357 413 v čase od 9,00 
h do 11,00 h a  od 13, 00 do 17,00 hod. 
 Základné informácie podáva recepcia 
046/5450458 v čase 7.30 h - 18.30 h. 
Mesto zároveň zvýšilo de zinfekciu 
kontaktných plôch v priestoroch 
mestských organizácií a všetkých 
školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová.
Príkaz primátorky mesta je platný do 
odvolania s predbežným termínom 
ukončenia do 31. marca 2020.

Príkaz primátorky 
mesta Handlová

S ťažkou technikou sa hasiči na niektoré nástupné plochy vôbec nedostali. V prípade skutočného zásahu by na miesto požiaru nestihli prísť včas.                     FOTO: MsÚ
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Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie pracovného miesta

opatrovateľka

Zastupovanie hlavného pracovného pomeru počas PN 
s predpokladaným termínom nástupu 1. apríla 2020.

Náplň práce, informácie o pracovnom  mieste:

• poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti klienta 
• zabezpečovanie úkonov sebaobsluhy klienta
• zabezpečovanie úkonov starostlivosti o domácnosť klienta
• zabezpečovanie  základných sociálnych aktivít klienta
• zabezpečovanie dohľadu

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie získané 
v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo 
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo 
• absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej 
v rozsahu 220 hodín

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:  
„Výberový pohovor – opatrovateľka – neotvárať““.

Uzávierka žiadostí je 16. marca 2020 o 16.00 hod.

Z 16 311 zaregistrovaných subjek-
tov pre príjem dvoch percent dane 
na Slovensku pôsobí 37 občians-
kych združení a neziskových orga-
nizácií v Handlovej. 

Vybrali sme pre vás tých, ktorí 
pomáhajú a organizujú handlovské 
podujatia pomáhajú rozvoju športu 
alebo sa starajú o Handlovčanov. Ak 
budete premýšľať, kam dáte svoje 2 
%, resp. 3 % z daní, vyberte si našich! 
Na stránke rozhodni.sk nájdete celý 
zoznam príjemcov, ktorý je vytvorený 
Komorou notárov SR, a z ktorého sme 
vychádzali.
Postup krokov na poukázanie od 1 % 
do 3 % sa mierne líši podľa toho, či 
% z dane chce poukázať fyzická oso-
ba - zamestnanec, alebo osoba, ktorá 
si sama podáva daňové priznanie, 
alebo právnická osoba. Celý návod, 
ako postupovať nájdete na strán-
ke rozhodni.sk. Rozhodnite sa pre 
našich. Ďakujeme!
• Boardsparadise
• DAZYA
• DÚHA - sekcia rodičov a priateľov 
školy podporujúcej zdravie, nezis-
ková organizácia
• FÉNIX Handlová, klub abstinentov
• Handlovský banícky spolok
• Horolezecký klub Prometeus 
Handlová
• Interaktívna edukácia, o. z.
• Jazmín, n.o.
• Karpaty Art Gallery (Handlová - 
moje mesto), o.z.
• KLUB športového a turistického 
jazdenia Handlová
• Klub športovej gymnastiky  Han-
dlová

• KOLIESKOVO
• KYNOLOGICKÝ KLUB HANDLOVÁ - 
STRELNICA
• Lepšie ja
• Materské centrum LIENKA 
• Mestský basketbalový klub Hand-
lová
• Mestský futbalový klub Baník 
Handlová
• Mestský kynologický klub Hand-
lová
• NAŠA ZUŠKA
• Občianske združenie na podporu 
vzdelávania pri Združenej strednej 
škole obchodu a služieb Handlová
• Občianske združenie pri Špeciálnej 
základnej škole Handlová
• Občianske združenie šanca pre 
Paťka
• SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.
• Senior centrum Svätej Kataríny, n.o.
• SLNIEČKO - materská škola Hand-
lová
• Slovenský rybársky zväz,  Miestna 
organizácia Handlová
• SRRZ - RZ pri Základnej škole
• Sv.Lujza n.o.
• Šachový klub M-Plast Handlová
• ŠK ACHILES Handlová
• Školský basketbalový klub Hand-
lová
• Športový Klub FIT-STAR Handlová
• Športový klub zdravotne postih-
nutých Pegas Remata
• Tanečná skupina VOLCANO
• Young talents
• Združenie rodičov pri ZŠ Mor-
ovnianska cesta
• Združenie technických a špor-
tových činností Základná organizá-
cia Handlová - Strelectvo

(RED)

Darujte 2% svojich daní našim. 
Pracujú pre Handlovú! 

Strane Smer sa v Handlovej tradične 
darí. Od prvých volieb v roku 2002 má 
v baníckom meste ešte silnejšiu pod-
poru ako na Slovensku. V roku 2012 
až o 16 % nad priemerom, aktuálne je 
podpora strany vyššia o 8 %.
Hnutie Igora Matoviča dosiahlo v 
roku 2012 len o 2 desatiny horší 
výsledok ako na Slovensku. Podpora 
strany odvtedy permanentne stúpa, 
stále je však 2 % pod celoštátnym 
priemerom.  
Marian Kotleba si napriek počiatočnej 
nedôvere Handlovčanov získal. Pred 
desiatimi rokmi ho volilo v meste iba 
1 % voličov. Kým podpora ľudovej 
strany v celoslovenskom priemere 
narazila na strop 8 %, v Handlovej 
získal 11 %.
Sme rodina je na politickej mape iba 
štyri roky. Na začiatku mal Boris Kollár 
v Handlovej náskok oproti Sloven-
sku 3 %. Aj v týchto parlamentných 
voľbách by v Handlovej získal silnejší 
mandát o 1,5 %.
Štart liberálov v roku 2010 mal v Han-
dlovej silnejšiu podporu ako na Slov-
ensku. Od predčasných volieb v roku 
2012 sú však Handlovčania oproti 
zvyšku Slovenska voči Richardovi 
Sulíkovi nedôverčivejší. Ani teraz sa 
do parlementu v Handlovej nedostal.
Národniari v Handlovej štartovali v 
roku 1990 s vyše 20 % podporou. Tá 
neskôr padla pod 5 %, ale v roku 2006 
sa podpora strany SNS ešte raz blížila 
k 20 %. Dnes je znova na minime.
Kresťanskí demokrati to mali v Hand-
lovej ťažké vždy. Viac ako 5 % KDH 
získalo iba v roku 1990 - presne 6,6 %. 
Menšinová strana MOST-HID v meste 
nikdy nedostala ani 3 % hlasov. 
Z nových strán Handlovčania vo-
lili oproti priemeru Slovenska viac 
Tomáša Druckera a Štefana Hara-
bina, menej Michala Trubana aj ex-
prezidenta Andreja Kisku.

Silver Jurtinus

Ak by všetci Slováci volili tak ako 
Handlovčania, do parlamentných 
lavíc by zasadli iba poslanci štyroch 
strán: SMER-SD, OĽANO, ĽSNS  
a SME RODINA. Ako sa líšia 
preferencie obyvateľov Handlovej 
od priemeru Slovenska 
a ako sa počas rokov vyvíjali?

Handlovčania dôverujú Matovičovi menej ako 
zvyšok Slovenska. Danka v parlamente nechcú

Volebná účasť v Handlovej

Výsledky volieb celé Slovensko

Výsledky volieb Handlová

Grafy vývoja volebných výsledkov politických strán a hnutí

SMER-SD / 2002 - 2020

OĽANO / 2012 - 2020

ĽSNS / 2010 - 2020

SME RODINA / 2016 - 2020

OĽANO / 2012 - 2020

SME RODINA / 2016 - 2020

SaS / 2010 - 2020

SNS / 1990 - 2020

Zdroj a grafika: vysledkyvolieb.sk / Highcharts.com
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Galéria odpadkovGaléria odpadkov
Konáre a bioodpad

V zmysle §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o 
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Handlová 
zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádza-
júci kalendárny rok. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je 30,04 %.

Podľa riaditeľa spoločnsoti Hater Handlová Vladimíra Boráka je zvýšenie miery 
separácie odpadu z 23,62 % v roku 2018 na 30,04 % v roku 2019 dobrou správou, v 
skutočnosti však nie je výsledkom zvýšenej separácie ľudí, ale otvorenia mestského 
kompostoviska, ktoré celkovú štatistiku za rok 2019 vylepšilo. Stále je preto podľa 
jeho slov pre zlepšenie separácie odpadu z domácností veľký priestor. 

V marci začínajú so zberom bioodpadu

Od 16. do 31. marca bude spoločnosť Hater Handlová odvážať konáre z označených 
lokalít. Miesta zberu budú dočasne označené tabuľkami. Konáre nie je potrebné 
nijako skracovať ani upravovať.  
Po 31. marci začne Hater Handlová odvážať bioodpad. Do hnedých nádob patrí 
pokosená tráva, seno, kvety, drevná štiepka, piliny, malé kúsky konárov, lístie, 
odpad z ovocia a zeleniny a burina.  Bioodpad bude Hater Hanldová odvážať 
v pondelky a utorky až do novembra. V párnych týždňoch z mestských častí, v 
nepárnych týždňoch z mesta.

Plné médiá, vyrabované obcho-
dy, úpenlivo dúfame, že sa k nám 
nedostane. Sklamem vás, milí 
občania. Je tu a je tu už dosť dlhú 
dobu. Len o ňom nikto nahlas 
nehovoril. Lebo veď načo aj? 
Mnohí z tých, ktorí sú nositeľmi 
tohto pre naše mesto mimo-
riadne nebezpečného vírusu sú 
výborní a poslušní voliči... Sedí to 
ako r.ť na šerbeľ. 
Je to tak, je to tu. Postihol aj naše 
mesto. Nebezpečný vírus, ktorý 
sme si do veľkej miery vypes-
tovali my. Vlastne nie všetci. Iba 
tí, ktorí akosi zabudli platiť dane 

Fejtón

O prevencii pred vírusmi
z nehnuteľností, dane za smeti, 
alebo aj tí, ktorí zabudli platiť 
napríklad za psíka. Nezabúdam 
ani na vás, milí neplatiči nájom-
ných bytov. Aj vy ste infikovaní 
a vírus na hrudi mesta bujnie aj 
vďaka vám. Ako sa vám to páči? 
Vy neplatíte, my áno. Často krát 
práve vy zosielate na mesto hro-
movú silu Perúna, lebo to, hento, 
ono, či tamto sa okamžite neuro-
bilo, neodstránilo, zatiaľ čo výzvu 
na uhradenie dlžoby v schránke 
prehliadate, prípadne končí 
medzi reklamnými letákmi pod 
schránkami. 

Mestská polícia Informuje

V novembri 2019 podalo mesto 
Handlová žiadosť o zapojenie sa 
do Národného projektu Podpora a 
zvyšovania kvality terénnej sociál-
nej práce. Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR žiadosť mesta schválila a na 
obdobie od 1. marca 2020 do 31. de-
cembra 2023 pridelila mestu finančné 
prostriedky v maximálnej výške 111 
248,68 eur.
Na základe schválenej žiadosti pre-
behlo vo februári 2020 výberové 

Sociálne oddelenie posilnili tri pracovníčky

Odporúčame  majiteľom psíkov ak 
si ešte nesplnili povinnosti začipo-
vania svojho psa, aby tak urobili v 
čo najkratšom čase. V prípade zis-
tenia nezačipovania psa pri kon-
trole príslušníkmi MsP bude skutok 
oznámený na Regionálnu veterinárnu 
a potravinovú správu v Prievidzi, kde 
jeho majiteľovi hrozí pokuta 50 eur. 

Čo v prípade predaja psa?  

Predávajúci je povinný do 21 dní 
nahlásiť zmenu údajov u svojho vete-
rinára. Pri úhyne psíka je potrebné 
vec nahlásiť veterinárovi taktiež do 21 
dní, aby bol psík odhlásený z centrál-
neho registra spoločenských zvierat.
Ďalej odporúčame majiteľom starších 
psíkov, ktorí boli v minulosti začipo-
vaní, aby vo svojom záujme navštívili 
veterinára a overili si, či čip, ktorý 
má psík pod kožou aplikovaný je 
zaregistrovaný v centrálnom registri 
spoločenských zvierat a či sú v ňom 
uvedené správne údaje o majiteľovi. 

Kto vykonáva registráciu psa?

Re gistráciu zvieraťa je povinný vyko-
nať súkromný veterinárny lekár, ktorý 
zviera začipoval alebo ktorý začipova-
né zviera vakcinoval proti besnote. 
Registráciu Vášho zvieraťa si môžete 
overiť na webe www.crsz.sk.

Aké povinnosti má veterinár?

Súkromný veterinárny lekár je povin-
ný:
- zadať údaje do Centrálneho registra 
spoločenských zvierat do 24 hodín od 
čipovania alebo vakcinácie psa proti 
besnote
- zadať údaje do Centrálneho registra 
spoločenských zvierat do 24 hodín 
od oznámenia zmeny údajov (zmena 
majiteľa, úhyn zvieraťa)
- viesť o týchto údajoch písomnú ev-
idenciu
- predložiť ju na požiadanie orgánu 
veterinárnej správy
- oznámiť údaje o identifikovanom 
psovi a jeho vlastníkovi príslušnej 
obci
- viesť písomnú evidenciu o vakci-
novaných psoch a predložiť ju na 
požiadanie orgánu veterinárnej 
správy.

V čase, keď už musí byť pes začipo-
vaný, súkromný veterinárny lekár ne-
smie vykonať veterinárne úkony na 
psovi, ktorý začipovaný nie je, okrem 
nevyhnutých prípadov v záujme 
ochrany zdravia psa alebo človeka. 
Za porušenie tejto povinnosti uloží 
orgán veterinárnej správy súkrom-
nému veterinárnemu lekárovi pokutu 
od 1 750 eur do 20 000 eur.

Marek Mečiar, príslušník MsP Handlová

Majiteľom nezačipovaných psov hrozí pokuta

 
MESTO HANDLOVÁ VYHLASUJE

podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. a v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová, katastrálne územie Handlová, LV č. 1.

Termín predkladania súťažných návrhov 2. 3. 2020  - 16. 3. 2020 (15,00 hod.).

Predmet súťaže:

Stavby: 
súp. č. 1677 – prevádzková budova - záhradníctvo postavená na pozemku parcela C-KN č. 1863/3

súp. č. 1676 – skleníky - záhradníctvo postavená na pozemku parcela C-KN č. 1863/2
 

Pozemky:
parcela C-KN č. 1863/2 – zastavaná plocha o výmere 1264 m2
parcela C-KN č. 1863/3 – zastavaná plocha o výmere 425 m2

Ťarchy:  Bez zápisu.
 

Minimálna východisková kúpna cena :  44 181,97 € 
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj jej podmienky a časový priebeh, nájdete na www.handlova.sk, 

resp. na MsÚ v Handlovej č. d. 13. Bližšie informácie na tel. čísle: 046 / 519 25 21.

Prevencia je pritom mimo  ria d  -
-ne jednoduchá. Zaplatiť a ak 
sa náhodou nedá hneď, prísť a 
komunikovať. Podľa posledných 
informácií o stave separovania 
odpadu v našom meste sa zdá, že 
SMEŤOVÍRUS pomaly začíname 
liečiť. Pomaly, ale predsa. Ak by 
sme ale vyliečili KORUNAVÍRUS, 
omnoho jednoduchšie by sa dalo 
reagovať na neraz oprávnené 
požiadavky obyvateľov ohľadom 
opráv chodníkov, lavičiek atď.,  
ktorí sú voči tejto paskude, či 
plia ge vírusovej imúnni.  

Krekáč 

konanie na tri pracovné pozície. Od 1. 
marca nastúpili na sociálne oddelenie 
dve terénne pracovníčky, Bc. Janette 
Feldsamová a Janka Radnaiová. No-
vou terénnou sociálnou pracovníč-
kou je Mgr. Eva Paulová (0917 136 
273).
Ako vysvetlila vedúca sociálneho 
oddelenia mestského úradu v Hand-
lovej Veronika Cagáňová, hlavným 
cieľom projektu je začlenenie ľudí so-
ciálne vylúčených alebo ohrozených 
sociálnym vylúčením a chudobou 

do spoločnosti, reálne zlepšenie ich 
životnej situácie smerom k životu v 
dôstojných podmienkach a to pros-
tredníctvom výkonu terénnej sociál-
nej práce a realizácie nadväzujúcich 
komplexných činností, umožňujúcich 
reálnu zmenu životných podmienok 
týchto osôb.
Terénni pracovníci sídlia na detašova-
nom pracovisku sociálneho oddele-
nia MsÚ Handlová, v budove Jazmín 
n.o., Nádaždyho č. 4. 

(INU)

Na februárovom mestskom za-
stupiteľstve poslanci rokovali aj 
o úhrade straty 26-tisíc eur pre 
SAD Prievidza, ktorá v Handlovej 
zabezpečuje mestskú hromadnú 
dopravu (MHD). 

Zmluvu o zabezpečovaní dopravy na 
území mesta podpísalo mesto Han-
dlová s dopravcom SAD Prievidza v 
roku 2012. Platnosť rámcovej zmluvy 
sa skončí v závere roku 2022. Infor-
matívnu správu za rok 2019 poslan-
com predložil vedúci ekonomického 
oddelenia mestského úradu Peter 
Mendel. Ako vysvetlil, pri zabezpečo-
vaní výkonov vo verejnom záujme 
mesto za posledné obdobie troch 
rokov zaznamenalo trend poklesu 
tržieb. Zo 79 111 eur v roku 2017 na 
75 701 eur v roku 2018 až na 68 901 
eur v roku 2019. Klesá aj počet pre-
pravených osôb. V roku 2016 MHD 
v Handlovej odviezla 380-tisíc ľudí, 
v roku 2017 334-tisíc, v roku 2018 
326-tisíc a v roku 2019 využilo MHD 
305-tisíc ľudí. Preddavky mesta do-
pravcovi za rok 2019 predstavovali 
165 000 eur. Po odpočítaní pred-

davkov a tržieb za výkony mestskej 
hromadnej dopravy, celkový nedo-
platok predstavuje čiastku 26 074 
eur. Poslanci úhradu straty pre SAD 
Prievidza schválili.

Menej cestujúcich znamená 
vyššie náklady

Podľa zástupcu primátorky Rado-
slava Iždinského je ročný výdavok 
250-tisíc eur za mestskú hromadnú 
dopravu veľký, preto mesto komuni-
kuje so zástupcami SAD Prievidza.  „Je 
dôležité, aby ľudia pochopili, že MHD 
stojí 250-tisíc eur ročne a čím menej 
budú MHD využívať, tým viac bude 
mesto platiť. Sú to spojené nádoby,” 
povedal zástupca primátorky. Podľa 
jeho ďalších slov bude kvôli súťaži 
na dopravcu po zaniknutí aktuálnej 
zmluvy potrebné vypracovať Plán 
dopravnej obslužnosti, ktorý bude 
mesto stáť približne 20-tisíc eur. Ako 
informoval, mesto už usporiadalo 
pracovné stretnutie so zástupcami 
dopravcu a odbornými zamestnan-
cami mestského úradu a pripravuje 
aj stretnutie zástupcov dopravcu s 

poslancami mestského zastupiteľst-
va. „Musíme začať pracovať na vízii a 
zámere, či budeme s SAD Prievidza 
pokračovať ďalej, alebo máme inú 
alternatívu,” povedal Iždinský.
Poslanec Tomáš Arvay sa opýtal, či na 
stretnutí so zástupcami SAD Prievidza 
sa pre MHD v Handlovej podarilo vy-
baviť nízkopodlažné autobusy. Podľa 
Jozefa Čaplára, vedúceho Oddelenia 
výstavby, územného plánu, dopravy 
a ochrany životného prostredia, túto 
požiadavku SAD Prievidza tlmočili. „V 
prípade nákupu nových autobusov 
by boli náklady mesta o 20-tisíc eur 
ročne vyššie. To znamená, že pri pia-
tich autobusoch by to mesto stálo 
ročne o 100-tisíc eur viac,” odpove-
dal Čaplár. SAD Prievidza však podľa 
neho plánuje v septembri a októbri 
vyraďovať niektoré nízkopodlažné 
autobusy v Prievidzi a podľa prísľubu 
by ich mali preradiť do Handlovej. Aj 
požiadavka na nízkopodlažné auto-
busy môže byť podľa neho zakom-
ponovaná v podmienkach pre súťaž 
na dopravcu, ktorý bude mestskú 
hromadnú dopravu v Handlovej za-
bezpečovať po roku 2022.             (INU)

Hromadnú dopravu využíva stále menej ľudí
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Tomáš Arvay patrí k novým po-
slancom mestského zastupiteľstva, 
ktorý kandidoval ako nezávislý za 
neformálne združenie Lepšia Han-
dlová. Komisia cestovného ruchu je 
podľa neho mimoriadna v tom, že 
počas nej prebiehajú medzi členmi 
skutočne podnetné diskusie. 

Čo vás motivovalo kandidovať na 
poslanca mestského zastupiteľst-
va?

Som naučený pracovať v tíme. Ak cí-
tim v tíme silu, ženie ma to dopredu. 
Keď som sa spoznal so Silviou, s Ra-
dom a ľuďmi okolo Lepšej Handlovej, 
cítil som, že spoločne dokážeme 
niečo dosiahnuť. Jednotlivec nikdy 
toho toľko nedosiahne, ako tím ľudí 
spoločného zamerania. To bol pre 
mňa impulz kandidovať za poslanca. 

Ako hodnotíte prvý rok vo funkcii 
poslanca?

Je to pre mňa niečo nové. Človek sa 
najprv učí, sleduje čo ako funguje a 
čo by mohlo fungovať lepšie. Myslím 
si, že túto fázu už mám za sebou, te-
raz už je čas pridať na aktivite a začať 
niečo podnikať. 

Prečo ste si vybrali komisiu ces-
tovného ruchu?

To je oblasť, ktorej sa venujem. V 
Lepšej Handlovej je každý zameraný 
na nejakú oblasť.  Myslím si, že uni-
verzálny poslanec neexistuje. Vždy 
je v niektorých oblastiach silnejší a 
v niektorých slabší. K cestovnému 
ruchu som mal vždy veľmi blízko. 
Študoval som geografiu a regionál-
ny rozvoj. Bakalársku aj diplomovú 
prácu som písal na tému cestovného 
ruchu. Pracoval som ako manažér ho-
tela a sledujem novodobé trendy. V 
minulých volebných obdobiach patril 
cestovný ruch pod stavebnú komisiu, 
kultúru riešila komisia športu. Naštar-
tovanie cestovného ruchu však bolo 
naším predvolebným sľubom, preto 
sme vytvorili komisiu, ktorá v sebe 
cestovný ruch a kultúru zlúčila. 

Existuje vôbec v Handlovej turis-
tický ruch?

Cestovnému ruchu v Handlovej sa 
nikdy nevenovala dostatočná pozor-
nosť. Sledovali sme činnosť turisticko 

informačnej kancelárie, ale tá slúži-
la skôr pre Handlovčanov ako pre 
návštevníkov mesta. Nebola v cen-
tre a je otázne, či zamestnanci TIKu 
ovládali cudzie jazyky a či dokázali 
odprezentovať turistom náš región. 
Naša vízia je, aby TIK sídlil pri vstupe 
do domu kultúry. Buď by sa na ten-
to účel zrenovovala pokladňa domu 
kultúry, alebo TIK vznikne v prie-
store oproti pokladni. Veríme, že sa 
to podarí. Podstatné je, aby tam bol 
kompetentný personál. Pre mesto 
je dôležité, aby turisti v meste pre-
spávali. Produkty cestovného ruchu 
preto musíme nastaviť tak, aby tu mal 
návštevník čo zažiť. Momentálne tu 
na cestovný ruch nemáme vytvorené 
ideálne podmienky, ale členovia 
komisie majú vízie, majú nápady a to 
je to, čo nás môže posunúť vpred. 
  
Jedným z cieľov komisie pre rok 
2019 bolo vytvorenie samostat-
ného referátu pre oblasť ces-
tovného ruchu. Podarilo sa to?

To bola jedna z najdôležitejších vecí 
a som rád, že sa ju podarilo zreal-
izovať v rýchlom čase. Cestovný ruch 
a prierezové činnosti má na staro-

sti Tomáš Gríger. Považovali sme 
za dôležité, aby vzniklo pracovné 
miesto pre človeka, ktorý sa bude 
cestovnému ruchu venovať. Chceli 
by sme aj referenta pre šport. Je to 
síce agenda komisie športu, ale je 
to dôležité. Komisia je totiž poradný 
alebo iniciatívny orgán zastupiteľst-
va a primátorky mesta. Nedokáže veci 
riešiť. Ak komisia nemá na mestskom 
úrade výkonného človeka, jej činnosť 
stráca na efektivite.

Ďalšou z vašich priorít bol redizajn 
web stránky mesta.

Keď niekam cestujem a potrebu-
jem informácie, ako prvé si pozriem 
web daného mesta. Keď je moderný 
a viem tam nájsť, čo potrebujem, 
je to pre mňa plus. Nášmu webu sa 
dlho nevenovala pozornosť. Je tam 
veľa obsahu, ale ťažko sa v ňom ori-
entuje. Myšlienka bola vytvoriť web 
odľahčený, aby sa v ňom dalo rýchlo 
zorientovať, či už som občan alebo 
návštevník. Videl som pripravenú ver-
ziu a vyzerá naozaj dobre. (Oddelenie 
marketingu MsÚ spustí novú web-
stránku 16. marca. Pozn. redakcie.)

Jedným z cieľov komisie bolo aj 
vytvorenie a postupné zavádzanie 
novej značky mesta.

Ak chceme robiť cestovný ruch, 
musíme na niečom budovať. Značku 
treba budovať postupne. Začali sme 
kresbami handlovských ikon, ktoré 
vytvoril Rasťo Nemec. Som veľmi rád 
za jeho nápady. Je výborné, že máme 
v komisii umelca. Po rokoch tu máme 
niečo, čo nadobúda silu a ľudia to 
začínajú vnímať. Haikony majú veľký 
potenciál.  

Je mesto členom nejakej organizá-
cie cestovného ruchu alebo plánuje 
do nejakej vstúpiť?

Nie je to otázka dňa. Najbližšia oblast-
ná organizácia cestovného ruchu je 
v Bojniciach. Ale najprv musíme mať 
čo ponúknuť, musíme mať produkt. 
Potom sa môžeme baviť o členstve v 
nejakej organizácii, ktorá nás pomôže 
odprezentovať. Na veľtrhu ITF Slova-
kiatour 2020 Handlovú prezentovali 
sumčeky. To nie je cesta. Cestovný 
ruch chceme zamerať na bohatstvo, 
ktoré tu máme. Keď to dobre skĺbime, 
návštevník u nás bude môcť stráviť aj 

Tomáš Arvay: Cestovnému ruchu v Handlovej sa nevenovala pozornosť
viac dní. Počet prenocovaní v meste 
klesá. Potrebujeme zmapovať ubyto-
vacie kapacity v meste, aby sme mali 
lepší prehľad. Je dôležité, aby mesto 
oslovilo majiteľov ubytovacích zaria-
dení a spolu pripravili ucelenú ponu-
ku. Ľudia chcú výsledky hneď, ale ak 
chceme vytvoriť niečo dobré, musíme 
na tom pracovať dlhodobo. Až po-
tom príde ovocie. Počas prvého roka 
sme sa snažili nastaviť procesy, teraz 
prichádza obdobie, kedy už začíname 
postupne tvoriť. Našim cieľom je nas-
taviť to tak, aby aj pri možnej zmene 
vedenia mesta sa mohlo pokračovať 
v začatom trende.

Plánovali ste vytvoriť registračný 
list na projekty. Čo to je?

Do diania v cestovnom ruchu chce-
me zapojiť aj verejnosť. Ak človek má 
nejaký nápad na projekt, ktorý by 
mohol mestu pomôcť, môže nám ho 
napísať na pripravenom tlačive. My 
ho zaradíme do zásobníka projektov. 
Ak sa objaví možnosť získať dotáciu, 
siahneme do zásobníka projektov a 
použijeme ten, ktorý sa najviac hodí.

Máte už nejaké nápady?

V každom z plánov rozvoja mesta 
bola úloha nájsť lákadlo, ktoré by pri-
tiahlo návštevníkov. Na komisii ho-
voríme o viacerých nápadoch, ktoré 
majú potenciál pritiahnuť ľudí. Ešte 
sme však ďaleko k ich realizácii, preto 
o nich ešte nechceme hovoriť. 

Ako teda hodnotíte doterajšiu čin-
nosť komisie? 

V prvom rade som vďačný za členov 
komisie. Ľudia čo v komisii sú, to robia 
od srdca, lebo chcú mestu pomôcť. 
Bez nich by to nešlo. Prebiehajú tam 
veľmi kreatívne debaty. My sme sa 
rozhodli, že nebudeme kopírovať 
termíny mestských zastupiteľstiev, ale 
že sa budeme stretávať každý mesiac. 
Skvelé je aj to, že od komisie prišiel 
impulz, že členovia sa chcú realizovať. 
Nielen odporúčať, ale reálne niečo 
urobiť. Chceme urobiť brigádu na fare 
a v sade na Novej Lehote, ktoré mesto 
získalo. Chceme to tam vyčistiť, padla 
myšlienka povenovať sa aj amfiteátru 
za základnou umeleckou školou. Čle-
novia komisie nechcú len sedieť, ale 
chcú niečo naozaj aj spraviť.

Silver Jurtinus

Handlovská firma SYMAX rozšírila svoje portfólio o predaj stavebnín

Tomáš Arvay, predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu. Členovia komisie nechcú iba odporúčať a iniciovať, ale chcú mesto skrášliť brigádami.                  FOTO: INU

Spoločnosť SYMAX s.r.o.vznik-
la v roku 2017, kedy sa živ-
nostník Milan Sýkora po dvad-
siatich rokoch skúseností s 
elektromontážami rozhodol 
spolu s bratom Martinom 
založiť spoločnosť s ručením 
obmedzením a povýšiť svoje 
podnikanie na vyššiu úroveň. 

Vyše 20 rokov skúseností 

„Expandovali sme do regió  nov 
a po dlhoročných skúseno s
tiach a budovaní vzťahov po 
celom Slovensku sme museli 
rozšíriť svoje rady, nakoľko 
sme už kapacitne nestíhali 
plniť ciele,“ povedal jeden z 
majiteľov firmy Milan Sýko-
ra. Okrem elektromontáží sa 
firma postupne začala zao-
berať aj kamerovými sys-

témami a automatizáciou. Za 
najväčší úspech považuje, že 
firma dokázala držať krok s 
konkurenciou a na trhu fun-
guje dodnes. 

Predaj stavebého 
materiálu

Míľnikom spoločnosti bolo 
nedávne rozšírenie pôsob-
nosti. Po dlhoročných skúse-
nostiach s predajom elektro
materiálu sa po novom začali 
zaoberať aj predajom staveb-
ného materiálu. „Prevzali 
sme v Handlovej dlhoročnú 
prevádzku stavebnín a chce
me v tom napredovať a 
pokračovať. Dôvod je jedno
duchý, chceme byť čo najviac 
doma s rodinami. 
Práca elektrikára si totiž 

vyžaduje časté cestovanie,“ 
vysvetlil Sýkora, ktorý vidí 
priestor na rast práve v oblas-
ti stavebníctva.

Sú patrioti

Dôležitým pilierom firmy sú 
zamestnanci. Aj firma SYMAX 
sa opiera o svojich stabilných 
zamestnancov a ďalších zod
povedných Ha  nd lovčanov 
by radi do svojich radov pri-
jali. „Sme patrioti a chceme 
ľuďom ponúknuť svoje služby 
a tovar v takej miere a cene, 
aby nemuseli vyce stovať do 
susedných miest,“ povedal šéf 
firmy. Ďalšie plány do budúc-
na však prezradiť nechcel, 
aby to nezakríkol. Týkajú sa 
však ďalšej expanzie firmy.

12/5/3/2020/PL
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Deň ľudovej rozprávky

Milé deti. Počas sviatku ľudovej roz-
právky, v pondelok 16. marca 2020, 
prineste ilustráciu svojej obľúbenej 
rozprávky do mestskej knižnice.  
Možno vyhráte sladkú odmenu. Všet-
ky kresby, ktoré prinesiete v tento 
deň do knižnice, vyhodnotíme a 
najkrajšie budú odmenené. Na Vašu 
návštevu a na súťažné kresby sa tešia 

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
knihovníčky Mestskej knižnice Hand-
lová.
Deň ľudovej rozprávky sa koná na 
výročie narodenia Pavla Dobšinského 
(16. marec 1828), známeho zberateľa 
slovenských rozprávok, poeta, prekla-
dateľa romantických básnikov a 
klasikov svetovej literatúry a folkloris-
tu. Neoficiálnym sviatkom rozprávky 
sa 16. marec stal v roku 2008 pri 180. 
výročí jeho narodenia.

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

Helena
Galbavá

Umelecký súbor Lúčnica 
Dom umenia Piešťany

a autorka 

Vás srdečne pozývajú na výstavu

3. MAREC -  29. MAREC 2020
Výstavná sieň Domu umenia Piešťany

Vernisáž výstavy: 3. 3. 2020 o 17.30 hod.

Otvorené: utorok – piatok od 14.00 do 17.00 hod.
 sobota – nedeľa od 14.00 do 18.00 hod. 
 pondelok zatvorené

www.domumenia-piestany.sk

Členovia miestnej skupiny Kar-
patskonemeckého spolku na Sloven-
sku (ďalej „KNS“) z nášho mesta sa v 
sobotu, 22. februára 2020, zúčastnili 
spolu s jej predsedníčkou, pani Hil-
degardou Radovskou, na fašiangovej 
zábave v Kľačne, obci v minulosti 
známej aj pod názvom Gajdel. 
Podujatie otvoril pán Alfréd Mendel, 
predseda tamojšej miestnej skupiny 
KNS, spolu s pani Hildou Steinhüblo-
vou, predsedníčkou KNS v regióne 
Hauerland. Vo svojich príhovoroch 
privítali hostí a popriali im príjemné 
chvíle a dobrú zábavu.
Fašiangy sú časom veselosti, a tak si 
zástupcovia jednotlivých miestnych 
skupín pripravili pestrý zábavný pro-
gram: piesne v slovenčine, v nemčine, 
ale i vo svojom nemeckom nárečí, 
krátke scénky, či tanečné vystúpenie. 
Členovia miestnej skupiny KNS z 
nášho mesta si pod vedením pani 
Adriány Oswaldovej nacvičili dve 
tanečné vystúpenia. Publikum oce-
nilo veľkým potleskom výber skla-
dieb a choreografiu, ale aj kostýmy. 
Sme hrdí, že vystúpenia našich 
spoluobčanov zožnú vždy veľký 
aplauz. Naše mesto reprezentovala 
aj pani Ľudmila Beznosková. Pani 
Beznosková predniesla vtipnú úva-
hu o blížiacich sa voľbách s názvom 

Voľby a diváci ju odmenili dlhým pot-
leskom.
Organizátori nezabudli ani na kuli-
nársku stránku podujatia – na stoloch 
rozvoniavali tradičné fašiangové dob-
roty ako fánky, šišky, domáce koláče, 
ale aj klobásky.
K dobrej nálade prispela aj hudobná 
skupina Trio z Turca. Tanečné kolá 

sa striedali s vystúpeniami, počas 
ktorých si tanečníci mohli oddýchnuť. 
Zábava trvala do večerných hodín. 
Fašiangová zábava je tradičné, veľmi 
obľúbené podujatie, ktoré KNS orga-
nizuje v regióne Hauerland, a preto 
nikoho neprekvapí, že sa účastníci už 
teraz tešia na ďalší ročník.

Hildegarda Radovská, KNS

Karpatskí Nemci sa na fašiangy zábavali v Kľačne

MAS Žiar vyhlasuje 3. ročník súťaže o 
najkrajšiu fotografiu z územia Hand-
lovskej doliny, teda z obcí Cigeľ, 
Chrenovec-Brusno, Chvojnica, Han-
dlová, Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá 
Čausa, Malinová, Nedožery-Brezany, 
Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, 
Pravenec, Ráztočno, Tužina a Veľká 
Čausa.
Hľadáme najkrajšie zábery nielen 
prírody a zaujímavosti z územia, ale 
aj výnimočné zachytenie ľudí pri vyt-
váraní hodnôt, či tradícií. 
Krásu z nášho územia by sme chce-
li odpre zentovať v celonárodnej 
konkurencii na Výstavisku Agrokom-
plex 2020 v Nitre.
Súťažné fotografie posielajte do 30. 
apríla do 15 hod. mailom na adresu 
info@masziar.sk. 
Snímky bude hodnotiť verejnosť 
prostredníctvom facebookovej 
stránky v  štyroch kategóriách : 
1. Naše „naj“ - príroda, zaujímavosti, 
krásy z územia MAS a pod.
2. Naši ľudia z územia MAS - ľudia pri 
práci, aktivity zo života ľudí a pod.
3. Naše tradície z územia MAS - napr. 
ľudia v krojoch, pamätihodnosti, 
remeslá a pod.

4. Naša budúcnosť – moja naj selfie 
v mojom Žiar území - deti a mládež 
a ich aktivity.
Výhercovia získajú po splnení 
súťažných podmienok vecné ceny 
od vyhlasovateľa súťaže MAS Žiar a 
víťazné fotografie budú odoslané do 
národnej súťaže „Najkrajšia fotografia 
z územia MAS 2019“.
Presné znenie pravidiel a spôsob  ako 
sa možno do súťaže prihlásiť, nájdu 
nadšenci fotografovania na webovej 
stránke MAS Žiar  www.masziar.sk a 
facebookovej stránke súťaže.

(MAS Žiar)

 Prihláste svoje fotografie do súťaže

Medzinárodná spevácka súťaž Ber-
línska perla je jedinečnou príleži-
tosťou pre talentované deti a mládež, 
aby prerazili vo veľkom svete popu-
lárnej hudby. Je to festival pre 
mladých spevákov od 10 do 24 rokov.
Poslaním súťaže je propagovať ta-
lenty mladých interpretov, povzbu-
dzovať priateľstvá a spájať rôzne 
kultúry. Súťažného finále v roku 2019 
sa zúčastnili zástupcovia z Nemecka, 
Poľska, Slovenska, Ukrajiny, Ruska, 
Švédska, Francúzska, Španielska, 
Portugalska, Bosny a Hercegoviny, 
Grécka, Malty, Filipín, Kuby či Ománu. 
Hlavnej súťaži v Berlíne predchádzajú 
národné finále a práve súťaž Euro Pop 
Contest Československá perla 2020, 
prebehne 21. a 22. mája v Handlovej. 
Hlavným organizátorom súťaže bude 

Dom kultúry v Handlovej. „Získali sme 
medzinárodný certifikát s právom 
výhradnej organizácie tejto súťaže na 
území Slovenskej a Českej republiky,“ 
povedala Jarmila Žišková, riaditeľka 
Domu kultúry. 
V porote súťaže zasadnú význam-
né osobnosti českej a slovenskej 
popu lárnej hudby, producent Peter 
Serge Butko, kontrabasista Jozef 
Pak, hlasová pedagogička Anežka 
Balušinská, bluesový muzikant René 
Lacko, ale aj spevák Marian Greksa, gi-
tarista Henry Tóth a mladá speváčka 
Jana Krištof Lehotská. 
„Súťažiť sa bude v troch kategóriách: 
od 10 do 13 rokov, od 14 do 17 rokov 
a od 18 do 24 rokov. Súťažiaci zaspie-
vajú dve piesne. Jednu v národnom 
jazyku a jeden svetový hit. Pre víťazov 

sú pripravené atraktívne finančné 
prémie. Šesť víťazov z Handlovej 
postúpi do svetového finále Euro Pop 
Contest Berliner Perle 2020,“ vysvetli-
la organizátorka súťaže Ria Ferčáková. 
Súťažiaci z Česka a Slovenska sa od 
10. marca môžu do súťaže prihlasovať 
na webstránke www.europopcontest.
sk. 
Spevácka súťaž bude prebiehať 
počas Urbanského jarmoku, v piatok 
22. mája preto na pódiu na Námestí 
Baníkov vystúpia víťazi Českoslovens-
kej perly na živom koncerte. „Pevne 
veríme, že spevácka súťaž zaujme 
širokú verejnosť a Handlovčania sa 
prídu pozrieť na súťaž, ktorá v našom 
meste začne písať svoju históriu,“ uza-
vrela Jarmila Žišková. 

(INU)

Handlová bude hostiť česko-slovenské 
finále speváckej súťaže Euro Pop Contest

V roku 2019 na berlínskom finále zastupovala Slovensko Karolína Kantorová zo ZUŠ Zity Strnadovej v Žiari nad Hronom.                                          FOTO: europopcontest.de

Fašiangová zábava členov Karpatskonemeckého spolku.                                                                                    FOTO: KNS
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Informácie pre rodičov a oby-
vateľov mesta Handlová ku koro-
navírusu a šíreniu nepotvrdených 
informácií. 

Stretnutie s riaditeľmi základných 
škôl a školských zariadení s vedením 
mesta Handlová k téme šírenia koro-
navírusu sa uskutočnilo 2. marca. Ria-
ditelia škôl informovali, že postupujú 
podľa usmernenia od Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
ktoré bolo školám doručené v piatok 
28. februára. Podľa usmernenia majú 
učitelia a žiaci, ktorí boli v krajinách, 
kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, 
kontrolovať počas 14-tich dní svoj 
zdravotný stav. „Vylúčenie z vyučova-
nia žiakov, ktorí neprejavujú príznaky 
ochorenia len z dôvodu, že boli na po-
byte v oblastiach postihnutých výsky-
tom koronavírusu, nie je  možné, ak 
žiak plní povinnú školskú dochádzku,“ 
píše sa v usmernení pre školy.   
Podľa Ivany Kováčikovej zo 
Spoločného školského úradu v Hand-
lovej je vždy na rozumnom zvážení 
rodičov, či dieťa pošlú do školy, ak boli 
v postihnutých oblastiach. „Našim 
cieľom je nerobiť paniku, riadiť sa re-
levantnými informáciami z Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva 
a usmernením Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a apelovať 

na rodičov, aby zvážili, či vyjmú dieťa 
z povinnej školskej dochádzky a nez-
vyšovali riziko šírenia ochorenia.“

Kde získať informácie?

Pri materských školách, cen-
trách voľného času, základných 
umeleckých školách a súkromných 
školách je na zvážení riaditeľa školy 
po dohode so zákonným zástupcom 
dieťaťa, či dieťa bude navštevovať 
zariadenie. V prípade materských škôl 
funguje inštitút ranného filtra, kedy 
je učiteľ oprávnený pri akomkoľvek 
podozrení na zhoršenie zdravotného 
stavu dieťa neprijať.  
Vo všetkých školských zariadeni-
ach na území mesta riaditelia už 
pred prázdninami urobili opatrenia 
na zvýšenie hygieny dezinfekciou 
kľučiek, toaliet a pod. Takéto pre-
ventívne opatrenia sú prijaté aj na 
Mestskom úrade Handlová. 
V prípade, že občania majú podoz-
renie alebo potrebu informovať sa 
o koronavíruse, odporúčanie Okres-
ného úradu v Prievidzi, Odboru 
krízového riadenia je kontaktovať 
linku 112 alebo RÚVZ Prievidza so síd-
lom v Bojniciach 046/5192026. Volať 
môžete aj NON STOP linku zriadenú 
Úradom verejného zdravotníctva 
Bratislava 0918 659 580.

Svrab na škole nebol

Mesto Handlová zároveň vyzýva 
rodičov a obyvateľov mesta, aby 
nešírili nepotvrdené informácie. 
Vo februári sa na sociálnej sieti šíri-
la informácia o výskyte infekčného 
kožného ochorenia na Základnej 
škole Mierové námestie. Na základe 
podnetu od verejnosti 12. februára 
školu navštívili zamestnanci Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva, 
ktorí potvrdili, že sa o nijaké šírenie 
ochorenia nejedná. Škola preto fámy 
šíriace sa na sociálnej sieti považuje 
za poškodzovanie dobrého mena 
školy a šírenie poplašnej správy. 
Riaditeľka Základnej školy Mierové 
námestie Iveta Jakubová apelova-
la na rodičov, aby zvážili zdieľanie 
takéhoto druhu informácií na so-
ciálnych sieťach, nakoľko tým ubližu-
jú deťom, vystavujú ich riziku šikany 
a neodôvodnene narúšajú vzdelávací 
proces. „Odporúčam rodičom a 
deťom, aby sa zdržali šírenia neo-
verených informácií na sociálnych 
sieťach a v prípade podozrení a po-
treby informácií kontaktovali vedenie 
školy, hlavne v záujme školopovin-
ných detí.“

(INU)

Na paniku kvôli chorobám nie je dôvod

Vďaka dvom projektom z eu-
rópskych štrukturálnych fondov 
škola získala nenávratný finančný 
príspevok 270-tisíc eur. 

Jeden projekt je zameraný na zvýše-
nie kvality výučby, druhý na mo-
dernizáciu vybavenia školy. „Obidva 
projekty sú dôležité nielen z dôvodu 
zlepšenia materiálneho vybavenia 
školy, ale hlavne preto, že sa zvyšuje 
úroveň vzdelávania všetkých žiakov a 
podporujú sa iniciatívni pedagogickí 
pracovníci s inovatívnym prístupom,” 
povedala riaditeľka školy Ľudmila 
Pogádlová.

Deň otovrených dverí nebude

Žiaci Základnej školy Školská čoskoro 
začnú využívať štyri modernizované 
učebne. Zlepšovať svoje vedomos-
ti a zručnosti im pomôže nové 
vybavenie jazykovej učebne, bio-
logicko-chemickej učebne, polytech-
nickej učebne a učebne informačných 
a komunikačných technológií. 
Učebne plne vybavené najmodernej-
šou technikou škola plánovala pred-
staviť verejnosti v rámci dňa ot-
vorených dverí. Podujatie je však kvôli 
mimoriadnym opatreniam v súvislosti 
so šírením koronavírusu odložené. 

Stovky nových pomôcok

Učitelia jazykov budú mať prostred-
níctvom riadiacej stanice jazykového 
laboratória plnú kontrolu nad štu-
dentskými notebookmi s možnosťou 
anotácie na študentských obra-
zovkách ako aj na interaktívnej tabu-
li. V biologicko-chemickej učebni 
pribudli triedne sady anatomických, 
botanických, zoologických a bio-
logických modelov i model kostry 
človeka. Žiaci dostanú aj množstvo 
ďalších pomôcok na chémiu a bi-
ológiu, medzi inými i kvalitné žiacke 
mikroskopy. Mobilné pracoviská na 
obrábanie dreva, kovu, na pílenie, 
vŕtanie a brúsenie na žiakov čakajú 
v polytechnickej učebni. V sadách 

rôznych náradí a nástrojov nechýba 
ani súprava základného murárskeho, 
stavebného a maliarskeho náradia s 
príslušenstvom. Pýchou IKT učebne 
bude 3D tlačiareň. 

Kompletne vybavená 
polytechnická učebňa

Vybavenie tried stálo spolu približne 
112-tisíc eur. Ďalších vyše 27-tisíc 
eur bolo v projekte vyčlenených na 
stavebno-technické úpravy priesto-
rov polytechnickej učebne. Tá vznikla 
v budove takzvanej bytovky v areáli 
školy, ktorej priestory v minulos-
ti slúžili ako dielne pre vyučovanie 
technických prác. Dnes je na ich mie-
ste moderná polytechnická učebňa 
a na poschodí sídli Školský klub detí. 
Na projekt Zlepšenie kľúčových kom-
petencií žiakov získala Základná škola 
Školská v Handlovej dotáciu 132-tisíc 
eur z Integrovaného regionálne-
ho operačného programu, ktorý je 
spolufinancovaný z Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja. 

Vzdelávajú sa žiaci aj učitelia

Základná škola Školská bola úspešná 
aj v projekte s cieľom zvýšiť kvalitu 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
a zlepšiť študijné výsledky žiakov v 
oblasti čitateľskej, matematickej a 
prírodovednej gramotnosti. Tento 
projekt sa začal v marci 2019 a potrvá 
do februára 2021. Projekt je zame-
raný na pedagógov aj žiakov. Aktivity 
zame rané na žiakov u nich majú roz-
víjať čítanie s porozumením, tvorivé 
myslenie, logický úsudok, schopnosť 
riešiť slovné úlohy z matematiky za-
merané na logické a analyticko-syn-
tetické myslenie a podporovať vy-
jadrovacie schopnosti s ich využitím 
v bežnom živote. Učitelia vďaka pro-
jektu absolvujú rôzne kurzy a škole-
nia. Na projekt škola získala dotáciu 
139-tisíc eur z operačného programu 
Európskej únie Ľudské zdroje. 
Obidva projekty spolufinancovalo 
mesto Handlová, ktoré je zriaďo-
vateľom školy,  spolu sumou 14-tisíc 
eur.

(INU)

ZŠ Školská získala nové školské pomôcky

Marec sa spája s príchodom novej 
jari a tradične od roku 1955 je aj 
Mesiacom knihy. Bol vyhlásený 
na počesť slovenského buditeľa, 
nevidiaceho Mateja Hrebendu, 
zberateľa a šíriteľa slovenských a 
českých kníh v 19. storočí.

Čítanie kníh dnes nie je v popredí 
voľnočasových aktivít detí. Svet 
ovládli digitálne technológie a mul-
timédiá, kniha čelí veľkej konkurencii 
a čítanie kníh je pre dnešné deti asi 
staromódne.
Našťastie je ešte dosť rodičov, ktorí 
podporujú vo svojich deťoch vzťah 
k čítaniu a lásku k poznaniu a ku 
kráse.  A to je úlohou a poslaním aj 
nás učiteľov.
Na našej škole venujeme pozor-
nosť čítaniu a rozvíjaniu čitateľskej 
gramotnosti počas celého roka.
Pripravili sme spoločné čitateľské 
podujatia ako Týždeň hlasného číta-
nia, Čítame – športujeme – súťažíme, 
Hrady a zámky Slovenska, Bienále 
ilustrácií, Spoločne do ľudovej roz-
právky, Les v knihe – kniha v lese,  
kde podporujeme rovesnícke učenie 
a spoločné zážitky s knihou.      
Každoročne sa zapájame do celoslo-
venského projektu Záložka do knihy 
spája školy, Čítame s Osmijankom a 

Čitateľský oriešok. Osvedčili sa akti-
vity Zážitkové čítanie pre škôlkárov a 
pre prvákov, ako aj Čítanie pre senio-
rov. Navštevujeme Mestskú knižnicu s 
bohatou ponukou veľmi zaujímavých  
podujatí a zážitkového čítania. Zvyšu-
je sa aj záujem detí  objednávať si kni-
hy z vydavateľstva prostredníctvom 
p. učiteľky Čertíkovej, ktorá sa tejto 
činnosti venuje tretí rok. Aj týmto 
spôsobom majú žiaci ku knihe bližšie. 
Pred Vianocami sme v škole zorga-
nizovali Burzu kníh. P. učiteľky Lenka 
a Marianka Pažitná tak umožnili všet-
kým deťom kúpiť si za symbolické 
sumy krásne knihy. Finančný výťažok 
z tejto akcie potešil aj druhýkrát – 
všetci žiaci dostali valentínsky darček 
–  spoločnú  návštevu kina! Potešilo!
A čo pripravujeme v marci? Akti-
vita „Číta celá škola“ spojí všetkých 
prítomných žiakov a dospelých na 
15 minút v spoločnej činnosti – v 
čítaní. Každú stredu, v určenú hodinu 
si bude každý čítať zo svojej knihy. 
Tešíme sa na postrehy a ohlasy našich 
detí z tejto aktivity  a  možno sa toto 
pätnásťminútové stíšenie s knihou 
stane novou tradíciou.
„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a 
vstúpite do iného sveta.“ (Jeanette 
Winterson)

Miriam Halmová, ZŠ Morovnianska cesta

Čítať bude celá škola

Dvadsiatimtrom zástupcom 
zriaďovateľa v školských radách 
hadlovských škôl a školských zaria-
dení onedlho zanikne funkčné ob-
dobie.  Ďalší dvadsiatitraja členo-
via rád škôl vo funkcii pokračujú. 

V roku 2020 končí funkčné obdobie 
rád škôl pri školách a školských zaria-
deniach v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Handlová. Najneskôr 
v deň skončenia funkčného obdo-
bia orgánu školskej samosprávy 
má zriaďovateľ povinnosť v spo-
lupráci s riaditeľom školy ustanoviť 
nástupnícky orgán, aby sa zabezpeči-
la kontinuita práce samosprávnych 
orgánov.
Na mestskom zastupiteľstve vo 
februári poslanci schválili delego-
vanie zástupcov zriaďovateľa do rád 
škôl a školských zariadení v meste 
Handlová na funkčné obdobie 2020 
- 2024.
Všetci zástupcovia zriaďovateľa sú 
pos lancami mestského zastupiteľstva 
a majú záujem pracovať v školských 
radách. 

Rada školy ZŠ Mierové námestie  
Tomáš Arvay, Radoslav Iždinský, 
Jozef Stopka, Alžbeta Orthová

Rada školy ZŠ Morovnianska cesta 
Radoslav Iždinský, Jozef Juríček, 
Iveta Jurkovičová, Jozef Stopka

Rada školy ZŠ Školská
Jaroslav Daubner, Lucia Jonasová, 
Marcela Šimonová, Martin Uríček

Rada školy ZUŠ
Danica Baranovičová, Ivana Hromád-

ková, Lucia Jonasová, Blažej Litva

Rada CVČ
Jaroslav Daubner, Radoslav Iždinský, 

Iveta Jurkovičová

Rada Materskej školy
Lina Gregor, Ivana Hromádková, 
Alžbeta Orthová, Martin Uríček

Voľby členov rady školy z pedago-
gických zamestnancov, ostatných 
zamestnancov a rodičov žiakov školy 
sa uskutočnia v marci 2020. Väčšina 
nových členov rád škôl sa svojich 
funkcií ujme v apríli.                         (INU)

Do rád škôl zasadnú poslanci

Zelené tabule a kriedu nahradili projektory a dotykové displeje.                                                                      FOTO: INU
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Riadková inzercia
HANDLOVÁ ZDRAVIE / KRÁSA 
#Germany Products ALOE VERA 
Predaj Kozmetiky - Vitamínou 
(Vhodné pre deti). Predaj Luxusných 
Nemeckých Parfúmou, s fakturá-
ciou. Hľadám do tímu človeka žena/
muž. Buduj si svoju kariéru a sám si 
zvoľ pracovný čas. Dominik Mišák
0919 437 770.

Spomienka
Čas plynie, ale smútok 

v srdci zostáva. 
Dňa 19. marca

si pripomenieme 
3. výročie, kedy nás 

navždy opustil manžel, 
otec a starký 

Štefan Nemec. 

Za tichú  spomienku ďakujem všetkým, ktorí 
na neho nezabudli. S láskou spomína 

manželka a syn s rodinou. 

1/5/3/2020/OI

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 12. - 23. marec 2020

3BOBULE
Komédia / CZE / MP 12 

100 min / 5 €
12. 3. 17.00 / 13. 3. 18.00 

16. 3. 17.00

VPRED   
Animovaná komédia / USA / MP 

dabing / 112 min / 5 €
13. 3. 16.00 / 14. 3. 16.00 

15. 3. 16.00

NEVIDITEĽNÝ
Thriller / USA / MP 15 / titulky

124 min / 5 €
13. 3. 20.00

TICHÉ MIESTO: ČASŤ II
Horor, thriller / USA / MP 12

titulky / 98 min / 5 €
20. 3. 18.00 / 21. 3. 18.00

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 6/2019

je v utorok 17. 3. 2020 
Noviny nájdete v schránkach 

v stredu 25. marca 2020 

BLOODSHOT 
Akčný thriller / USA / MP 15

titulky / 109 min / 5 €
14. 3. 18.00 / 16. 3. 19.00 

19. 3. 17.00

SNEŽNÁ HLIADKA 
Animovaný / UK, IND / MP

dabing / 92 min / 5 €
20. 3. 16.00 / 21. 3. 16.00 

22. 3. 16.00

ZABUDNUTÝ PRINC
Dobrodružný, rodinný / FRA / MP 

dabing / 102 min / 5 €
22. 3. 18.00 / 23. 3. 17.00

Premietame vždy, aj pre jediného diváka. 
Možnosť výberu filmu, dátumu 

a času pre skupiny.
www.kino.handlova.sk

Spomienka
Dotĺklo srdce, 

ktoré ma milovalo. 
Bolesťou unavený, 

tíško zaspal, zanechal 
tú, ktorú veľmi miloval. 

19. marca 
si pripomínam smutné 

1. výročie, 
čo ma opustil môj dobrý priateľ 

pán Pavol Putera. 

20. marca si pripomínam jeho nedožité 81. 
narodeniny. S láskou spomína jeho priateľka.

4/5/3/2020/OI

Spomienka
Dňa 7. marca 2020 
uplynulo 7 rokov, 

čo nás navždy opustil 
náš drahý otec  a dedko 

Anton Sloboda. 

S lásku spomínajú dcéra 
a vnučka. Kto ste ho 

poznali, venujte mu tichú   
spomienku.

8/5/3/2020/OI

Spomienka

Dňa 4. marca sme si 
pripomenuli smutné 

8. výročie úmrtia našej 
milovanej maminky, 

babky, prababky 
Márie Sýkorovej. 

Kto ste ju poznal, venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú dcéra Majka, 
syn Rudolf a Milan s rodinami. 

„Už navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre Teba slnko hriať, 

ale tí, čo Ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na teba spomínať.“

2/5/3/2020/OI

Spomienka

Dňa 17. marca 
si pripomenieme 

5. smútočné výročie, 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
Štefan Dolnický. 

S láskou a žiaľom v srdci spomína 
najbližšia rodina.

5/5/3/2020/OI

Spomienka

Dňa 18. marca uplynie 
rok, čo nás navždy 
opustil náš drahý 

manžel, otec, starý otec, 
prastraý otec a krstný 

otec, brat, švagor 
Ferdinand Tóth. 

Sú slová, ktoré Ti už nepovieme a  chvíle, 
na ktoré spomíname a s tichou spomienkou 

ku hrobu chodíme. S láskou spomína 
manželka Emília a deti Peter a Eva s rodinami.

9/5/3/2020/OI

Spomienka
Dňa 4. marca uplynulo 

smutných 17 rokov, 
čo nás opustila naša 

drahá mamička, 
starká, prastarká 

Jolana Kikušová. 

S láskou spomína dcéra 
Marta, Darina, Anna, 

syn Dušan s rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

Keď zomrie mamička, slniečko zájde, 
v srdci nám zostane smútok a chlad. 

V tom šírom svete sotva sa nájde, 
kto by ako mamička vedel mať rád... 

6/5/3/2020/OI

7/5/3/2020/OI

Kto by ho nepoznal. Objavuje sa 
ako jeden z prvých jarných kviet-
kov a je akýmsi predskokanom 
jeho kamarátky púpavy. V 
záhrade sme ho našli už v čase 
písania týchto riadkov, teda za-
  čia t    kom marca. Vedeli ste, že 
okrem toho, že nám zvestuje 
príchod jari je aj mimoriadne 
liečivý a má mnohoraké využi-
tie? Verte či nie, využijete ho nie-
len ako liek, ale aj ako maškrtu! 
Používať ho môžete tak čerstvý, 
ako aj sušený. Poďme teda na to. 
Ideálny čas na zber kvietkov nas-
táva ráno, po osušení rosy. Vtedy 
je koncentrácia liečivých látok 
najsilnejšia. Zbierame najlepšie 
ešte nie celkom rozvinuté kvetné 
hlavičky. Ak sa rozhodnete túto 
bylinku sušiť, tak potom maxi-
málne pri 35 stupňoch Celzia a 
sušte naozaj iba krátko. Dlhšie 
sušenie zapríčiňuje stratu farby, 
chute ako aj vône. Podbeľ má 
protizápalové a hlieny uvoľňujúce 
vlastnosti. Vhodný je na liečenie 
zápalu priedušiek, proti kašľu, 
prieduškovej astme, zápale ma-
zových vačkov, ale aj pri poranení 
tkanív. Ak si počkáte pár týždňov, 
môžete zbierať aj lístky podbeľu. 
Tie sú mimoriadne cenené tak do 
polievok, ako aj šalátov. Obsahujú 
naozaj veľké množstvo vitamínu C.  

Z  h a n d l o v s k ý c h  l e s o v  a  l ú k

Recepty

Čaj z podbeľu: 2Čl sušených kviet-
kov podbeľu zalejeme 250ml 
horúcej vody a krátko necháme 
lúhovať. Osladíme medom a po 
dúškoch vypijeme.
Obklady z podbeľu: Čerstvé listy 
podbeľu rozmixujeme na kašu, 
prípadne si uvaríme odvar 
(10-12 g) a robíme obklady. 
Účinky obkladov sú vynikajúce na 
podráždenú pokožku, pri vyráž-
kach a pri zvýšenej tvorbe mazu.

Inhalácia: 1 PL kvetov a listov 
zaparíme a paru vdychujeme.

Sirup -  200 podbeľových kvetov 
očistíme a prelejeme 1 l vriacou 
vodou a necháme vylúhovať do 
druhého dňa. Kvety postláčame 
a vodu precedíme, pridáme 1 kg 
cukru a varíme do zhustnutia. Na-
koniec pridáme šťavu z jedného 
citróna a ešte horúci sirup nale-
jeme do malých pohárov a dobre 
zatvoríme.

(RED) 1/3/2/2020/PI

Spomienka
Dňa 11.  marca uplynú 
4 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec, starý otec, 
svokor a brat 
Ján Pančík. 

S láskou spomíname. 

3/5/3/2020/OI

Spomienka
Dňa 18. marca 

si pripomenieme  
9 rokov, čo nás navždy 

opustila naša 
milovaná mamička 

Mgr. Mariana Sabová. 

Ďakujeme za tichú 
spomienku všetkým, ktorí nezabudli. S láskou a 

úctou spomína dcéra Silvia a syn Peter 
s rodinami.

“To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.”

11/5/3/2020/OI

Dám do prenájmu dvojizbový byt 
na ulici ČSA pri Mototechne. 
0908 399 800

Riadková inzercia

10/5/3/2020/OI

Podbeľ liečivý

Pomôžme 9-ročnému Markovi
Nezisková organizácia Pierott so sídlom v Prešove žiada o finančný dar na zaplatenie 
nadštandardnej liečby v špecializovanom zariadení a pod dohľadom kvalifikovaných 

odborníkov pre Marka, ktorému bola diagnostikovaná hemiparéza mozgu. Marko nikdy 
nemal chodiť. Dnes je všetko inak a on nielen chodí. Chodí do školy! A to vďaka darom. 

V prípade, že sa rozhodnete Marka podporiť, klinknite na stránku www.pierott.com.

Mesto Handlová nie je organizátorom charitatívnej zbierky a nezodpovedá za pravdivosť údajov ktoré organizátor zbierky poskytol. 

POŽIADALI NÁS O POMOC / POŽIADALI NÁS O POMOC / POŽIADALI NÁS O POMOC

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ. 



Žiaci Základnej školy, Mierové námes-
tie v Handlovej nemohli dostať v Deň 
svätého Valentína krajší darček než 
ten, akým bola beseda s basketbalo-
vou legendou ženského slovenského 
basketbalu Zuzanou Žirkovou. V tej-
to osobe sa spája nielen fenomenál-
na basketbalistka, ale aj slovenská 
reprezentantka, medailistka z Maj-
strovstiev Európy v basketbale, troj-
násobná víťazka Euroligy, účastníčka 
Letných olympijských hier Sydney 
2000, súčasná hlavná trénerka tímu 
Young Angels Košice. Počas kariéry 
hrala v niekoľkých euroligových tí-
moch – SCP Ružomberok, GYVES 
Ringa Šopron, Gambrinus SIKA Brno, 
UMMC Jekaterinburg a Good An-
gels Košice. V roku 20003 pôsobila v 
WNBA za Washington Mystics.
Vďaka našim trénerom sa poradilo 
zorganizovať jednu úžasnú bese-

du plnú energie. S rovnakou dáv-
kou ener gie vstúpila do telocvične 
aj Zuzka, ktorá sa zvítala so žiakmi 
s úsmevom na tvári a neskrývala  
nad šenie. Vyjadrila podporu nielen 
trénerom, ale aj žiakom za ich nadše-
nie a odhodlanie pre šport. Podob-
ným projektom je vždy naklonená a 
ak jej to pracovné povinnosti dovolia, 
určite sa rada zúčastní aj jedného z 
kempov ŠBK Handlová. Žiaci sa ihneď 
zapojili do debaty, o otázky nebola 
núdza. Na záver bolo odmenených 
sedem z nich – tí, ktorí sa spýtali naj-
zaujímavejšie otázky. Sedem preto, 
lebo práve to bolo číslo dresu tejto 
športovkyne.
Celá beseda sa začala slovami trénera 
Beráneka, ktorý Zuzku predstavil, 
položil jej pár základných otázok. Už 
v úvode sme sa mohli dozvedieť o 
jej odhodlaní a vášni pre basketbal. 

Zuzana Žirková: Kolektív formuje ľudí

Nevenovala sa však iba jednému 
športu, bola všestranne športovo 
nadaná – v lete hrávala futbal, bas-
ketbal, v zime hokej. Ako sama zhod-
notila: „Najdôležitejšie pre nás bolo 
sídliskové ihrisko, pohyb po škole. 
Tu sa vytváral kolektív. A kolektív 
formuje ľudí.“ Azda toto by sa malo 
stať posolstvom dnešnej generácie. 
Ďalej zdôraznila dôležitosť podpory 
zo strany školy, ale dôležitá je najmä 
vôľa. „Ak chceš, dá sa všetko. Chceš 
ísť na tréning, ideš. Chceš sa naučiť, 
naučíš sa.“
„Bol to veľký zážitok nielen pre ne, ale 
aj pre nás, trénerov či učiteľov. Mys-
lím si, že práve takéto návštevy zná-
mych športových osobností sú tou 
správnou dávkou motivácie pre našu 
mládež,“ uzavrel tréner a organizátor 
besedy Ján Beránek.

Michaela Ňochová

Baník pokračuje v domácich zápa-
soch bez prehry a drží si priebežne 
1. miesto v tabuľke. 

V 16. kole V. Ligy SEVER proti sebe v 
sobotu 7. marca nastúpili MFK Baník 
Handlová a FK Košeca. Zápas sledova-
lo päťdesiat divákov. 
V úvodnom jarnom kole domáci fut-
balisti od úvodných minút zatlačili 
hosťujúce mužstvo pred svoje poku-
tové územie a postupne prichádzali 
strelecké pokusy i gólové príležitosti. 
V 19. minúte po individuálnej akcii a 
streleckom pokuse Turančíka brankár 
hostí vyrazil pred Smidku. Aj jeho 
strelecký pokus brankár vyrazil a lop-
tu z bránkovej čiary vykopol až stopér 
hostí. V 23. minúte po individuálnej 
akcii hosťujúceho Tomanicu a jeho 
presnom centri Škrapko nožničkami 
otvoril skóre stretnutia. O tri minúty 
však stav stretnutia vyrovnal po 
pria mom voľnom kope Baču z rohu 
malého pokutového územia Bugár. 
Pred koncom prvého polčasu po 
peknej kombinačnej akcii Bugár-Izák-
Smidka zvnútra pokutového územia s 
prehľadom dostal domácich futbalis-

tov zaslúžene do vedenia 2:1. 
Úvod druhého polčasu bol z                 
oboch strán opatrný, v 56. minúte 
po prihrávke baču strelecký pokus 
Turančíka spoza pokutového územia 
hosťujúci brankár Kostka vyrazil, po-
hotový Drozd však strelil loptu do si-
ete - 3:1. Hostí v 77. minúte povzbudil 
gól zo skrumáže a chytili druhý dych. 
Pozorná domáca obrana im však 
nedovolila vypracovať si už gólovú 
príležitosť alebo strelecký pokus.
Možno konštatovať, že víťazstvo 
domácich futbalistov je zaslúžené, 
avšak v stretnutí sa presvedčili, že 
gólové príležitosti je nutné pre-
mieňať, lebo sa môžu v závere stret-
nutia zbytočne strachovať o výsle-
dok. V mene celého klubu a hráčskej 
kabíny sa chcem verným fanúšikom 
poďakovať za povzbudzovanie počas 
celého stretnutia.  
Všetkých priaznivcov Baníka pozý-
vame na stretnutie 17. kola.  V sobotu 
14. marca o 14.30 sa na domácom 
ihriskú stretnú baníci s mužstvom 
Jednota Sokol Chocholná-Velčice.                                 

Igor Belák

Šnúru domácich zápasov 
bez prehry Baník opäť predĺžil

Slovenská gymnastická federácia - sekcia Gymnastika pre všetkých, zorganizovala v sobotu 7. marca 2020 už 24. ročník 
súťažnej prehliadky pohybových skladieb všetkých vekových kategórií. Festivalu pohybových skladieb Trnava sa zúčast-
nili aj žiačky rozšíreného vyučovania telesnej a športovej výchovy o aerobik. Reprezentovali nielen svoju školu, ale aj 
Klub športovej gymnastiky Handlová. Choreografiou Lion king získali diplom a bronzovú medailu.

Gymnastky na festivale pohybových skladieb tretie

OSPRAVEDLNENIE: V ostatnom vydaní Handlovského hlasu sme v článku 
„Turnaj Mareka Viedenského v pouličnom hokeji Street cup hľadá part-
nerov pia teho ročníka” urobili chybu v mene Mareka Viedenského. Za 
preklep sa ospravedlňujeme Marekovi, jeho fanúšikom a všetkým či-
tateľom Handlovského hlasu.                                                                                                     

Zuzana Žirková s organizátorom besedy Jánom Beránekom.                                                                                                                                                                          FOTO: Milan Geleta

        (RED)


