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V meste chýbajú parkovacie miesta
Využívajme viac jestvujúce

Individuálna doprava hrá v našom 
každodennom živote prím. Zvykli 
sme si využívať autá i  na krátke 
presuny a  parkovať pod svojimi 
oknami. Prvé kroky k ukľudneniu 
dopravy v  Handlovej už máme 
za sebou. Odborníkmi boli 
vypracované dopravné projekty 
týkajúce sa zmeny dopravnej 
situácie v našom meste. 
Po dôkladnom zvážení bude prvou 
zmenou osadenie dopravného 
značenia na Partizánskej ulici, ktoré sa 
bude realizovať v priebehu mesiaca 
október. Na nebezpečných miestach 
sa osadí dopravné značenie zákaz 
státia. Kde teda parkovať? 

Primátorka mesta Silvia Grúberová 
zisťovala, ako sú parkovacie miesta 
na Partizánskej ulici využité. A aký je 
výsledok? Na parkoviskách v lokalite 
Partizánskej ulice v smere od DK po 
Slovan bolo v  ranných hodinách 
voľných približne osem parkovacích 
miest. Ostatné parkovacie plochy:

1. parkovisko za DK, kapacita 26,
z toho 24 voľných miest

2. parkovisko pred Haterom,
kapacita 8, z toho 7 voľných miest 

3. pozdĺžne parkovanie popri 
Partizánskej ulici, kapacita 5,
z toho 3 voľné miesta 

4. parkovisko pred Slovanom, 
kapacita 14, voľných 6 miest 

5. parkovisko medzi Slovanom
a DOS-kou, kapacita 12,
z toho 7 voľných miest 

”
„Na Partizánskej ulici 
plánujeme vybudovať 

niekoľko nových 
parkovacích miest.”

Silvia Grúberová,
primátorka mesta

Dvory okolo činžiakov boli takmer 
plné a  pozdĺžne v  spodnej časti 
Partizánskej ulice, od zákruty po most, 
kde je vždy situácia komplikovaná. Tu 
parkovalo 12 áut. Podobnú obhliadku 
zrealizovala primátorka aj vo 
večerných hodinách a stav parkovísk 
bol podobný. „Obyvatelia radi 
zaparkujú takmer pred vchodovými 
dvermi, aj na úkor zelených plôch. 
Pohodlnosť skrátka u väčšiny víťazí,“ 
konštatuje Silvia Grúberová. A  ako 
podotýka: „Bezpečnosť áut i chodcov 
na Partizánskej ulici, od zákruty po 
most, kde je situácia neprehľadná 
a  niet sa častokrát kam uhnúť, je 
však dôležitejšia, a  preto vnímam 
zákazy státia na tejto ploche ako 
nutnosť. Parkovať je kde, akurát 
treba prekonať bariéru, prejsť metre 
navyše. Pri väčších nákupoch možno 
zastať v  blízkosti činžiaku, náklad 
vyložiť a vzápätí auto preparkovať. Za 

Domom kultúry alebo na parkovisku 
pri Hateri je istá obsadenosť počas 
doobedia a krátko popoludní, preto 
využívanie obyvateľmi, ktorí sa 
autom vracajú z práce popoludní, je 
bezproblémová. Autá sa, prirodzene, 
prestriedajú. V  budúcnosti chceme 
v  tejto lokalite vybudovať aj nové 
parkovacie miesta. Uvažujeme 
o  približne 30 nových parkovacích 
plochách, ktoré by sme chceli 
zakomponovať do rozpočtu roku 
2020.“

Ostáva nám tak veriť, že sa podarí 
v  budúcnosti vybudovať ďalšie 
parkovacie miesta. Už teraz má 
vedenie mesta k  dispozíciu malú 
štúdiu pre celú Handlovú, po ktorej 
bude nasledovať hĺbková analýza 
a realizácia.

JP

Mestská fontána nie je len 
okrasným prvkom v našom meste, 
ale aj prvkom na osvieženie 
a  spríjemnenie ovzdušia počas 
horúcich letných dní. Vzhľadom 
na nadchádzajúce obdobie 
a  predpokladané zmeny počasia 
mesto k  6. septembru odstavilo 
prevádzku fontány a vodnej hmly. 
„Z  dlhodobých predpovedí a  tiež 
zo skúseností z minulého roka, sme 
sa rozhodli fontánu a  vodnú hmlu 
odstaviť,“ uviedol Jozef Čaplár, vedúci 
oddelenia výstavby, územného 
plánu, dopravy a ochrany životného 
prostredia. 

Z  dlhodobého hľadiska už nebudú 
také vysoké teploty a vodné zrážky 
budú dostatočné na to, aby klíma 
v  meste nebola nadpriemerne 
horúca a  suchá. Pod dohľadom 
mesta odstavil fontánu zamestnanec 

spoločnosti, ktorý technickú časť 
fontány zriadil aj zapájal. „Vypustila 
sa voda, ktorá išla priamo k tryskám 
do vyrovnávacej nádrže, vypustilo sa 
potrubie v  šachte, čerpadlo aj filter 
a  PH a  RIDOX sondy sa zazimovali. 
Dôležité je, aby v  potrubiach 
a filtroch neostala voda a mráz ich tak 
nepoškodil,“ dodal Jozef Čaplár s tým, 
že skorším odstavením prevádzky 
fontány sa tak zníži znečistenie 
listami, zníži sa spotreba vody, čo je 
pozitívne aj v rámci šetrenia mestskej 
kasy a  predíde sa aj poškodeniu 
v prípade skorších mrazov. 

Toto leto fontána po oprave 
fungovala nepretržite. Nielen vďaka 
oprave. Zamestnanci mesta počas 
leta pravidelne fontánu kontrolovali 
a  čistili. Keď sme boli pozrieť 
fontánu na námestí náhodne, bola 

bez kameňov a smetí. Ale vraj si to 
vyžaduje viac úsilia. Ruky a  nohy si 
budeme môcť ovlažiť v handlovskej 
fontáne na námestí opäť v  júni 
budúceho roka.

VM a JP

Ukončili sme prevádzku fontány na námestí

Stále je dopyt po parkovacích miestach.
Napriek tomu, niektoré zívajú prázdnotou.

Vo fontáne sa ovlažíme
opäť o rok v júni.
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Handlovský poľovný revír zmenil 
nájomcu. Zmluva o  užívaní revíru 
vypršala a  v  minulom roku bolo 
užívanie revíru rozprestierajúceho 
sa okolo nášho mesta zverené 
zákonným spôsobom novému 
subjektu. 
Takáto zmluva o  užívaní poľovného 
revíru sa podľa zákona uzatvára 
v prípade poľovného revíru s chovom 
jelenej zveri na dobu 15 rokov odo 
dňa jej evidencie. Táto zmena vyvolala 
mnoho vášní. 

V  celom tomto procese mesto 
Handlová nezohralo žiadnu úlohu 
a určenie nového užívateľa poľovného 
revíru bolo a  je plne v  kompetencii 
väčšinových vlastníkov pozemkov 
ležiacich v  predmetnom poľovnom 
revíri. Zástupcovia mesta opakovane 
komunikovali vzniknutú situáciu 
tak so zástupcami handlovských 
poľovníkov, ako aj so zástupcami 

nového poľovníckeho spolku. „Už 
dlhšiu dobu vnímam napätie, ktoré 
panuje v  poľovníckych kruhoch,“ 
konštatuje primátorka Handlovej 
Silvia Grúberová a zdôrazňuje: „Chcela 
by som zdôrazniť, že nie vinou nášho 
mesta prišlo poľovnícke združenie 
Handlová o revír, čo ma úprimne mrzí 
aj preto, že poľovníctvo ako také má 
v našom meste naozaj dlhú tradíciu. 
Z pozície štatutára mesta by som bola 
veľmi rada, keby sa táto situácia ďalej 
nevyhrocovala, ale práve naopak. Aby 
si možno naše poľovné združenie sadlo 
s novým poľovným združením, ktoré 
dostalo revír na ďalších 15 rokov a aby 
našli spoločnú cestu, spoločné pravidlá 
hry, prípadne našli možnosť, aby naši 
poľovníci mohli vstúpiť do nového 
spolku.“ 

”
„Určenie nového užívateľa 

poľovného revíru je 
v kompetencii väčšinových 

vlastníkov pozemkov.”

Predmetom súčasného sporu je 
výpoveď z  nájmu, ktorú mesto 
doručilo handlovským poľovníkom. 
Tí doteraz využívali na svoju činnosť 
jednu z  mestských nehnuteľností. 
Komunikovalo o tomto zámere mesto 
s  poľovným združením? „S  vedením 
handlovského poľovného združenia 

Poľovný revír má nového nájomcu
sme opakovane komunikovali, okrem 
iného aj o  tom, akým spôsobom 
využívajú predmetnú nehnuteľnosť 
teraz, v  čase, kedy už nemajú revír. 
Z  týchto stretnutí vyplynulo, že 
priestory využívajú iba sporadicky na 
svoje stretnutia a  uskladnenie vecí 
poľovného združenia. Už v čase našich 
prvých komunikácii sme ústretovo 
reflektovali na tento stav a  ponúkli 
sme im možnosť, že môžeme hľadať 
priestory vedené v  mestskom 
majetku a  za symbolickú cenu 
pomôcť miestom, kde si môžu svoje 
veci uskladniť,“ približuje primátorka 
a vysvetľuje dôvod výpovede z nájmu: 
„Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov bola zo strany mesta podaná 
na základe platných ustanovení 
zmluvného vzťahu koncom augusta 
s  jednomesačnou výpovednou 
lehotou. Nájomný vzťah trval od 
roku 2000. V zmysle platných smerníc 
a  zákonov o  nakladaní s  majetkom 
mesta sa zmluva postupne upravovala, 
a  to až do zmluvného vzťahu z  roku 
2015. V  súčasnosti vedenie mesta 
prehodnocuje viacero nájomných 
zmlúv uzatvorených v  minulosti 
a  hľadá efektívnejšie využitie 
mestského majetku, aj s  ohľadom 
na stavebnotechnické zhodnotenie 
budov vo vlastníctve mesta. O  tom, 
ako nakoniec mesto naloží s  týmto 
majetkom, budeme našich občanov 
informovať.“

(r)

Poslanecký zbor mesta Handlová 
bude na októbrovom zastupiteľstve 
rozhodovať o  tom, komu udelí 
verejné uznania mesta. Tradične 
sú od roku 2006 v  novembri, 
pri príležitosti Handlovských 
Katarínskych dní, ocenení  
Handlovčania, ktorí významne 
prispeli k rozvoju mesta a šíria dobré 
meno Handlovej doma i v zahraničí. 
Do 10. októbra môžete návrhy na 
udelenie ocenení zasielať i vy.

Oceňuje sa v štyroch 
kategóriách

Od roku 2006 mesto udelilo spolu 161 
verejných uznaní vo všetkých štyroch 
kategóriách, a  to v  zmysle štatútu 
mesta Handlová: Čestné občianstvo, 
Cena mesta, Cena primátora mesta 
a  odmeny. Držiteľmi Čestného 
občianstva sú štyria Handlovčania. 
Od roku 2014 Žofia Martišová 
(† 15. 5. 2019, vo veku 104 rokov), 
od roku 2010 Jozef Juríček, od roku 
2006 prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. a J. 
Ex. Mons. Peter Dubovský, emeritný 
biskup († 10. 4. 2008, vo veku 87 rokov). 

Mesto Handlová vyzýva širokú 
verejnosť k nahlasovaniu nominácií 
na ocenenie do 10. októbra. Doručiť 
ho môžete osobne alebo poštou

Návrhy na ocenenie predkladajú 
poslanci mestského zastupiteľstva, 
primátorka mesta i  široká verejnosť. 
Zmena oproti minulým rokom 
nastala v  súvislosti s  ochranou 
osobných údajov. Nominácie je 
potrebné doručiť osobne na Mestský 
úrad Handlová, prípadne ich poslať 
klasickou poštou na adresu mesta: 
Mesto Handlová, Námestie baníkov 
7, 972 51 Handlová, obálku označiť 
Ocenenie mesta (z  dôvodu súhlasu 
nominovaného so zverejnením jeho 
údajov). Formuláre k  vypísaniu, kde 
je potrebné uviesť dôvod nominácie, 
sú na stiahnutie dostupné na webovej 
stránke mesta www.handlova.sk 
a vytlačené na mieste prvého kontaktu 
MsÚ. Oceňovanie sa bude konať pri 
príležitosti Handlovských Katarínskych 
dní v dňoch 22. a 23. novembra.

(r)

Hľadáme výnimočných Handlovčanov
Dajte nám o nich vedieť

Nový konateľ spoločnosti Hater 
– Handlová, spol. s r. o., Vladimír 
Borák odpovedá na často kladené 
otázky Handlovčanov.
Stretávame sa s rôznymi názormi 
občanov, ktorí sa pýtajú - triediť či 
netriediť? „Vnímam akúsi neistotu 
občanov, či odpad triediť a ako to 
robiť správne,“ priznáva Vladimír Borák 
a ako ďalej ubezpečuje, s triedením 
zložiek komunálneho odpadu 
spoločnosť nemieni prestať, ale ho 
skôr zintenzívniť. „Sú medzi nami 
ľudia, ktorí sú „skalní“ a triedia odpad z 
presvedčenia, potom sú niektorí z nás, 
ktorí si nie sú istí, ako to správne robiť 
a nie sú presvedčení o tom, že robíme 
správnu vec. Ktoré zložky odpadu 
triediť a ako nájdete už niekoľko rokov 
na stránke mesta. Za vás všetkých, ktorí 
ste vytrvalí a stále intenzívne triedite 
odpad, ďakujem.“

Polopravdy a mýty

Aj tak to všetko skončí v jednom aute
Áno, na zvoz separovaných zložiek 
používame spravidla jedno vozidlo, 
no vždy zbierame najskôr jeden druh 
odpadu a po ukončení zberu vždy až 

druhý. Takže môžete vidieť, že to isté 
vozidlo zbiera papier a o hodinu to isté 
vozidlo tým istým spôsobom zbiera 
plasty.

Aj tak všetko skončí na skládke 

Nie. Na skládke skončia iba zložky 
komunálneho odpadu, ktoré nie je 
možné zapojiť do kolobehu recyklácie 
alebo zhodnotenia. V areáli skládky 
sa nachádza hala dotrieďovania 
odpadov, v ktorej priestoroch 
komodity zamestnanci vytriedia podľa 
druhu, materiálu a kvality. Tieto po 
úprave lisovaním čakajú na odvoz na 
spracovanie. 

„Prípadov a postrehov je omnoho viac. 
Veľmi rád vysvetlím, pretože vidím, 
že problematika triedenia odpadov, 
ochrany a starostlivosti o naše 
životné prostredie je nám rovnako 
blízka,“ dodáva na záver konateľ 
spoločnosti Vladimír Borák. V prípade, 
že máte otázky ohľadom triedenia 
komunálneho odpadu, môžete 
konateľa spoločnosti  kontaktovať aj 
e-mailom na adrese: info@hatersro.sk.

(r)

Trieďme odpad

Nemám/mám Handlovský hlas
v schránke? Napíšte nám!

Milí Handlovčania, po našom dvojtýždenníku 
je narastajúci dopyt a s tým i viacero vašich 
telefonátov, že ste neobdržali dvojtýždenník do 
schránky. Distribúciu si mesto platí, preto nám 
pomôžte zistiť, ako je to naozaj. Aby sme mohli 
konať, musíme presne vedieť, kde sú noviny 
do schránky doručované a kde nie. Dajte nám 
vedieť do konca septembra 2019! 

Vyplňte tento lístok a vhoďte do schránky 
PODNETY na MsÚ Handlová. 

Adresa (ulica, číslo): ........................................

........................................................................

Zaškrtnime, prosíme, políčko:

O Nikdy nedoručené
O Doručené občas
O Doručené vždy

Môžete nám napísať do konca septembra 2019 
na handlovsky.hlas@handlova.sk, predmet 
správy. Doručovanie HH a do tela emailu vpíšte 
adresu a vybranú možnosť. Ďakujeme!

Jana Paulínyová, šéfredaktorka

Primátorka mesta Handlová Mgr. Silvia 
Grúberová zvoláva 7. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné 
obdobie 2018 - 2022,  na  štvrtok 26. 
augusta 2019 o 14.00 hodine do veľkej 
zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. Materiály 
k rokovaniu nájdete na www.handlova.sk. 
Rokovania sú vysielané ON-LINE na YOU TUBE 
kanáli RTV PD.

Pozvánka na rokovanie MsZ

Inštrukcie

Zobrali ste si balíček „opatrení“ (1x 120 l 
vrece, pár rukavíc, vrecko na štuplíky, 
pozvánku) a potvrdili ste svoju účasť na 
akcii World CleanUp Day v reštaurácii 
Lesná? Prvý krok máte za sebou.

Ako ďalej postupovať

-  v rámci čistiaceho dňa (21. 9.) naplň 
vrece odpadkami zo svojho okolia, 
nezabudni zbierať zvlášť do vrecka, 
ktorý si tiež dostal, (pet) štuplíky pre 
našu Martinku,

- odfoť sa s ním,

-  naplnené vrece vyhoď do najbližšieho 
kontajnera, podľa  možností odpad 
vytrieď do jednotlivých košov,

-  fotky zdieľaj  a  taguj 
#upracmeslovensko a  označ stránky 

Earth Angel a mesto Handlová alebo 
fotky pošli - v ten deň ešte na e-mail 
kkch1809@gmail.com.

- po splnení týchto bodov si svoju úlohu 
dokončil a si pozvaný, ako poďakovanie 
za tvoju pomoc upratať nám naše 
mesto, na posedenie s občerstvením, 
ktoré sa uskutoční v  nedeľu 22. 
septembra o 15.00 h v reštaurácii Lesná  

Upozornenia 

- zber odpadu (hlavne WCD) je striktne 
apolitický – preto na fotke (ktorú 
pošlete, alebo nás tam označíte) 
nezobrazovať žiadne znaky/logá 
politických strán, organizácií či hnutí, 
a  pod. Zberov sa môže zúčastniť 
hocikto, sme radi za každého nového 
dobrovoľníka a nezáleží nám na jeho 
politickom či náboženskom vyznaní, 
veku, orientácii, tráveniu voľného 
času, ale nerobíme kampaň/promo 
nikomu! Jedine, sa môžu spomenúť 
podporovatelia akcie.

-  podpisy sa zbierajú nielen kvôli 
štatistikám (počet, vekové rozhrania 
zúčastnených), ale aj na základe toho, 
že sa zberu zúčastňujete dobrovoľne, 
a  teda idete na akciu na vlastnú 
zodpovednosť.

Upracme Handlovú 21. 9. 2019
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Mestská polícia Handlová informuje

MsP Handlová, volajte 24 hodín denne 
046/168 00, 046/5475 007

alebo 0905 499 384

Nezabudnite, 
ak ste svedkom 

protiprávnej činnosti, 
nahláste ju ihneď.

Sledujte nás na našich FB stránkach
@MestskapoliciaHandlova

@KarantennastanicaHandlova

27.8. o  20.12 hod. – tel. oznámil 
občan mesta, že spozoroval dym, 
ktorý sa šíri z  pootvoreného okna 
na budove bývalej SOŠ. Po príchode 
zistené, že z  okna na druhom 
poschodí sa šíril hustý dym a  bolo 
vidieť, že v miestnosti vznikol požiar. 
Hliadka MsP na miesto ihneď privolala 
hasičov, ktorí požiar uhasili. Zistené, 
že miestnosť na druhom poschodí 
na Lipovej 8 patrí škole. Na miesto 
sa dostavil aj zástupca riaditeľa školy, 
ktorý zotrval na mieste do príchodu 
zaisťovateľa príčiny požiarov. Hliadka 
následne miesto opustila. 

31.8. o  19.20 hod. - hliadke tel. 
oznámené, že na Partizánskej 
ulici, oproti novinovému stánku, 
spozorovala oznamovateľka zo svojho 
balkóna, ako jednému zo stánkarov 
zjavne prišlo nevoľno. Podľa slov 
oznamovateľky by sa mal stánkar 
nachádzať vo svojom mot. vozidle 
a svoj stánok spolu s tovarom nechal 
na mieste bez dozoru. Po príchode na 
miesto spozorované, že stánkar ležal 
vo svojom mot. vozidle, ktoré mal 
zaparkované za stánkom. Hliadke sa 
ho podaril prebudiť, bol pod vplyvom 
alkoholu. Uviedol, že si trošku vypil 
a  chcel si len zdriemnuť, lekárske 
ošetrenie odmietol.

31.8. o 20.20 hod. – tel. oznámené, 
že na Nádaždyho ulici išiel okolo ZUŠ 
muž so sekerou a  zašiel do kríkov 
za garážami. Na mieste hliadku 
kontaktovali oznamovatelia a ukázali, 
kam išiel podozrivý muž. Hliadkou 
bol na lúke nad Nádaždyho ul. zistený 
muž, ktorý tam spal. Uviedol, že minul 
všetky peniaze a  nemá na cestu 
domov. Podľa jeho vyjadrenia pre 
neho zajtra príde manželka autom. 
Sekera ani iná chladná zbraň nebola 
nájdená.

31.8. o  21.25 hod. - na útvar sa 
dostavila obyvateľka mesta a chcela 
podať oznámenie na svojho kolegu, 
ktorý jej mal zo stánku s občerstvením 
na námestí vziať kabelku s jej vecami 
v hodnote približne 800 eur - mobil 
zn. Samsung Galaxy A50, kľúče od 
bytu, doklady, hotovosť približne 
25 eur. Kabelku mu vydala obsluha 
stánku s  tým, že si mysleli, že je jej 
priateľ, avšak kolega z miesta odišiel 
a  prevzatie veci zaprel. Vzhľadom 
na výšku spôsobenej škody bola 
poučená o  podozrení z  TČ, čomu 
porozumela a oznámenie podala na 
útvare OOPZ. 

2.9. o 14.45 hod. - tel. oznámené, že 
na Nám. baníkov pri detskom ihrisku 
sedí už od rána na lavičke pán, ktorý 
tam má priviazaného psa. Na mieste 
zistená totožnosť muža, ktorý tam 
čakal na svoju priateľku. Na mieste sa 
nachádzal aj bývalý majiteľ psa, ktorý 
dával psovi vodu a mužovi peniaze, 
aby sa o psa staral. Na lavičke mal pes 
aj granule. Muž bol upozornený, aby 
sa o psa riadne starali. Uviedol, že on 
by sa ho aj vzdal, ale jeho priateľka sa 
ho vzdať nechce.

6.9. o  18.00 hod. - hliadke tel. 
oznámila obyvateľka Dimitrovovej 
ulice, že v  zatvorenom motorovom 
vozidle sa nachádzajú dvaja psi a ona 
má obavu, aby sa im niečo nestalo. 
Po príchode na miesto hliadka, 
za pomoci znalosti obyvateľov 
obytného domu, kontaktovala na 
mieste majiteľa motorového vozidla, 

ktorý bol poučený, aby svojich psov 
nenechával dlhšiu dobu zatvorených 
v mot. vozidle. Poučeniu porozumel 
a  za prítomnosti hliadky si svojich 
psov z mot. vozidla zobral.

8.9. o 4.08 hod. - opätovne oznámené 
rušenie nočného kľudu na Ligetskej 
ulici, kde malo zároveň dochádzať aj 
k  fyzickému konfliktu. Po príchode 
na miesto zistený konflikt medzi 
mužmi, do ktorého sa zamiešala aj 
neznáma žena. Medzi osobami došlo 
k bitke, pričom príslušníci osoby od 
seba odtiahli a  voči dvom osobám 
použili donucovacie prostriedky 
(hmaty a  chvaty) a  tým zabránili 
ďalšiemu protiprávnemu konaniu. 
Pred vchodom došlo k  stotožneniu 
osôb a k zisťovaniu vzniku konfliktu. 
Jeden z mužov hliadke uviedol, že ho 
telefonicky zavolala jeho sestra, že jej 
kamarát, ktorý je u nej na návšteve, 
poškodil žalúzie a fyzicky ju napadol. 
Neutrpela žiadne zranenie a na mieste 
odmietla podať oznámenie. Na miesto 
bola privolaná aj hliadka OOPZ, ktorá 
poskytla hliadke MsP asistenciu 
pri predvedení jednej z  osôb na 
útvar MsP za účelom vykonania 
dychovej skúšky na prítomnosť 
alkoholu v dychu a žena, ktorá bola 
účastníčkou bitky, bola predvedená 
na MsP za účelom zistenia totožnosti. 
Muž mal pozitívnu dyhovú skúšku na 
prítomnosť alkoholu v  dychu, žena 
negatívnu. Muž mal zranenia, ktoré 
mu spôsobil brat nájomníčky bytu 
(rozbitú hornú peru, škrabance na 
ramenách, zodraté hánky na oboch 
rukách). Lekárske ošetrenie odmietol. 
Osoby boli z útvaru prepustené.

8.9. o 9.05 hod. - tel. požiadala stála 
služba OOPZ o  preverenie oznamu 
na Fučíkovej ulici, kde bola fyzicky 
napadnutá žena svojim priateľom. 
Na mieste bola spozorovaná 
oznamovateľka, ktorá sa už nachádzala 
vo vozidle RZP. Mala viditeľné tržné 
poranenie v  oblasti čela, ktoré si 
vyžiadalo prevoz do NsP Bojnice, 
ako uviedli ošetrujúci zdravotníci 
RZP. Hliadke uviedla, že ju fyzicky 
napadol jej priateľ. Bola poučená 
o  možnosti podať oznámenie na 
OOPZ. Na mieste bol konfrontovaný 
priateľ oznamovateľky. Ten uviedol, 
že s oznamovateľkou majú spoločnú 
maloletú dcéru a keďže sa dozvedel, 
že ho podvádza, tak ho to rozčúlilo, 
pričom si začali trhať oblečenie a pri 
obojstrannom ťahaní oblečenia sa 
oznamovateľka pošmykla a následne 
si udrela hlavu o  múr, pričom si 
spôsobila tržné poranenie v  oblasti 
čela. Muž bol hliadkou poučený, aby 
sa hlavne postaral o svoju maloletú 
dcéru. Keďže bola situácia na mieste 
bez ďalších konfliktov a  asistencia 
nebola na mieste potrebná, hliadka 
z miesta odišla.

Niektoré udalosti z výkonu služby

Zamyslenie koordinátorky 
aktivačných prác

Pri prechádzaní mestom niekedy 
nevychádzam z  úžasu, ako rýchlo 
sa okolo chodníkov, pod kríkmi, 
alebo meter od odpadkového koša 
dokážu rozmnožiť odpadky. Veď len 
včera boli aktivačnými pracovníkmi 
vyzbierané. Ťažko prevychovať 
človeka, ktorý bez hanby odhodí 
na zem obal z  čokolády, použitú 
papierovú vreckovku či plechovku 
z nápoja. Nejde len o drobné odpadky 
v  strede mesta. Ide aj o  nekonečné, 
pravidelné čistenie čiernych skládok 
v  oblasti Baníckej kolónie, garáží za 
Slovanom, Mlynárky, schodov za ZUŠ, 
lesoparku na Morovnianskom sídlisku, 
bývalej pekárne na Poštovej ulici či 
odpočívadiel pri hlavnej ceste v Novej 
Lehote. Veď len od začiatku roka sa 
prostredníctvom aktivačných prác 
vyzbieralo takmer 840 vriec odpadkov. 
Problém čiernych skládok trápi mnohé 
mestá a zdá sa byť neriešiteľný. Možno 
by pomohla inštalácia fotopascí 
v problémových lokalitách.

Pred pár rokmi bola pomocou 
kamerového systému spozorovaná 
aktivačná pracovníčka, ako na námestí 
odhodila ohorok cigarety. Napomenul 
ju príslušník mestskej polície a dostala 
za úlohu vyzbierať všetky cigaretové 
nedopalky  na námestí. Keď som sa 
bola pozrieť v nedeľu ráno po jarmoku 
na námestie posiate ohorkami, 
napadlo mi, koľko hriešnikov by 
malo podobnú domácu úlohu. 
A  ako veľmi by to mestu prospelo. 
Handlovčania sa iste pamätajú na 
obdobie, keď na trávnatých plochách 
námestia boli rozmiestnené obrovské 
papierové makety nedopalkov cigariet 
s  nápisom: „Neprekáža vám to?“. 
Nepomohlo. Vieme, ktorí obyvatelia 
Baníckej kolónie vyhadzujú smeti na 
svah smerujúci k Ligetskej ulici. Práve 
oni však na aktivačné práce nechodia. 
A tak neporiadok po nich upratujú tí 
nevinní. 

Za kontajnermi pri vchode do 
Materskej školy na Cintorínskej ulici 
sa opakovane objavovala čierna 
skládka. Po jej odstránení sme osadili 
tabuľu Zákaz sypať smeti. O  týždeň 
tabuľa zmizla a opäť sa začal hromadiť 
stavebný materiál, staré matrace, vrecia 
s  oblečením. Aktivační pracovníci 
pravidelne zametajú znečistené 
parkovisko taxíkov pri Bille. Márna 
snaha, pretože o  pár dní je situácia 
rovnaká. Osobne som videla, ako jeden 

z taxikárov vyhodil z auta cigaretu, hoci 
má isto v aute popolník. Čistota mesta 
je vizitkou jeho obyvateľov. Snáď 
konečne prišiel čas, aby sa pokutovali 
ľudia, ktorí odhodia papier pod lavičku, 
hoci je vedľa nej odpadkový kôš. Viem, 
je to beh na dlhú trať, ale niekde začať 
musíme.

Ľudmila Hégliová

Očami mestskej polície 

Mestská polícia spomínané lokality 
pravidelne monitoruje. Sami príslušníci 
denne vidia, ako znečistenia pri 
smetných nádobách či na iných 
verejných priestranstvách zo dňa na 
deň pribúdajú. Ako to však riešiť? 
Bodom úrazu je objasňovanie 
skládok, a to najmä pri panelákových 
domoch. Keďže každý chce mať 
pokoj od susedov či polície, aj keď 
je svedkom protiprávneho konania, 
konanie takej osoby nenahlási. 
Príslušníci denne objasňujú 
priestupky na úseku znečistenia 
verejného priestranstva. Keď sa však 
pri objasňovaní skládok obrátia na 
susedov, tí uvedú, že nič nevideli, 
aby mali so susedmi pokoj. Pritom je 
v  Handlovej zavedený jednoduchý 
systém, a  to, že Handlovčania môžu 
odpad (starý nábytok, papierové 
krabice od tovaru, kočíky...) bezplatne 
odovzdať na skládke alebo v prípade 
väčšieho množstva odpadu si môžu 
objednať za poplatok odvoz cez tú istú 
spoločnosť. Čo sa týka odpočívadiel, 
ktoré sa nachádzajú pri štátnej ceste, 
sú využívané najčastejšie vodičmi 
kamiónovej dopravy či vodičmi 
osobných vozidiel, ktorí sa na nich 
len zastavia na čiastočný oddych. 
Môžeme tvrdiť, že 90 percent skládok 
v  týchto lokalitách vytvárajú práve 
oni. Čo by v tomto prípade pomohlo? 
Určite umiestnenie smetných nádob 
a  ich pravidelné vysypávanie. Cesta 
je v  správe Slovenskej správy ciest, 
vysýpanie košov alebo starostlivosť 
o odstavné plochy dlhodobo absentuje. 
Nedá nám nespomenúť miesto v okolí 
bývalej pekárne na Úderníckej ulici. 
Toto miesto je rajom pre stretávanie 
sa mládeže či ľudí bez domova. Je to 
miesto málo frekventované bežným 
chodcom. Okolie tvorí väčšina 
náletových porastov a tým sa miesto 
stáva čiastočne neviditeľným. MsP 
na uvedenom mieste vykonáva 
niekoľkokrát do týždňa kontroly, ktoré 
bývajú úspešné pri nájdení partií osôb, 
ktoré sú z miesta vykázané a v prípade 
znečistenia verejného priestranstva si 
miesto po sebe aj upracú. Aj napriek 
pravidelným kontrolám nedokáže 
ani MsP zabrániť stretávaniu sa osôb 
na uvedenom mieste. Ako aspoň 
čiastočne zabrániť v  tejto lokalite 
k  znečisťovaniu či narúšaniu VP? Už 
pracujeme na tom, aby v  spolupráci 
s mestom táto lokalita bola vyčistená 
od náletových porastov, stromy 
boli náležite ošetrené, prístupové 
chodníky očistené, čím by sa miesto 
stalo frekventovanejším pre bežných 
chodcov. Partie by sa tak nemali kde 
„schovať.“ Je dôležité poukázať aj 

na budovu bývalej pekárne, ktorá 
je v  neobývanom stave. Jedna časť 
budovy je spadnutá. Niekoľkokrát 
v  priestoroch vznikol požiar, kedy 
zasahovali aj naši príslušníci. Budova 
bola niekoľkokrát majiteľom uzavretá. 
Márne. Mestská polícia od začiatku roku 
2019 eviduje 93 priestupkov na úseku 
znečistenia verejného priestranstva 
(evidované skládky odpadu) a  v  24 
prípadoch boli priestupky objasnené.
Banícka kolónia predstavuje 
plošne najviac zaťaženú oblasť, kde 
dochádza k pravidelnému či stálemu 
znečisťovaniu verejného priestranstva. 
Situácia je neúnosná a  veľmi ťažko 
sa tu realizuje náprava. Vhodnou 
formou odstránenia by aspoň 
čiastočne pomohlo viesť prevenciu 
v  oblasti, pracovať v  prvom rade 
s  deťmi, mládežou, ale aj s  rodičmi. 
Bolo by potrebné vyzbierať všetky 
odpadky z lokality, pričom by museli 
práve nájomníci a vlastníci bytových 
jednotiek pridať ruku k  dielu. Aj im 
by malo záležať na bývaní v  čistote 
a v poriadku. 

Téma fotopascí nie je jednoduchá. 
Fotopasce sú vhodné na ochranu 
majetku, na monitorovanie zveri v lese 
a sú vhodné všade tam, kde chceme 
mať prehľad o dianí monitorovaného 
priestoru. Pre osadenie fotopasce je 
potrebné  nájsť vhodné neprístupné 
a  neviditeľné miesto verejnosti. 
Je potrebné riešiť aj otázku 
frekventovanosti úseku, kde by bola 
fotopasca inštalovaná. MsP disponuje 
jednou fotopascou s  funkciou MMS. 
Fotopasca je digitálny fotoaparát 
určený na vonkajšie použitie, ktorá sa 
spúšťa na pohyb. Pokiaľ sa v zornom 
poli niečo pohne, spraví fotky, ktoré 
sú následne odoslané na určené 
služobné telefóny. Po prijatí MMS 
správy musí hliadka bezodkladne 
miesto, kde je fotopasca nainštalovaná, 
preveriť. Každé zaslanie MMS 
správy je spoplatnené operátormi. 
Čiže v  prípade, že za jeden deň na 
frekventovanom mieste je fotopascou 
zaevidovaných približne 100 snímok, je 
to finančne náročné, pretože z toľkého 
počtu zaslaných snímok nemusí byť 
ani jedna snímkou s  protiprávnym 
konaním.   

Parkovisko pred OD Billa či odstavné 
plochy pre taxislužby sú skoro všade 
súkromným pozemkom, pričom 
o  čistotu a  poriadok by sa mali na 
týchto miestach starať taxikári alebo 
nájomníci plochy. 

Mestská polícia týmto žiada občanov, 
aby úzko spolupracovali s  MsP 
a  protiprávne konania nahlasovali 
v čase, keď sa práve dejú a príslušníci 
môžu osoby prichytiť na mieste. 
Priestupok je možné telefonicky 
nahlásiť na MsP 0905 499 384.  Práve 
občania sú očami polície a  len ich 
spolupráca s  nami dopomôže znížiť 
protiprávne konanie a  mať krajšiu 
a čistejšiu Handlovú. 

MsP Handlová

Smeti v meste

Koncom augusta sa konala v Banskej 
Bystrici vernisáž výstavy Rómovia 
v  odboji, ktorú organizovala naša 
rodáčka Vera Lacková. Je autorkou 
vznikajúceho dokumentu o  tejto 
historickej  udalosti.  
Ak by ste chceli vedieť viac, výstavu, 
môžete navštíviť do 8. októbra 
v  záhrade Chavivy Reik v  Banskej 
Bystrici. Výstava zameraná na príbehy 
rómskych odbojárov počas 2. svetovej 
vojny odhaľuje zabudnuté osudy tých, 
ktorí prispeli k oslobodeniu nasadením 

vlastného života. Výstava sa, podľa 
kurátora Daniela Grúňa, zaoberá 
otázkou, ako sú pamäť, zabúdanie 
a  reprezentácia historických udalostí 
vzájomne prepojených a čo môžeme 
urobiť pre to, aby obraz našich 
dejín bol inšpiráciou k  vzájomnej 
úcte a  rešpektovaniu inakosti. Na 
jeseň pripravujeme v  spolupráci 
s  Verou výstavu aj v  našom meste. 
Odporúčame!

JP

Aby bol obraz našich dejín inšpiráciou k vzájomnej úcte
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V pivovare Steiger sa varí pivo už 546 rokov

Mesto Handlová pozorne vníma 
problémy svojich obyvateľov. 
Niektoré sa darí riešiť v zárodku, iné 
o  čosi neskôr a, bohužiaľ, nájdu sa 
aj také, ktorých vyriešenie nás bude 
stáť podstatne viac času. Jedným 
z  takýchto pálčivých problémov je 
aj rómska osada situovaná v lokalite 
Baníckej kolónie. 
Problémy s  nadmerným hlukom, 
čiernymi skládkami či vandalizmom 
trápia obyvateľov tak priamo z kolónie, 
ako aj z blízkeho alebo vzdialenejšieho 
susedstva. Ak existuje možnosť 

popasovať sa s  týmto problémom, 
potom musí nastúpiť nie jednorazové, ale 
naopak dlhodobé systémové riešenie. Iba 
to môže priniesť želané ovocie. Na návrh 
primátorky mesta Silvie Grúberovej bola 
zriadená dočasná odborná komisia, 
zložená zo zástupcov či už bytového 
podniku, polície, sociálneho oddelenia, 
poslancov mestského zastupiteľstva 
a  ďalších dotknutých oblastí, ktoré 
vytvorili pracovné skupiny pre jednotlivé 
oblasti. Každá z pracovných skupín bude 
mať svojho odborného garanta. 

Cieľom tejto aktivity bude, v spolupráci 

Budúcnosť rómskej osady v Handlovej
s  odborníkmi a  s  verejnosťou, 
analyzovať problémy z  oblasti 
bývania a  infraštruktúry, vzdelávania, 
zamestnanosti, bezpečnosti a prevencie, 
ako aj z oblasti kultúry, spôsobu života 
a  tiež sebauvedomovania Rómov 
a  v  nadväznosti na tieto body nielen 
hľadať, ale aj nájsť východiskové riešenia. 
Nebude jednoduché nájsť priechodné 
formy financovania takéhoto projektu, 
nebude jednoduché skĺbiť komunikáciu 
občianskych združení, orgánov štátnej 
správy, zástupcov tretieho sektora, 
verejnej správy, škôl a  školských 

S teiger je prvý slovenský 
pivovar, ktorý bol založený 
už v roku 1473. To znamená, 
že keď Krištof Kolumbus 

objavil Ameriku, vo Vyhniach sa už 
20 rokov varilo pivo a od tých čias sa 
varí nepretržite až dodnes.
Pivo sa tu stále varí tradičnou metódou 
podľa jednotlivých stupňovitostí 
a  s  dvojfázovým kvasením, najprv 
v  spilkách, potom v  ležiackych 
pivniciach po dobu 30 – 90 dní. Všetky 
tieto procesy ako varenie, kvasenie 
a  ležanie piva pritom prebiehajú 
na modernom technologickom 
zariadení. Výnimočnosť piva Steiger 
zabezpečuje aj vlastný prameň priamo 
zo Štiavnických hôr, ktorý má hodnoty 
kojeneckej vody.

”
„Pivo Sitňan sa stalo 
najlepším pivom na 

Slovensku a v Čechách.”

Láska vyhnianskych pivovarníkov 
k  pivu sa odráža aj na jeho kvalite. 
„Pivovar každoročne vyhráva viacero 
pivných súťaží, z  ktorých sme 
výnimočne hrdí na víťazstvo piva 
Sitňan v Prvej pivnej extralige. V roku 
2012 sa tak stal najlepším pivom na 
Slovensku a  v  Čechách spomedzi 
všetkých bežne predávaných pív 
v  oboch štátoch,“ hovorí s  hrdosťou 
brand manažér spoločnosti Steiger 
Róbert Denko a pridáva ďalšie úspechy 
piva Steiger: „Medzi tohtoročné 
významné úspechy patrí víťazstvo 
v Slovenskej Pivnej korunke, kde pivo 
Stein 12% získalo v  kategórii svetlá 
filtrovaná dvanástka - krásnu zlatú 
medailu a  pivo Steiger 12% získalo 
bronz. Ocenené bronzom boli aj 
Steiger nealko svetlé pivo a Citrónový 
alkoholický radler. Nad všetkými 
týmito pivami má dohľad náš hlavný 
sládek Ján Šimonovič a práve on získal 
na tohtoročnej Pivnej korunke cenu 
Osobnosť slovenského pivovarníctva 
a sladovníctva.“

zariadení, cirkvi, záujmových združení, 
dobrovoľníkov či lokálnych médií. 
Mesto nechce tento problém prenášať 
do budúcnosti. Rozhodlo sa efektívne 
konať. Podľa plánu navrhnutých 
aktivít by mal byť koncept  Budúcnosti 
rómskej osady známy v budúcom roku. 
Pred pracovnými skupinami je dlhá 
cesta zberu štatistických informácií, 
ankiet a  práce. O  postupných krokoch 
vás budeme aktuálne informovať. 
Každý nápad či pomocná ruka bude 
v realizačnej fáze vítaná. 

(r)

Pri pive Stein sa ešte zastavíme. 
V  roku 2007 sa brány bratislavského 
pivovaru Stein zavreli a výroba piva sa 
presunula do Vyhní. O niekoľko rokov 
neskôr sa k nemu pridal aj bytčiansky 
pivovar Popper. „Tieto dve pivá sa však 
naďalej snažíme variť kvalitne a podľa 
pôvodnej receptúry. O  tom svedčia 
tohtoročné úspechy Steinu 12% či 
už v  spomínanej Slovenskej pivnej 
korunke, alebo jeho krásne bronzové 
miesto, ktoré spolu s  pivom Sitňan 
získal v medzinárodnej konkurencii na 
pivnom festivale Central European Berr 
Awards v Maďarsku,“ naznačuje ďalej 
Róbert Denko.

Pivovar vo Vyhniach bol odjakživa 
spätý s  baníctvom. O  tomto svedčí 
aj jeho názov Steiger, čo v  preklade 
znamená banský majster. „Preto je nám 
región Handlová veľmi blízky. Tešíme 
sa, že môžeme s  mestom Handlová 
spolupracovať. Či už je to spolupráca 
s  Domom kultúry, s  veľkoskladom 
Flóra, s  jednotlivými podnikmi, 
alebo sa zúčastňovať podujatí, 
ktoré usporadúva mesto Handlová,“ 
konkretizuje Iveta Longauerová 
spätosť spoločnosti Steiger s mestom 
Handlová.

”
„Pri výrobe piva Steiger

sa snažíme využívať
čo najväčší podiel 

domácich surovín.”
Ing. Ján Šimonovič,

hlavný sládek

Podujatia, ako sú Cesta rozprávkovým 
lesom, Banícka rallye, Regionálne 
oslavy Dňa baníkov a  Handlovské 
Katarínske dni sú dlhé roky súčasťou 
zmluvy o  reklame uzatvorené 
s  mestom Handlová. Okrem toho 
Pivovar Steiger zastrešuje mnoho 
akcií v  celom tomto regióne, ktoré 
organizujú okolité obce alebo majitelia 
prevádzok, kde sa čapujú pivá týchto 
značiek. „Spolupráca s  Handlovou 
vždy dopadla skvele. Samozrejme, 
popri úspechoch nechceme zaspať 
na vavrínoch, a preto sa stále snažíme 
napredovať. Snažíme sa na trh prinášať 
novinky a  pivné špeciály,“ informuje 
ďalej Róbert Denko a  konkretizuje: 
„Začiatkom tohtoročnej pivnej sezóny 
sme rozšírili našu radu nápojov 
Steiger-Radler o novinku Energy. Tento 
výnimočný nápoj vám dodá potrebnú 
dávku energie aj vďaka unikátnemu 
zloženiu, ktoré neobsahuje žiadny iný 
energetický nápoj. Ďalším príspevkom 
do našej pivnej rodiny pre tento rok je 
Steiger 12% bezlepkový svetlý ležiak 
s  obsahom alkoholu 5,0% objemu. 
Podarilo sa nám skĺbiť stáročnú 
tradíciu výroby s  najmodernejšou 
pivovarskou technikou a  vďaka 
tomu je tento bezlepkový ležiak 
s  obsahom lepku max. 20 mg/kg 
určený celiatikom, a  teda osobám 
trpiacim alergiou na lepok. Náš 
pivovar si zakladá na využívaní 
čo najväčšieho podielu domácich 
surovín, preto má bezlepkové pivo 

Steiger vysokú kvalitu a  vlastnosti 
svetlého ležiaku československého 
typu. Pripravujeme ho pre vás tak, 
aby bolo v  technologickom procese 
zabezpečené zníženie obsahu 
lepku z  jačmenného sladu na 
požadované hodnoty. Vďaka tomu 
je naše pivo vytvorené špeciálne pre 
ľudí s  bezlepkovou diétou.“ Obsah 
lepku je v  100ml pod hranicou 
0,5 mg. Osloví vás krásna zlatistá farba 
a  tradičná chuť klasicky vareného 
piva, ktorá je charakteristická svojou 
vyváženou horkosťou a  jemnou 

chmeľovou vôňou. Vďaka jemným 
bublinám je pocit v  ústach hladký 
a  príjemný. „Pevne veríme, že si náš 
bezlepkový ležiak nájde miesto vo 
vašom nákupnom vozíku a  bude 
sa hodiť k  vášmu životnému štýlu.“ 
Ako už bolo spomenuté, za kvalitu 
výnimočného piva Steiger 12% 
bezlepkový ležiak svetlý zodpovedá 
dlhoročný a  uznávaný hlavný sládek 
Ing. Ján Šimonovič.

Najnovšími novinkami v  sortimente 
pivovaru, a už aj zároveň poslednými 
pre tento rok, sú dva zimné špeciály, 
navarené ku sviatku piva Októberfest 
– Palatín 11% Weizen, pšeničný 
výčapný ležiak svetlý a  Palatín 
12% ležiak svetlý Extra Chmelený. 
Palatín 11% Weizen je svetlé pšeničné 
pivo, ktoré má slamovožltú svetlú 
farbu, jemný kvasnicový zákal 
a  bohatú dlhotrvajúcu krémovú 
penu. Aróma piva je kvetinová, ktorá 
postupne prechádza do jemnej arómy 
obilninovej, vanilkovej a  banánovej. 
Osviežujúce pivo s  ľahkým telom 
a minimálnou horkosťou. Palatín 12% 
Extra Chmelený je svetlý ležiak typu 
Pale Lager, ktorý má bronzovo zlatú 
farbu, a  bohatú penu. Aróma spolu 
s  horkosťou je tvorená kombináciou 
svetoznámych českých žateckých 
chmeľov použitých pri varení piva 
a  amerického chmeľu Cascade 
použitého pri dodatočnom extra 
chmelení hotového piva za studena.

Jedinečná exkurzia priamo 
v srdci slovenského pivovaru

„Pevne veríme, že sme vás týmito 
štyrmi novinkami v  našom 
sortimente pre tento rok potešili. 
Budeme radi, ak nám vaše názory 
na jednotlivé novinky pošlete na 
adresu marketing@steiger.sk,“ vyzýva 
milovníkov piva Mgr. Simona Kupcová 
a  na záver pozýva na jedinečnú 
exkurziu: „Pozývame vás na exkurziu 
prvého slovenského pivovaru, aby 
ste sa aj na vlastné oči presvedčili, že 
vynikajúce a  výnimočné slovenské 
pivko sa dá variť aj klasickou metódou 
bez používania CK tankov.“

(r)
Foto: zdroj Pivovar STEIGER a.s.
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Deň baníkov 2019
Obzretie za oslavami

Najväčšie a  najnavštevovanejšie 
podujatie v  Handlovej je za nami. 
Tohtoročné Regionálne oslavy Dňa 
baníkov s bohatým programom boli 
slnečné, plné dobrej nálady. Pekné 
počasie nás vylákalo na námestie 
k  viac ako stovke predajných 
stánkov, oficiálnemu programu 
a  pätnástim pódiovým hudobným 
vystúpeniam. Od piatka 30. augusta 
do nedele 1. septembra bolo z čoho 
vyberať.
Oficiálny program osláv Dňa baníkov sa 
tradične začal v piatok pietou. Kladenie 
vencov k Pamätníku obetiam banských 
nešťastí na hornej Nitre na mestskom 
cintoríne otvorila svojim príhovorom 
primátorka mesta Silvia Grúberová. 
V  úvode spomenula tohtoročné 
110. výročie od začiatku priemyselnej 
ťažby uhlia v  našom meste a  vyzvala 
k  zamysleniu. „Skúsme sa na tomto 
mieste zamyslieť: Kto je to baník? Aké 
má zručnosti? Aký má vzťah ku svojej 
práci? V  akom prostredí pracuje? 
Dnes sa v  spoločnosti, hlavne medzi 
mladými ľuďmi, skloňujú povolania ako 
bloger, influencer, manažér sociálnych 
sietí. Ľudia pracujúci vo virtuálnom 
svete, odovzdávajú rýchle posolstvá 
veľkému počtu svojich sledovateľov. 
V bani niet virtuálnych sociálnych sietí. 
V  bani sú siete skutočné. Skutočná 
zodpovednosť za svojho priateľa, za 
svoju prácu, za všetkých, ktorí sú na 
jednom banskom pracovisku. Hlboko 
pod zemou, odkiaľ sa nedá odísť 
jednoduchým odhlásením sa zo siete,“ 
zaznelo v príhovore primátorky a ako 
dodala: „A  hoci sa dnes nachádzame 
na akomsi pomyselnom míľniku, v čase 
na pomedzí, kedy sa otvorene hovorí 
o  nutnej transformácii, o  premene 
regiónu v  kontexte postupného 
zatvárania bani, baníctvo tu bude vždy 
silno rezonovať. Aj vďaka baníckym 
spolkom a  jeho predstaviteľom, ktorí 
jeho odkaz a  tradície uchovávajú 
a  šíria. Buďme zodpovední k  práci 
baníkom, ktorí nám ponúkli súčasnosť, 
ktorú žijeme, pokračujme spoločne 
v budovaní nášho regiónu, otvorme si 
spoluprácou novú budúcnosť, v ktorej 
odkaz baníckej práce nezaniká.“ 

Na čele delegácií, ktoré položili 
vence a uctili si pietnou spomienkou 
a  položením vencov na pamiatku 
baníkov, ktorí zahynuli pri výkone 
svojho povolania, bol minister 
financií Slovenskej republiky Ladislav 
Kamenický. „Sám za seba budem 
vždy za baníkov bojovať a  budem sa 
snažiť, aby dopad na baníkov a  na 
vaše rodiny bol čo najmenší. Za seba 
môžem určite sľúbiť, že nájdeme 
peniaze na kompenzácie baníkov,“ 
prisľúbil minister. Úctu preukázali 
baníkom z celého regiónu aj poslanci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Richard Takáč, Jozef Stopka a František 
Tám, predseda Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Pavol 
Sečkár a  predseda Českého zväzu 
bojovníkov za slobodu plukovník 
Jaroslav Vodička. Odborový zväz 
pracovníkov baní geológie a naftového 
priemyslu zastupoval jeho predseda 
Jozef Škrobák a podpredseda Ľubomír 
Novák, za Hlavný banský úrad prišiel 
predseda Obvodného banského 
úradu v  Prievidzi Bohumil Néč, za 
štátnu správu Miroslav Gazdík, riaditeľ 
pobočky Sociálnej poisťovne v Prievidzi 
a riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí 
a  rodiny v  Prievidzi Radko Gavliak. 
Delegáciu mesta Handlová tvorili 
primátorka Silvia Grúberová, jej 
zástupca Radoslav Iždinský, poslanec 
mestského zastupiteľstva Edurad Straka 
a  delegácie základných škôl Mierové 
námestie a  Morovnianska cesta, 
prednosta mestského úradu Tibor 
Kolorédy a zamestnanci mesta. Vence 
položili Združenie miest a obcí hornej 
Nitry pod vedením Vojtecha Čičmanca 

a  starostovia obcí hornej Nitry, 
Združenie obcí Handlovskej doliny pod 
vedením Tibora Čičmanca a starostovia 
obcí, delegácia Baníckych spolkov 
pod vedením predsedu Združenia 
baníckych spolkov a cechov Slovenska 
Erika Sombathyho, Karpatskonemecký 
spolok a Únia žien Slovenska. 

Slávnostné udeľovanie ocenení 
baníkom, ktorí významným spôsobom 
prispeli k  rozvoju baníctva v  našom 
regióne, sa konalo na pódiu na 
námestí podľa pravidiel Šachtágu. 
Tradične vystúpil s  príhovorom 
predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ akciovej spoločnosti HBP Peter 
Čičmanec. „Naša spoločnosť naďalej 
patrí k  najväčším zamestnávateľom 
v  regióne. Do baníckeho roka 
sme v  skupine Hornonitrianske 
bane vstupovali so stavom 3 500 
zamestnancov. Z   podzemia troch 
ťažobných úsekov sme vyťažili viac ako 
1 500 000 ton uhlia. Razičské kolektívy 
pri príprave ťažobných kapacít vyrazili 
9 700 m banských diel. Za dosiahnuté 
výsledky uplynulého baníckeho roka 
patrí úprimné poďakovanie veľkému 
kolektívu našich zamestnancov. 
Priaznivé hospodárske výsledky nám 
vytvorili predpoklady pre splnenie 
všetkých finančných záväzkov voči 
zamestnancom, štátnemu rozpočtu, 
bankovým inštitúciám, organizáciám 
sociálneho, zdravotného zabezpečenia 
a  voči dodávateľom,“ zdôraznil vo 
svojom príhovore Čičmanec a  ako 
ďalej naznačil: „Ubezpečujem vás, že 
vynakladáme maximálne úsilie na to, 
aby sme presadili racionálne a odborné 
argumenty, zmysluplné projekty 
zamestnanosti a čo najviac eliminovali 
nepriaznivé dopady zníženia objemu 
ťažby uhlia na zamestnanecký kolektív. 
Urobíme všetko preto, aby baníci 
a  ostatní zamestnanci, ktorí majú 
záujem u nás pracovať, mali vytvorené 
priaznivé podmienky pre prácu, aby 
našli nové pracovné uplatnenie aj po 
vyťažení posledných zásob uhlia.“  

Čestný odznak Združenia baníckych 
spolkov a  cechov Slovenska Svätá 
Barbora za Zachovávanie baníckych 
zvykov a  tradícií prevzal z  rúk 
predsedu Združenia baníckych spolkov 
a cechov Slovenska Erika Sombathyho 
a  všetkých za prezidiálnou tablicou 
Anton Ondrejkovič. 

Po absolvovaní vysokej školy banskej, 
fakulty banského strojníctva v  Ostrave 
v  roku 1962, nastúpil do trvalého 
pracovného pomeru v  Bani Handlová, 
v  ktorom zotrval až do odchodu do 
starobného dôchodku. Od samého 
začiatku pôsobil vo funkciách v oblasti 
banských strojov. Bol poverený 
riadením montáže, prevádzky 
a  údržby mechanizovaných výstuží, 
dobývacích a  raziacich kombajnov, 
automatizovaných dopravných liniek 
a  zásobníkov. Patril trvale medzi 
popredných zlepšovateľov v bani. V roku 
1988 mu minister palív a energetiky udelil 
Zlatý odznak zaslúžilého zlepšovateľa. 
Niektoré jeho zlepšovacie návrhy  sa 
dodnes využívajú. V  roku 1989 sa 
aktívne zapojil do revolučných premien, 
ktoré sa začali v  našej spoločnosti 
uskutočňovať. V  roku 1990 bol zvolený 
do Národného zhromaždenia ČSFR. 
Po skončení mandátu bol v  roku bol 
v  roku 1992 menovaný do funkcie 
riaditeľa Bane Handlová, ktorú 
vykonával šesť a  pol roka. V  januári 

Anton Ondrejkovič

1999 odišiel do starobného dôchodku, 
nie však na odpočinok. Bol zvolený do 
predstavenstva novozaloženej Slovenskej 
banskej komory a  v  nej poverený 
funkciou riaditeľa Úradu Slovenskej 
banskej komory, ktorú vykonával osem 
rokov. V  roku 2006 vytvoril prípravný 
výbor, ktorý založil Handlovský banícky 
spolok, ako prvý spolok v  uhoľnom 
baníctve. Pod jeho vedením úspešne 
zviditeľňoval baníctvo, oživoval staré 
banícke tradície – šachtágy, zakladal 
nové tradície, organizoval budovanie 
banského náučného chodníka, 
spolupracoval pri spracovaní histórie 
ťažby uhlia v  Handlovej v  knihe Ja, 
banícka Handlová, inicioval zriadenie 
múzea uhoľného baníctva v Handlovej. 
Svojou činnosťou si spolok získal podporu 
a  sympatie verejnosti. Zdravotné 
problémy boli dôvodom, prečo odišiel 
v marci 2011 z funkcie predsedu spolku. 
Členská schôdza vysoko zhodnotila 
jeho prácu. Ako prejav úcty za jeho 
celoživotnú prácu v oblasti baníctva mu 
priznala doživotné postavenie „čestný 
predseda HBS“. 

Ocenenie Plaketa za rozvoj baníctva 
na hornej Nitre je prejavom verejného 
uznania, má za cieľ spoločensky 
a  morálne oceniť významné činy, 
aktivity a prínos jednotlivcov pri rozvoji 
baníctva v regióne hornej Nitry. Plaketu 
si z  rúk  generálneho riaditeľa HPB 
Petra Čičmanca, zástupcu primátorky 
Radoslava Iždinského, predsedu 
Združenia miest a  obcí Vojtecha 
Čičmanca a ministra financií Ladislava 
Kamenického prevzali Ján Procner 
a Karol Mikuláš. 

Plaketu za rozvoj baníctva na hornej 
Nitre za mimoriadne záslužné pracovné 
a  morálne činy v  banskej prevádzke 
si prevzal Karol Mikuláš vo veku 
úctyhodných 97 rokov. I  v  tomto veku 
hovorí, že bez baníckych hrdinov, 
z ktorých mnohí obetovali svoje životy, 
by nebol dnešok. V  roku 1939, vtedy 
ako 18-ročný mladík, nastúpil do 
bane v  Handlovej, kde odfáral 5 rokov. 
Nasledovala jeho účasť v  Slovenskom 
národnom povstaní a v roku 1951 návrat 
da bane na pracovisko v Novákoch. Do 
jeho života zasiahol i  vtedajší režim. 
Bol obvinený a  tri roky odpracoval 
v  uránových baniach na Příbramsku. 
V  roku 1958 sa jeho pracoviskom stali 
Banské stavby v  Novákoch a  odtiaľ 
odišiel  v  roku 1977 do dôchodku. 
V  osemdesiatych rokoch Karol Mikuláš 
pracoval ako prvý predák kolektívu na 
razení. Vždy mal dobrý organizačný 
talent, vedel viesť kolektív, vychoval 
veľa mladých baníkov. Mal dobrý 
vzťah k  mechanizácii, pracoval na 
razení, kde bol nasadený raziaci 
kombajn PK2m ruskej výroby, ktorý 
razil v  lichobežníkovom profile D9. 
Mal zásluhu na rozšírení dopravníkov 
na čelbách, kde sa nahradzovali 
jednoreťazové dopravníky SK3 (šlapačky) 

Karol Mikuláš

Ján Procner

za dvojreťazové, čo zásadne ovplyvnilo 
výkonnosť čelby oproti zaužívanému 
nakladaniu do vozov. Karol Mikuláš 
sa podieľal na rozvoji baníctva na 
hornej Nitre a  ani v  seniorskom veku 
nie je pasívny. Po deviaty krát prešiel 18 
kilometrov dlhý chodník Uhoľná stopa, 
pochod, ktorý tradične organizuje 
Spolok priateľov bane Nováky, ktorého 
je členom. Ako turista pochodil celé 
Slovensko. Stál pri zrode záhradkárskej 
osady v  Prievidzi, ako modelár tvorí 
makety s  baníckou tematikou. Jeho 
životopis je popretkávaný trpkými 
životnými udalosťami, prežil štyri štátne 
režimy. Stále však tvrdí, že práve baňa mu 
dala veľa a mnohému ho naučila.

Ján Procner pracoval v  bani tridsaťtri 
rokov a s baňou je späté i  jeho umenie 
o  bani, baníckom živote, baníckych 
radostiach i  smútkoch. Je autorom 
Pamätníka obetiam banských nešťastí 
v  baniach na hornej Nitre, vytvoril 
nielen jeho koncepciu, ale osobne sa 
podieľal v  roku 1997 na jeho výstavbe 
v  priestoroch handlovského cintorína. 
Dielo bolo vysoko ocenené a vyhlásené 
v  roku 2010 za Národnú kultúrnu 
pamiatku. Podieľal sa tiež na zhotovení 
pamätníka obetiam 2. svetovej vojny na 
handlovskom cintoríne. O tieto pamiatky 
sa stará a dbá, aby pri každej príležitosti 
boli upravené a  očistené. Handlovskej 
verejnosti je známy ako ľudový 
umelec, rezbár so špeciálnym štýlom 
zobrazovania svojich postáv s  veľkými 
rukami. Vo svojom dome má zriadené 
malé múzeum a  galériu s  tematikou 
baníckej minulosti Handlovej, 
sústreďuje dokumentáciu o  minulosti 
mesta a  vystavuje menšie technické 
pamiatky z  bane. V  roku 2009 mu bol 
udelený Pamätný list Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za majstrovské 
výtvarné zobrazenie baníckeho života, 
v  roku 2013 si prevzal Cenu mesta 
Handlová za propagáciu a  kultúrny 
rozvoj mesta a  tento rok si prevzal od 
riaditeľky Hornonitrianskeho múzea 
Pamätný list za dlhoročnú múzejnú 
činnosť. Patrí medzi zakladateľov 
Handlovského baníckeho spolku, je 
jeho aktívnym členom, spolupracuje 
s  pobočkou Slovenského banského 
múzea v  Handlovej a  intenzívne 
spolupracuje so základnými školami, 
kde prezentuje miestnu kultúru a banícke 
tradície. V histórii udeľovania Plakiet za 
rozvoj baníctva na hornej Nitre ešte 
nebola udelená plaketa osobnosti, ktorá 
svojou činnosťou podporuje významne 
baníctvo umením. Nielen vyrytým dlátom 
do dreva, ale i  zapísaným v  notovom 
zázname. Ján Procner je autorom 
jedenástich baníckych piesní. Ak budete 
počuť piesne Handlová Prečo ste ma 
mamka za baníka dali alebo Handlovské 
mamičky, spomeňte si na handlovského 
umelca spätého s baníkmi a baníctvom.

Po skončení udeľovania ocenení 
vystúpil na pódium handlovský 

rodák, hokejista Marek Viedenský 
a verejne poďakoval ľudom za pomoc 
pri finančnej zbierke na zakúpenie 
mantinelov pre florbal. Vyzbierala 
sa dostatočná suma a  čoskoro sa 
handlovské základné školy budú môcť 
tešiť na novú športovú výbavu.  

Úcta a  pietna spomienka obetiam 
banských nešťastí zavŕšila o  pol 
šiestej Slávnostnou svätou omšou 
v Kostole Svätej Kataríny v Handlovej. 
Omšu celebroval generálny vikár 
Banskobystrickej diecézy Mons. 
Branislav Koppal spolu s handlovským 
farárom Petrom Repom, kaplánom 
Radovanom Hasíkom a   bývalým 
handlovským farárom Rudolfom 
Olišom. 

Zvyšok večera už patril najmä 
Handlovčanom a  návštevníkom 
jarmoku. Deti sa mohli do sýtosti 
vyblázniť na kolotočoch a pre dospelých 
bol okrem bohatého občerstvenia 
pripravený aj pestrý program v podobe 
rôznych kapiel. Mohli ste vidieť ľudovú 
hudbu Janka Strmenského či kapely 
ako Modus a Lojzo. 

V  sobotu 31. augusta ráno o  ôsmej 
hodine bola sprístupnená cesta do 
podzemia bane. Počas Dňa otvorených 
dverí baní Handlová mali občania 
možnosť previesť sa vláčikom do 
tmavých chodieb, ktoré každodenne 
absolvujú naši baníci. Túto atrakciu 
využilo opäť veľké množstvo ľudí 
a  najmä rodiny s  deťmi, pre ktoré je 
to vždy obrovský zážitok. Oslava na 
námestí bola v plnom prúde už od pol 
dvanástej, kedy sa na pódiu predstavil 
laureát Handlovskej grammy 2019 
Adam Kršiak. Niekoľko minút pred 
piatou hodinou popoludní už záujemci 
o  sci-fi netrpezlivo čakali na dvojicu 
eMZet a MaStra, ktorá predviedla svoje 
dokonalé kópie oblekov Bumblebee 
a  Nimue kráľovná krvi. Martin Ziman 
a  Mária Straková sú Handlovčania, 
ktorí sa vo svojom voľnom čase 
venujú výrobe kostýmov z vedecko – 
fantastických filmov a  počítačových 
hier. Na svojom konte má Martin 
kostým Iron Mana, s  ktorým vyhral 
svoju prvú súťaž, ďalej RoboCop, 
Batman, Predátor a Bumblebee. Máriin 
prvý kostým bola Hela z  filmu Thor 
Ragnarok. Na Regionálnych oslavách 
Dňa baníkov sa predstavila s kostýmom 
čarodejnice Nimue zvanej aj Kráľovna 
krvi z filmu Hellboy. 

Počasie bolo ideálne na korzovanie po 
jarmoku, no večer už patril Námestiu 
baníkov a Márii Čírovej. Ľudia spievali 
spolu s  ňou a  dobrá nálada sa šírila 
celým mestom. O  ôsmej večer 
vystriedal túto šarmantnú speváčku 
slovenský jazzový klasik Peter Lipa. 
Hudobné finále mali dve rockové 
skupiny Distant Bells Pink Floyd Tribute 
Band z Českej republiky a handlovská 
rocková nádej The Peruns Maťa 
Mačeka, Reného Lacka a  ich skvelých 
muzikantov. Záver Regionálnych 
osláv dňa baníkov patril nedeli 
1. septembra, kedy sa ráno o deviatej 
pri bani Handlová zišli všetci priaznivci 
turistiky a baníctva. Spolu absolvovali 
skrátenú trasu turistického banského 
náučného chodníka. Baníckej špacírky 
sa zúčastnila približne desiatka turistov. 
Najmladší účastník mal iba 13 mesiacov 
a  niesol sa na ockových pleciach. 
Špacírka sa skončila opekačkou v areáli 
Slovenského banského múzea. 

Regionálne oslavy Dňa baníkov 2019 
sa v  Handlovej organizujú od roku 
2008.  Punc regionálnych osláv im 
dávajú traja hlavní organizátori, a  to 
mesto Handlová, HBP, a.s. a Združenie 
miest a  obcí hornej Nitry. Podujatie 
sa konalo s  podporou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, vďaka spolupráci 
so sponzormi SAD Prievidza, Pivovar 
Steiger, za pomoci Handlovského 
baníckeho spolku a  Slovenského 
banského múzea, Expozitúra Handlová. 

(r)Handlovčanov zabavila i skupina Lojzo.
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Poradíme vám, aby vaša žiadosť 
bola úspešná. MAS-ka pozýva na 
Info deň k výzve pre podnikateľov.
V mesiaci august sme vás informovali, 
že Miestna akčná skupina Žiar, so 
sídlom v Chrenovci - Brusne 8. augusta 
vyhlásila výzvu pre podnikateľov na 
predkladanie Žiadosti o  poskytnutie 
príspevku (ŽoPr) na podporu 
podnikania a  inovácií. Uzavretie 
prvého hodnotiaceho kola sa blíži 
(15. 10. 2019), preto sme pripravili 
pre podnikateľov Info deň k  výzve 
IROP-CLLD-P977-511-001. Cieľom 
informačného dňa je poskytnúť 
potenciálnym žiadateľom potrebné 
informácie k príprave ŽoPr. 

Prijmite naše pozvanie na Info deň 
24. septembra, aby ste sa mohli 
správne a  včas rozhodnúť. Počet 
účastníkov je limitovaný. Účasť je 
potrebné potvrdiť do 23. septembra do 
15.00 h na info@masziar.sk. Informačný 
deň sa koná 24. septembra o  8.00 h 
v  kancelárii MAS Žiar v  Chrenovci - 
Brusne. Účastníci dostanú potrebné 
informácie k  splneniu podmienok 
poskytnutia príspevku. Predpokladaný 
čas ukončenia je 14.30 h, po naplnení 
pripraveného obsahu info dňa vám radi 

zodpovieme vaše otázky. V  prípade 
vášho záujmu, či potreby spresnenia 
informácií nás neváhajte kontaktovať 
na telefónom čísle 0919 19 30 10, 
prípadne na e-mail: info@masziar.sk.

Pre podnikateľov, ktorí sa rozhodli, či 
rozhodnú podať žiadosť o  príspevok 
do druhého hodnotiaceho kola, 
ktorého uzávierka bude 29.11.2019, 
sme pripravili dvojdňový seminár. Ten 
sa bude konať 25. a 26. septembra opäť  
v  priestoroch MAS ŽIAR Chrenovec - 
Brusno. 

Využite možnosť domáceho 
prostredia, keďže proces predkladania, 
hodnotenia a kontroly projektov bude 
prebiehať na miestnej úrovni v zmysle 
vyhlásenej výzvy. Informácie o výzve  sa 
dozviete aj na stránke www.masziar.sk.

MAS Žiar

Informačný deň k výzve pre podnikateľov

Dňa 17. augusta sa v  obci 
Krahule uskutočnil 28. ročník 
Hauerlandského festivalu, na 
ktorom Handlovú reprezentovala 
spevácka skupina Grünwald, 
pôsobiaca pri miestnej skupine 
Karpatskonemeckého spolku na 
Slovensku (KNS).
Hauerlandský festival je podujatie 
s  najdlhšou tradíciou, ktoré KNS 
organizuje v  regióne Hauerland. Ide 
o  putovný festival, keďže sa každý 
rok koná v inej obci Hauerlandu. Keď 
sa pozrieme do histórie, počiatky 
festivalu sú späté s  oslavami 650. 
výročia prvej písomnej zmienky 
o  obci Kunešov. Predstavitelia KNS 
považovali festival za ideálny spôsob, 
ako spojiť región a rodákov. Táto snaha 
je aktuálna aj po 28. rokoch, festival 
možno aj v  súčasnosti označiť ako 
miesto stretnutí.

Festival sa tradične koná vždy tretiu 
sobotu v  auguste, a  preto si na 
ňom možno pripomenúť aj výročie 
založenia KNS, ktorého predsedom 
je Ondrej Pöss, rodák z  Handlovej. 
V  miestnych skupinách KNS pôsobí 
veľa speváckych a tanečných skupín, 
ktoré udržujú kultúrne dedičstvo 
predkov: piesne, nielen v  spisovnej 
nemčine, ale aj v  nárečiach, tance 
a  krásne kroje. Na festivale sa každý 
rok zúčastňujú nielen členovia KNS 
z  regiónu Hauerland, ale aj z  iných 
regiónov Slovenska, čím sa budujú 
väzby medzi regiónmi a  upevňujú 
vzťahy medzi členmi. Je potešujúce, 
že každý rok možno medzi účastníkmi 
stretnúť aj rodákov a  krajanov 

zo zahraničia, najmä z  Nemecka 
a Rakúska.

Na 28. ročníku festivalu reprezentovala 
náš okres okrem speváckych skupín 
z  Kľačna, Malinovej, Nitrianskeho 
Pravna či Tužiny aj spevácka skupina 
Grünwald z  Handlovej, ktorá pôsobí 
pod vedením Hildegardy Radovskej. 
Grünwald je pravidelným účastníkom 
festivalu, nevynechala jediný ročník. 
Členovia si vždy pripravia novú 
pieseň alebo scénku, divákom sa ich 
vystúpenie veľmi páči a  odmenia 
ich dlhotrvajúcim potleskom. 
Tento rok ich na Krahuliach, okrem 
predstaviteľov samosprávy, a  to 
zástupcu primátorky Radoslava 
Iždinského a  prednostu mestského 
úradu Tibora Kolorédyho, podporili aj 
handlovskí rodáci, ktorí žijú viac ako 
70 rokov v Nemecku v mestách Voerde, 
Walsum, Oberhausen a  v  auguste 
prišli na návštevu Handlovej. Účastníci 
festivalu mohli vďaka nim vidieť na 
transparentoch handlovský farský 
Kostol sv. Kataríny a  z  reproduktora 
počuť hlahol jeho zvonov. Festival 
sa každoročne uskutočňuje vďaka 
finančnej podpore Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín 
Slovenskej republiky, Ministerstva 
vnútra, stavebníctva a domoviny SRN 
a s podporou obecného úradu obce či 
mesta, kde sa festival koná. 

Handlová hostila festival v minulosti, 
naposledy v roku 2016, kedy sa konal 
25. ročník Hauerlandfestu. 29. ročník sa 
v roku 2020 uskutoční v Tužine.

Regionálne predsedníctvo KNS

Spevácka skupina Grünwald
na Hauerlandskom festivale

Tak ako po minulé roky, aj tento 
rok sa Handlová zapája do Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 
(DEKD). Tohtoročnej témy Umenie 
a kultúra sa handlovská samospráva 
zhostila aktivitami, ktoré vznikli 
spoluprácou viacerých subjektov 
zo súkromnej, štátnej, občianskej 
i verejnej sféry. 
Počas mesiaca september sa majú na 
čo tešiť návštevníci i  Handlovčania. 
Umenie a kultúru nájdete v Handlovej 
v  Ľudových piesňach v  obrazoch 
v  banskom múzeu a  v  súkromnom 
múzeu Jána Procnera, v  sakrálnom 
umení v Kostole sv. Kataríny, v kráse 
uhlia na trase turisticko-náučného 
chodníka, vo výstavke multikultúrneho 
mesta v  rámci Dňa otvorených dverí 
v  Kartpatsko-nemeckom spolku 
a v súťaži HAIKONY. 

HAIKONY – Handlovské ikony
9. septembra – 30. septembra 

Súťaž mesta Handlová zameraná 
na poznanie mesta a  jeho 
architektonických stavieb stvárnených  
v nových grafikách. Súťaž HAIKONY – 
handlovské ikony zameria pozornosť 
žiakov MŠ, ZŠ, SŠ a  verejnosti na 
12 ikonických stavieb mesta, ktoré 
graficky spracoval akademický 
architekt Rastislav Nemec. Súťaž je 
určená pre škôlkarov, žiakov všetkých 
základných a stredných škôl na území 
mesta Handlová a  tiež pre verejnosť 
(členovia voľnočasových zariadení, 
záujmové združenia, jednotlivci 
a  skupiny). Kategórie: Súťažte 
v  handlovskej materskej škôlke  - 
Kreslíme, fotíme sa a  tvoríme našu 
predstavu o handlovských HAIKONY, 
Súťažte v handlovskej základnej škole 
-  Spoločenské a  iné hry s  HAIKONY, 
Súťažte v handlovskej strednej škole 
-Klip, spot, video, aby HAIKONY čo 
najviac ľudí videlo! a  pre verejnosť 
Handlovčania, súťažte sa s nami. 
Kontakty pre zasielanie fotografií 
a  informovanie o  HAIKONY pre 
všetkých: haikony@handlova.sk.

Podrobnosti na www.handlova.sk.

Handlovské kultúrne 
dedičstvo HAIKONY

Každú stredu počas prázdnin sme 
si spolu s  deťmi čítali rozprávky 
a  príbehy z  ich obľúbených kníh. 
Zážitky z  dobrodružnej cesty 
po svete kníh si deti kreslili 
a  sľúbili sme, že najkrajšiu kresbu 
a  najaktívnejšieho prázdninového 
návštevníka oceníme.
Stal sa ním Michalko Matejovič 
(Špec. ZŠ). Zúčastnil sa všetkých 
prázdninových knižničných aktivít. 
Kresby a  kresbičky všetkých 93 detí 
(a  27 dospelých) sú vystavené na 
paneloch v Mestskej knižnici. 

Prázdninové stredy v knižnici

Mestská knižnica je po prázdninách 
opäť otvorená pondelok až piatok od 
8.00 do 18.00 h. Pre deti do 15 rokov je 
zápis do knižnice na rok 2019 zdarma. 

Kontaktujte nás:
Námestie baníkov 3, Handlová, 
tel.: 046/547 54 49, 0907 991 605, 
k n i z n i c a . h a n d l o v a @ g m a i l . c o m . 

Aktuálne informácie z činnosti knižnice 
nájdete aj na novej facebookovej 
stránke Knižnica Handlová 
@kniznicahandlova.

MsK 

Aj v tomto roku sa bude v rámci 
týždňa vzdelávania nielen udeľovať, 
ale aj odovzdávať ocenenie 
pre pekné projekty. Začo? Za 
voľnočasové aktivity detí a mládeže. 
Názov ocenenia hovorí za všetko. Volá 
sa Dobrý nápad a ako je už z názvu 
zrejmé, udeľuje sa za organizáciu 
zaujímavých projektov. 

Prihlásené projekty musia spĺňať 
nasledujúce podmienky. Musí ísť 
o podujatie, ktoré je organizované 
pre deti a mládež, ktoré je prínosom 
pre širšiu komunitu a uskutočnilo sa 
v období od 1. septembra minulého 
roka do 31. augusta tohto roka. 
Návrhy na ocenenie sa podávajú 
buď písomne, alebo elektronickou 
formou, a to do 15. októbra. 
Podávať ich môžu organizácie ako 
školy, školské zariadenia, občianske 
združenia detí a mládeže, ako aj 
neziskové organizácie či neformálne 
skupiny minimálne piatich fyzických 
osôb, ktoré sú reprezentované svojim 
zástupcom. Máte aj vy tip na akciu, 
ktorá by mala ocenenie získať? Sem 
s ním! Formulár na predkladanie 
návrhov nájdete na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk.

Máte zrealizovaný dobrý nápad?
Pošlite nám ho

Centrum voľného času v Handlovej 
oznamuje deťom a rodičom, že ešte 
stále majú možnosť prihlásiť sa do 
krúžku. Stačí vyplniť prihlášku a zaplatiť 
školné.  Pri odovzdaní vzdelávacieho 
poukazu do 23. septembra je krúžok 
zdarma.

Prihlásiť sa môžete v CVČ Handlová 
v čase od 10.00 do 18.00 hod. Bližšie 
informácie získate priamo v CVČ alebo 
na telefónnom čísle 0908 916 329. 

Centrum voľného času:
Staň sa aj ty našim členom

Tím Centra voľného času srdečne pozýva 
všetkých veľkých aj malých na otváraciu 
párty Centoršiny, ktorá sa uskutoční 
dňa 27. septembra v spoločenskej sále 
Domu kultúry od 16.00 hod. 

Tešia sa na vás Prndolínovci, SZUŠ 
Volkano, DaMP a zamestnanci CVČ.

Otváracia párty
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Poďakovanie
Touto cestou by sme 
sa chceli poďakovať 
všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa 
prišli 4. septembra 

2019 rozlúčiť s našim 

dedom Jánom Macháčom. 
Ďakujeme sa kvetinové dary a účasť na 

poslednej rozlúčke.
4/10/9/2019/OI

Uzávierka Handlovského hlasu
č. 11/2019 je v utorok 24.9.2019. 

Noviny vyjdú v stredu 2.10.2019.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom novín

Handlovský hlas.
Blahoželania a smútočné spomienky či 

poďakovania zadarmo
v našich novinách.

Opustili nás

Už privial osud opäť čas, 
pre ktorý srdce puká zas.

Štefan Staňo, 75 rokov
Alžbeta Farkašová, rod. Križanová,
70 rokov
Eva Majsniarová, rod. Štefanková,
64 rokov
Anna Kahúnová, rod. Fabínyová,
68 rokov
Ing. Igor Radošinský, 76 rokov
Terézia Mojžišová, rod. Vaňová, 75 rokov
Ján Macháč, 77 rokov
Peter Hanzlian, 65 rokov
Ivan Polušin, 75 rokov

V  rubrike sú zverejnené informácie 
v  časovom horizonte medzi uzávierkami 
čísel Handlovského hlasu od 28.8.2019 do 
10.9.2019. Informácie sú zverejnené iba 
v  prípade, že rodina pozostalých vyjadrí 
súhlas s ich zverejnením. 

DIGITÁLNE
KINO BANÍK

Blahoželanie

Prianie k životnému 
jubileu Vlasty 

Reisovej 
Dňa 23. septembra 

osláviš krásnych 
šesťdesiat, preto

od srdca chceme ti 

priať, aby si pevné zdravie mala a splnilo
sa ti všetko, čo si si priala.

Manžel, dcéry, zať a vnúčikovia.
11/10/9/2019/OI

Poďakovanie

Dňa 10. septembra 
2019 sme sa rozlúčili 
s našou milovanou 
mamou a babkou

Alžbetou 
Farkašovou. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
a pomohli nám tak prekonať náš žiaľ. 

Smútiaca rodina.
8/10/9/2019/OI

Spomienka
Bolesťou unavený si 

tíško zaspal, zanechal 
si tu  všetkých

a všetko, čo si mal rád. 
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť, 
v našich srdciach 
budeš navždy žiť. 

Dňa 30. septembra si pripomíname
10. výročie, čo nás navždy opustil náš otec, 

dedko a pradedko Ladislav Ozsvald. 
S láskou a úctou spomínajú a za tichú 

spomienku ďakujú manželka Eva
a deti s rodinami. 

Nikdy nezabudneme.
2/10/9/2019/OI

Spomienka

Odišla si náhle, 
potichúčky, bez slov, 

rozlúčky...
Dňa 25. septembra

si pripomenieme
1. výročie, keď nás 

náhle opustila naša milovaná maminka
a babka Olinka Stránska. 

S láskou spomínajú deti s rodinami.
Ľúbime ťa. 

3/10/9/2019/OI

Spomienka

Vždy príde ten čas, 
keď spomienka na 

teba bolí o čosi viac.
Dňa 4. septembra 

uplynulo 10 rokov od 
smrti našej mamy, 

svokry, starkej a prastarkej
Márie Ištokovičovej. 

S láskou spomínajú deti s rodinami.
5/10/9/2019/OI

Spomienka
V neznámy svet odišiel 
si spať, zaplakal každý, 

kto ťa mal rád. 
Prázdno je tam, kde 

znel tvoj hlas, 
spomienka na teba 

zostane v nás. 

Ťažko je vysloviť, čo v srdciach cítime,
keď k tvojmu hrobu spoločne chodíme. 

Dňa 22. septembra to budú 2 roky,
odkedy už nie si s nami. S úctou
spomíname na Jána Fabana.

Spomínajú manželka, dcéry, zaťko
a vnučka Laurinka.

6/10/9/2019/OI

Spomienka

Čas rýchlo plynie, 
ale smútok

a spomienky sú trvalé 
a neodchádzajúce. 
Dňa 26. septembra 

tomu budú dva roky, 

kedy nás navždy opustil manžel, otec
a starý otec Ján Ihring.

S úctou a láskou spomína manželka, syn Ján 
s rodinou, dcéra Stela s rodinou. Vnuci Tomáš, 

Lukáš, Rastislav a Mário.
9/10/9/2019/OI

Spomienka

Dňa 18. septembra
by sa naša mama,

stará mama
a prastará mama 

Emília Puváková 
dožila 100 rokov. 

S láskou spomínajú deti s rodinami.
10/10/9/2019/OI

Program 19. september
- 1.október 2019

ŠTV 19.9. o 18.00h /USA/akčný, 
thriller/100min/ČT/MP15/ vstupné 5,-€
RAMBO: POSLEDNÁ KRV (PREMIÉRA)

PIA 20.9. o 16:00h /USA/ animovaný, 
komédia/96min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      
ANGRY BIRDS VO FILME 2 
(PREMIÉRA)

PIA 20.9. o 18.00h /USA/sci-fi, 
thriller/124min/ST/MP12/vstupné 5,-€                                                         
AD ASTRA (PREMIÉRA)  

PIA 20.9. o 20.15h /USA/akčný, 
thriller/100min/ČT/MP15/ vstupné 5,-€
RAMBO: POSLEDNÁ KRV 

SO 21.9. o 16:00h /USA/ animovaný, 
komédia/96min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      
ANGRY BIRDS VO FILME 2 

SO 21.9. o 18.00h /USA/sci-fi, 
thriller/124min/ST/MP12/vstupné 5,-€                                                         
AD ASTRA  

NE 22.9. o 10:00h/POL, SVK/
animovaný/72min/SV/MP/vstupné 2,-€
WEBSTEROVCI (INKLUZÍVNE KINO)

NE 22.9. o 16:00h/USA/ animovaný, 
komédia/96min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      
ANGRY BIRDS VO FILME 2 

NE 22.9. o 18:00h USA/sci-fi, 
thriller/124min/ST/MP12/vstupné 5,-€                                                         
AD ASTRA  

PON 23.9. o 18.00h /CZE, SVK, UKR/
dráma/169min/ST/MP18/ vstupné 5,-€
POMAĽOVANÉ VTÁČA (PREMIÉRA)

UTO 24.9. o 18.00h (F.K. REBEL) vstupné 
člen FK 3,-€, nečlen FK  4,-€
SVETOZÁR STRAČINA  (PREMIÉRA)
/SVK/dokument/68min/OR/MP12/

ŠTV 26.9. o 18.00h /SVK/dráma/107min/
OR/MP15/ vstupné 5,-€
CASINO. $K (PREMIÉRA)

PIA 27.9. o 16:00h/SVK, POL/ 
animovaný, rodinný/66min/SD/MP/
vstupné 5,-€                                      
WEBSTEROVCI 2: ZO ŽIVOTA 
PAVÚKOV (PREMIÉRA)

PIA 27.9. o 18.00h /USA/akčný, 
thriller/100min/ČT/MP15/ vstupné 5,-€
RAMBO: POSLEDNÁ KRV 

PIA 27.9. o 20.00h /SVK/dráma/107min/
OR/MP15/ vstupné 5,-€
CASINO. $K 

SO 28.9. o 16:00h /SVK, POL/ 
animovaný, rodinný/66min/SD/MP/
vstupné 5,-€                                      
WEBSTEROVCI 2: ZO ŽIVOTA 
PAVÚKOV 

SO 28.9. o 18.00h /USA/komédia, 
romantický/92min/ČT/MP12/ vstupné 
5,-€
DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU 
(PREMIÉRA)

 NE 29.9.o 16:00h /USA/ animovaný, 
komédia/96min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      
ANGRY BIRDS VO FILME 2 

NE 29.9. o 18:00h //SVK/dráma/107min/
OR/MP15/ vstupné 5,-€
CASINO. $K 

PON 30.9. o 18:00h USA/sci-fi, 
thriller/124min/ST/MP12/vstupné 5,-€                                                         
AD ASTRA  

UTO 1.10. o 18.00h (F.K. REBEL) vstupné 
člen FK 3,-€, nečlen FK  4,-€
NECH JE SVETLO  (PREMIÉRA)
/SVK, CZE/dráma/93min/OR/MP15/

Premietame vždy! Aj pre jedného diváka. 
Možnosť výberu filmu, dátumu a času 
pre skupiny. Viac informácií na čísle 
0915 393 941. www.kino.handlova.sk. 
Zmena programu vyhradená.

Riadková inzercia
Predám stavebný pozemok v Novej 
Lehote za krčmou. Pozemok cca 
1 000 m². Cena dohodou. V prípade 
záujmu volajte na tel. číslo: 
0918 386 287.
1/10/9/2019/OI

Poďakovanie
Rada by som sa touto cestou poďakovala 
aktivačným pracovníkom a ich vedúcej, 
pani Ľudmile Hegliovej, za ich príkladnú 
prácu na Pstruhárskej ulici začiatkom 
septembra, kde krásne vykosili 
a vyupratovali koryto Handlovky a tiež 
trávnaté plochy pozdĺž celej ulice.

Jana Krčová
7/10/9/2019/OI

Zamestnajte sa v Handlovej
Senior centrum Handlová, n. o. hľadá 
zamestnanca na obsadenie pracovného 
miesta: 1. inštruktor/ka sociálnej 
rehabilitácie. 
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu 
písomnú žiadosť osobne doručiť, 
alebo poštou zaslať na adresu: 
Senior centrum Handlová, n. o., 
Ul. M. Krššákovej č.1, 972 51 Handlová 
do 25.9.2019. Podrobné podmienky 
k pohovoru, potrebnú kvalifikáciu, 
platobné podmienky, ako aj zoznam 
požadovaných listín, nájdete na stránke 
www.seniorcentrum.handlova.sk, resp. 
informácie získate na tel. č: 0905 964 027.

V Senior centre organizovali
už piaty ročník bálu

Sociálne služby v Senior centre 
Handlová sú zamerané na riešenie 
nepriaznivej situácie občanov. Ak 
má občan vydané právoplatné 
rozhodnutie o odkázanosti na 
sociálnu službu, môže si podať 
žiadosť, ktorá bude vedená 
v evidencii čakateľov. Všetky 
potrebné informácie nájdete 
na webovej stránke www.
seniorcentrum.handlova.sk, alebo 
sa môžete osobne, resp. telefonicky 
informovať u sociálnej pracovníčky 
Daniely Bálekovej (046/5450458, 
0917 127 450).  
Zariadenie nie je len poskytovateľom 
sociálnych služieb, ale je tiež 
zariadením, ktoré sa snaží 
spríjemňovať a spestrovať všedné 
dni svojich obyvateľov. Každoročne 
pripravuje množstvo kultúrnych 
podujatí a workshopov, s cieľom 
udržať sociálne väzby obyvateľov 
zariadenia s rodinou a priateľmi. Medzi 
podujatia, ktoré sa pravideľne konajú 
v seniorku, patria Fašiangy, MDŽ, Deň 
matiek, Deň rodiny, Deň úcty k starším, 
Senior bál a mnohé ďalšie. A práve  
Senior bál sa v zariadení uskutočnil 
už po piatykrát. Dňa 22. augusta sa 
telocvičňa, ktorá je zároveň najväčšou 
miestnosťou v zariadení, prezliekla do 
slávnostnejšieho šatu. Na vyzdobených 
stoloch čakali na obyvateľov chutné 
koláčiky, voňavá kávička a pohár 
dobrého vínka. Popoludňajší program 
otvorila riaditeľka zariadenia Emília 
Nyitrayová, ktorá srdečne privítala 
obyvateľov zariadenia, ale aj milé dámy 
z Denného centra klubu dôchodcov 
Handlová a popriala všetkým príjemnú 

zábavu. Na úvod sa prítomným 
predstavili tanečníci z tanečnej 
skupiny Dazya, ktorí si pod vedením 
svojej trénerky Dášky Ďurčovičovej 
pripravili tri tanečné vystúpenia. 
Obyvatelia, ale i rodinní príslušníci 
a hostia sa mohli potešiť tanečnými 
výkonmi menších i starších tanečníkov 
a tanečníc. Mladých tanečníkov 
vystriedali obyvatelia seniorka Michal 
Smíšek a Helenka Belanová, ktorí 
za doprovodu gitary zaspievali dve 
známe melódie. Potom prišla na rad 
dychová hudba Veteráni, ktorá počas 
celého popoludnia hrala skladby, 
ktoré nikdy nestarnú. Ani tentokrát 
nesmela na plese chýbať tombola: 
teplé ponožky, káva či dobré vínko 
potešia asi každého. Avšak aj teraz 
bolo podmienkou zaspievať nejakú 
obľúbenú pieseň. Všetci výhercovia 
sa svojej úlohy zhostili statočne a 
pospomínali si na piesne, ktoré spievali 
už za mladých liet. Čas ubiehal a na 
stoly sa pomaly začali nosiť taniere 
s večerou. Pečené kuriatko spravilo 
bodku za každoročnou zábavou. 

Ak máte aj vy radi spoločnosť, doma sa 
cítite osamelí a neviete sa rozhodnúť, 
kde plnohodnotne prežiť dni jesene 
života, navštívte Senior centrum, kde 
vám radi poskytnú všetky potrebné 
informácie a prevedú vás priestormi 
zariadenia.

Iveta Ondrušíková a Daniela Báleková



Gymnastky v lete nezaháľali

Klub športovej gymnastiky 
organizuje pre svojich členov 
niekoľko sústredení počas roka. Na 
konci prázdnin sa dievčatá stretli 
v  telocvični v  Základnej škole na 
Morovnianskej ceste na svojom 
prípravnom sústredení spolu 
s dievčatami z GK Elánu Prievidza. 
Sústredenie bolo veľmi inšpiratívne. 
Zamerané bolo hlavne na kondičnú 
prípravu, správnu techniku 
jednotlivých cvičebných prvkov 
a  na nácvik nových zostáv na druhý 
súťažný polrok. Dvadsiatka malých 
gymnastiek sa pod vedením svojich 
trénerov zdokonaľovala v  zostavách 
na jednotlivých náradiach. Nechýbala 
ani pohybová príprava, ktorá bola 
venovaná hlavne choreografii zostáv.

Bol to veľmi náročný tréningový týždeň, 
lebo dievčatá trénovali dvojfázovo. 

V  dopoludňajších hodinách to bola 
hlavne fyzická príprava a po krátkom 
odpočinku po obede nastúpil tréning 
na náradí. Poďakovanie patrí trénerke 
Kalmanovej a perspektívnej začínajúcej 
trénerke Ďurinovej, ktoré spolu 
s  ostatnými absolvovali celý týždeň 
tréningov s plným nasadením. Veľkým 
prínosom bola spolupráca s trénerkou 
Strmenskou z  GK Elánu Prievidza, 
ktorá vnáša do tréningových hodín 
inovatívne formy a metódy. Dievčatá 
nadviazali nové priateľstvá a spoločne 
sa povzbudzovali pri plnení úloh. Už 
v  októbri nás čakajú prvé preteky, 
kde by sme chceli zúročiť prípravu. 
Touto cestou sa chceme poďakovať 
primátorke Silvii Grúberovej, ktorá 
sústredenie finančne podporila. 

KŠG

Leto sa nesie v  znamení oddychu 
a  prázdnin. No pre tanečnú školu 
SZUŠ Volcano je to veľakrát inak.
V  júli sme stihli vystúpenie 
a  6-dňový tanečný camp v  Hronci, 
kde si zatancovalo cez 50 detí. 
Okrem tanca je pre Volcano leto 

Tanečníci z Volcana majú novú tanečnú sálu

Posledný augustový týždeň patril 
príprave na novú tanečnú sezónu 
2019/2020. Okrem viacfázových 
tréningov mali deti z  tanečného 
klubu Dazya možnosť zažiť 
dancehall workshop a  diskusiu 
o  Jamajke s  Barborou Žiškovou 
(Beshiu).
Siedmy ročník Dazya Dance 
Camp-u  dopadol na výbornú. Ťažko 
túto úžasnú atmosféru opísať slovami. 
Za všetko hovorí obrovská spokojnosť 
70 zúčastnených tanečníkov a nabitý 
program plný neopakovateľných 
momentov. Dazya Dance Camp 
2019 podporilo mesto Handlová 
a primátorka mesta Silvia Grúberová. 
Viac ako 700 fotiek z campu nájdete na 
facebookovej stránke DAZYA DANCE 
GROUP. 

Dazya Team 

Dazya Dance Camp 2019

Posledný augustový deň sa 
Plavecký klub Handlová zúčastnil 
medzinárodných plaveckých 
pretekov v Štúrove, na ktorých 
súťažili pretekári z 51 klubov zo 
Slovenska, Česka a Maďarska. 
V silnej konkurencii sa podarilo presadiť 
Kristiánkovi Kúdelovi, ktorý v disciplíne 
50 m znak vybojoval krásne 3. miesto. 
Ani ostatní plavci PKHA nesklamali. 
L. Kúdela  v disciplíne 50 m prsia obsadil 

10. miesto, P. Lenhárt v disciplíne 50 m 
znak 9. miesto, M. Šemetas v disciplíne 
50 m znak 5. miesto, R. Suja v disciplíne 
100 m znak 10. miesto a N. Kúdelová 
v disciplíne 50 m znak 9. miesto. 

Aj napriek obmedzeným tréningovým 
podmienkam sa deťom podarilo 
výrazne si polepšiť svoje osobné 
rekordy, za čo im všetkým ďakujeme.

PKHA

Štúrovské stovky

plné príprav a  plánovania na nový 
školský rok. Tak ako každé leto 
majstrujeme, opravujeme, zlepšujeme 
a pripravujeme veci na september.

Všetky spoločné priestory sa poriadne 
vyčistili, vymaľovali sme našu foto 

stenu, šatňu, zárubne, opravili kľučky 
a  reprák v  tanečnej sále. V  oboch 
veľkých sálach pribudli pracovné stoly 
so stoličkami, zakúpilo sa prenostné 
piano. Do hudobných učební sme 
namontovali veľké zrkadlá, dokúpili 
pomôcky na vyučovanie a  odbornú 
literatúru.

Podarila sa nám veľká zmena, 
ktorá potešila našich tanečníčkov 
v Ráztočne. Na elokovanom pracovisku 
v  Ráztočne pôsobíme už nejaký ten 
rôčik, no naši tanečníci trénovali 
roky v  telocvični. A  tak sa teda začal 
sen o tanečnej sále meniť na realitu. 
Veľa rúk, nôh, hláv, vytrvalosti, potu, 
a  zároveň nasadenosti sa spojilo 
dokopy a  začal sa prerod. Dnes sa 
tak už môžme popýšiť perfektným 
výsledkom.

V mene celej školy patrí poďakovanie 
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. 

Volcano




