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Ďalšie z vylepšení v uliciach Handlovej
Za šesťtisíc eur mesto vyriešilo tri 
problémy, ktoré trápili ľudí. 

Oddelenie výstavby na mestskom 
úrade v ostatnom čase vykonalo 
niekoľko drobných stavebných 
úprav, ktoré požadovali obyvatelia. 
„Zaoberáme sa každým podnetom od 
Handlovčanov. Ak sú opodstatnené 
a dokážeme ich vyriešiť, snažíme sa 
všetky postupne realizovať,“ povedala 
primátorka Silvia Grúberová. 

Obyvatelia bytovky osobitného 
určenia na Ulici 29. augusta sa doteraz 
nedokázali bezbariérovo dostať do 
sanitky rýchlej zdravotnej pomoci. 
Nový nájazd cez zelený pás pred 
hlavným vchodom do bytovky umožní 
bezpečné parkovanie sanitiek a ľuďom 
uľahčí vstup do vozidla.

Druhým vyriešeným podnetom 
je lavička na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy na Duklianskej 
ulici. „Lavička nebola osadená esteticky, 

ani bezpečne. Odkopali sme väčšiu 
časť pozemku a svah sme zabezpečili 
murovanou obrubou. Spevnili sme 
podklad a lavičku upevnili do pevného 
podkladu,“ vysvetlil vedúci Oddelenia 
výstavby, územného plánu, dopravy 
a ochrany životného prostredia Jozef 
Čaplár.   

Na inšpekcii prístupových trás do 
cintorína pred Sviatkom všetkých 
svätých pracovníci oddelenia odhalili 
nedostatky chodníka pri Materskej 
škole na Cintorínskej ulici. „Vonkajšie 
schodisko sme kedysi rekonštruovali 
umelým kameňom, aby bolo 
protišmykové a vybudovali sme rampy 
pre bezbariérový priechod. Zistili sme, 
že na niektorých miestach už chodník 
vykazuje poruchy. Preto sme ho 
vyčistili, dobetónovali a celý chodník 
natreli ochranným náterom Aquastop,“ 
povedal Čaplár. Ako dodal, všetky tri 
akcie stáli dokopy šesťtisíc eur.  

(r)

Komisia hľadá kľúč k spravodlivému 
rozdeľovaniu dotácií pre športovcov.  

Komisia športu zorganizovala v stredu 
9. októbra prezentáciu športových 
klubov. Cieľom komisie bolo zistiť, 
akú právnu formu majú jednotlivé 
kluby, aké kategórie sú v športovom 
klube aj koľko členov je v jednotlivých 
kategóriách. Členov komisie ďalej 
zaujímalo, ako jednotlivé kluby 
získavajú financie pre športový klub, 
aká je výška členského poplatku, koľko 
peňazí dostávajú od mesta a ako sa im 
darí získavať príspevky od sponzorov. 
Zástupcovia klubov dostali priestor na 
prezentáciu dosiahnutých úspechov 
a výziev, ktoré pred nimi stoja.  

Ako informoval predseda komisie 
Martin Uríček, prezentácie sa zúčastnili 
zástupcovia šestnástich športových 
klubov. „Športových kolektívov je 
v Handlovej aj viac ako šestnásť, a preto 
budeme radi, ak sa v budúcnosti zapoja 
do spolupráce všetky. Chceli sme lepšie 
spoznať ich problémy a dozvedieť sa, 

ako im mesto môže pomôcť,“ povedal 
predseda komisie. Ako dodal, v komisii 
športu pracuje už päť rokov, ale takúto 
formu prezentácie zvolili po dohode 
s primátorkou Silviou Grúberovou po 
prvýkrát. „Peniaze chceme prideľovať 
tak, aby polovicu z peňazí vyčlenených 
na šport v meste dostali deti a mládež 
do 19 rokov. Rozdeliť financie podľa 
očakávaní klubov bude veľmi zložité, 
ale urobíme všetko preto, aby sme našli 
spravodlivý a  férový kľúč,“ povedala 
primátorka. 

V rozpočte mesta Handlová poslanci 
pre rok 2019 vyčlenili 150 tisíc eur, ktoré 
prerozdelili medzi osem športových 
klubov. Mesto však okrem spomínanej 
dotácie každý rok podporuje aj 
celomestské športové podujatia. 
V roku 2019 to bolo sumou 14 300 eur. 
O výške financií, ktoré mesto rozdelí 
jednotlivým klubom v roku 2020, 
budú na základe odporúčania komisie 
športu rozhodovať poslanci mestského 
zastupiteľstva v decembri. 

(sj)

Športovci prezentovali svoju 
činnosť poslancom

Chodník je vyčistený, dobetónovaný a natretý ochranným náterom.

Bez zvýšenia miery vytriedenia 
odpadov to jednoducho nepôjde. 
Spoločným cieľom nás všetkých 
je vytriediť čím skôr viac ako 
50 % odpadu, aby sa ho čo najmenej 

dostalo na skládku. Preto je tento 
motív prierezovou témou dňa 
otvorených dverí. Triediť  50 + % 
dokážeme spolu!

(r)

Čo znamená 50 + %?
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V období Sviatku všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých bude cintorín 
osvetlený nonstop.

Mestský cintorín bude od 25. októbra 
do 3. novembra otvorený od 8.00 
do 22. hodiny. „Návštevníkom 
ďakujeme za porozumenie, vzájomnú 
tolerantnosť a  rešpektovanie 
pokynov mestskej polície a  správy 
cintorína. Prosíme návštevníkov 
cintorína, aby veľký odpad hádzali 
do veľkoobjemového kontajnera. 
Zmeny nájomcov hrobových miest, 
adries trvalého pobytu nájomcov 
a  konzultácie vybavíte v  kancelárii 
v  domčeku pri hlavnom vstupe do 
cintorína označenom Pohrebná 
služba,“ povedal Miroslav Mičo, 
štatutárny zástupca spoločnosti Parte, 
ktorá handlovský cintorín prevádzkuje. 

Parkovanie bude riadiť mestská polícia.
Úlohou príslušníkov bude dohliadať 
pri parkovaní vozidiel a  zabezpečiť 
plynulosť a  bezpečnosť cestnej 
premávky, aby sa v  okolí cintorína 
nevytvárali zápchy a  aby nedošlo 
k zablokovaniu vozidiel pri parkovaní. 
Dohliadnu, aby vozidlá parkovali 
na parkoviskách a  spevnených 
plochách a nie na trávnatých zelených 
plochách. „1. novembra bude 
v  okolí cintorína hliadka vykonávať 
priebežné kontroly od 7.30 hodiny. 
Od 13-tej do 18-tej hodiny tam 
bude nepretržite minimálne jeden 
príslušník. 2. novembra bude na mieste 
minimálne jeden príslušník mestskej 
polície nepretržite od 8.30 do 18.30 
hodiny,“ povedal náčelník mestskej 
polície Marcel Jánošík. 

(sj)

Cintorín počas sviatkovMajoritný podiel v teplárni získala spoločnosť Arca

Nový majoritný spoločník firmy 
KMET Handlová sa chce zamerať na 
zelenú energiu.

Finančná skupina Arca Capital 
majetkovo vstúpila do spoločnosti 
KMET Handlová, a. s., ktorá vyrába 
a  dodáva teplo pre mesto Handlová. 
Dcérska spoločnosť Arcy ACS teplo j.s.a. 
získala v teplárni 90 % akcií. Zostávajúci 
podiel 10 % akcií zostáva v  rukách 
mesta. „Akvizíciou rozširujeme
naše portfólio spoločností v tepelnom 
hospodárstve. Mesto Handlová sa 
pripojilo k  Topoľčanom a  Bardejovu, 
kde už teplárne prevádzkujeme,“ hovorí 
predseda predstavenstva Arca Capital 
Rastislav Velič.

Mesto ponuku odmietlo
Doterajším majoritným spoločníkom 
bola firma BCF, s. r. o. 90 % akcií vlastnila 
od minulého roka, kedy k  svojmu 
75 % akciovému podielu prikúpila 
aj 15 % akciový podiel spoločnosti 
LIBRETO, s. r. o. Spoločnosť BCF 
bola pred predajom svojho podielu 
povinná najprv urobiť ponuku svojmu 
spoločníkovi – mestu Handlová. 
Poslanci preto o téme rokovali v januári 
a  v  júni tohto roka. Spoločnosť BCF 

za 90 % akcií firmy KMET Handlová 
požadovala najprv sumu 5,5 milióna 
eur, v  júni cenu znížila na 3,5 milióna 
eur. Ani po znížení ceny však suma 
nebola pre mesto akceptovateľná 
a poslanci ponuku odmietli. 

Plánujú dlhodobý rozvoj
Tepláreň v Handlovej zásobuje teplom 
viac ako štyri tisícky domácností, 
čo predstavuje osemdesiat percent 
všetkých domácností v meste. Súčasťou 
distribučnej siete je osem kilometrov 
potrubia a 114 výmenníkových staníc 
tepla v  obytných domoch. Nedávno 
firma investovala do kúpy troch nových 
plynových kotolní. V roku 2018 dosiahli 
celkové tržby spoločnosti 2 milióny eur. 
Pred zdanením vykázala tepláreň zisk 
vo výške 650 tisíc eur. 

„Do Handlovej prichádzame s plánom 
dlhodobého rozvoja. Plánujeme 
predovšetkým zmenu palivovej 
základne na kombinovanú výrobu 
tepla so zásadne vyšším podielom 
obnoviteľných zdrojov energie,“ opísal 
plány investičný riaditeľ Arca Capital 
Matej Danóci. Významná časť aktivít 
Arca Capital sa oblasti energetiky venuje 
už niekoľko rokov a aktuálna investícia 

je v  súlade so stratégiou spoločnosti 
v  tomto priemyselnom segmente. 
Skupina Arca Capital prostredníctvom 
svojich dcérskych spoločností teraz 
zabezpečuje diaľkové vykurovanie viac 
ako 18 000 domácností v Topoľčanoch, 
Bardejove a v Handlovej. Celkový výkon 
distribuovanej energie je 184 tisíc 
MWH.

Trendom je zelená energia
Hlavnou zložkou paliva v  skupine 
je biomasa doplnená plynom. 
Teplárne spoločnosti v  Topoľčanoch 
a  v  Bardejove vyrábajú elektrinu 
a  následne teplo pri spaľovaní 
drevnej štiepky. Svojim odberateľom 
garantujú cenu tepla o  10 % nižšiu, 
ako je cena tepla produkovaná 
spaľovaním zemného plynu. „Práve 
využitie odpadovej drevnej hmoty, 
či už z  výroby, z  čistenia lesov, 
alebo z  mestskej zelene, sú jedným 
z najekologickejších spôsobov využitia 
odpadového dreva. Nielenže šetríme 
životné prostredie a rozvíjame filozofiu 
zelenej energie, ale zároveň vytvárame 
aj nové pracovné príležitosti,“ doplnil 
Rastislav Velič. 

Plány majú ambiciózne
Celková dĺžka rozvodov, ktoré 
obhospodaruje skupina Arca 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti 
ACS Teplo j. s. a., je takmer 
64 kilometrov. Tržby celej skupiny 
tepelného hospodárstva dosahujú 
10 miliónov eur. „Dlhodobo pracujeme 
na raste nášho biznisu v  tepelnom 
hospodárstve. Ide o regulovaný biznis 
s  garantovaným primeraným ziskom, 
ktorý stanovuje Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví. Napriek tomu sme 
si stanovili pomerne ambiciózny cieľ –
dosiahnuť konsolidovaný obrat 
z  domácností vyše 30 miliónov eur,“ 
uzavrel Matej Danóci.

(r)

Odozva na anketu o  dopravnom 
spojení so Žiarom nad Hronom a čo 
pripravujeme. 

Poznať názory a  nálady obyvateľov 
mesta je pre samosprávu veľmi 
dôležité. Ako vysvetlila vedúca 
kancelárie primátorky Jana Paulínyová, 
oddelenie marketingu a komunikácie 
v  minulosti pripravilo viacero 
úspešných dotazníkových kampaní, 
ktoré pomohli v  rozhodovacom 
procese samosprávy. 

Ako dopadla anketa Spoj zo 
Žiaru nad Hronom a späť?

Kto získal tričko?
Ostatná anketa, ktorá bola zverejnená 
v novinách Handlovský hlas, trvala od 
26. júna do 15. septembra. Celkovo 
sme napočítali 49 odpovedí. Cieľom 
ankety bolo zistiť, v  akých hodinách 
ľudia cestujú, účel ich cesty a či by spoj 
využívali počas pracovného týždňa, 
cez víkendy alebo iba občasne. „Mesto 
naďalej komunikuje s  trenčianskou 
župou o  posilnení dopravného 
spojenia medzi Handlovou a  Žiarom 
nad Hronom, zamestnanci oddelenia 
výstavby, územného plánovania 
a dopravy predložili výsledky ankety na 
kraj. Prebehla už i komunikácia medzi 

Banskobystrickou a  Trenčianskou 
župou,“ uviedla Paulínyová.  

Podľa vyjadrenia Ivana Kartáča 
z  oddelenia výstavby, najviac, 
21 požiadaviek, mali Handlovčania 
na spoj zo Žiaru nad Hronom do 
Handlovej okolo 17.00 hodiny. „V tejto 
veci ešte nadviažeme písomnú 
komunikáciu s oboma krajmi. Dôležité 
je, aby spoje boli využité cestujúcou 
verejnosťou“, uviedol Kartáč. 

Súčasťou ankety bola aj súťaž, v ktorej 
jeden z  respondentov mohol vyhrať 
tričko s  potlačou grafík stavieb 
mesta. Zo všetkých anketových 
lístkov a  emailovej komunikácie na 
seba uviedlo kontakt 39 zapojených. 
Náhodným výberom bola zo všetkých 
odpovedí vylosovaná Dajana V.

Budeme sa vás pýtať na 
vysielanie regionálnej televízie
Mesto bude v  anketách pokračovať. 
Najbližšie bude samosprávu 
zaujímať vzťah Handlovčanov 
k  Regionálnej televízii Prievidza, 
v ktorej mesto vlastní 12,5 % podiel. 
„Okrem vyplnenie anketového lístka, 
v budúcom čísle Handlovského hlasu 
budú môcť Handlovčania odpovedať 
prostredníctvom elektronického 
formulára, alebo sa zapojiť priamo 
v  uliciach mesta, kde budeme mať 
anketárov,“ povedala Paulínyová. 
Každý, kto sa zapojí do ankety sa 
dostane do zlosovania. Výhrou pre 
vylosovaného účastníka bude obed 
pred dvoch.

(r)

Samospráva bude v anketách pokračovať

Niektoré detské ihriská už 
nespĺňajú bezpečnostné 

štandardy
Dnes je v  Handlovej 81 ihrísk. 
Viac ako polovica z  nich je však 
v nevyhovujúcom technickom stave.

V  priebehu septembra pracovníci 
oddelenia výstavby mestského 
úradu skontrolovali detské ihriská 
v meste. „Každé ihrisko posudzujeme 
individuálne. Mnohé boli postavené 
svojpomocne, na viaceré už nikto 
nechodí a  budeme sa s  nimi musieť 
rozlúčiť.,“ povedala hovorkyňa mesta 
Jana Paulínyová. 

Všetky herné zariadenia inštalované 
na verejnom priestore musia spĺňať 
európske normy. Mesto už v minulom 
období postavilo nové ihriská, ktoré 
zodpovedajú súčasným požiadavkám 
a pravidelne sa na nich vykonáva revízia. 
Za posledné obdobie samospráva 
obnovila alebo vybudovala 17 nových 
ihrísk, preto ich počet od roku 2008 
stúpol. „Dnes je v Handlovej 81 ihrísk. 
Viac ako polovica z  nich je však 
v  nevyhovujúcom technickom stave. 

V súčasnosti, po dôkladnom posúdení, 
bude zrejme potrebné odstrániť ihriská, 
resp. ich torzá, v  55-tich lokalitách 
mesta z  dôvodu bezpečnosti detí. 
Budeme individuálne posudzovať tie, 
o ktoré sa obyvatelia starajú a hľadať 
riešenia na ich prevádzku,“ povedal 
Jozef Čaplár, vedúci Oddelenia 
výstavby, územného plánu, dopravy 
a ochrany životného MsÚ.
 
Ako vysvetlila hovorkyňa mesta, aby 
mohla byť zabezpečená náležitá 
starostlivosť o  plochy na hranie 
pre deti, ihriská nebudú môcť byť 
v  každom kúte Handlovej. „Záleží 
nám na bezpečnosti našich detí. 
Dávame do pozornosti, že nové ihriská 
majú prevádzkové poriadky, ktoré je 
potrebné rešpektovať. Nájdete na nich 
informácie, pre akú vekovú kategóriu 
sú určené a  komu je potrebné volať 
v  prípade, že zistíte poškodenie 
mobiliáru,“ uzavrela Paulínyová. 

(r)

Všetky herné zariadenia na verejnom priestranstve
musia spĺňať európske normy.
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Veronika Cagáňová, vedúca 
Sociálneho oddelenia mestského 
úradu v  Handlovej, získala 
ocenenie Sociálny pracovník 
Trenčianskeho kraja 2019. 
Handlová má podľa nej sieť 
sociálnych služieb porovnateľnú 
s ktorýmkoľvek krajským mestom. 
V  rozhovore však prezradila aj 
menej pozitívne špecifiká mesta.  

Môžete, prosím, stručne predstaviť 
náplň práce sociálneho oddelenia 
mestského úradu v Handlovej?

Sociálne oddelenie je tu pre ľudí, 
ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej 
situácii. Tá môže byť spôsobená či 
už zdravotným stavom, ochorením 
blízkeho príbuzného, rozvodom, 
alebo napríklad aj znížením príjmu. 
Sme tu pre ľudí, keď potrebujú 
poradiť v  nepriaznivej osobnej, 
sociálnej, bytovej situácii, alebo 
sú ohrození sociálnym vylúčením. 
Máme povinnosti, ktoré nám ukladá 
zákon a  poskytujeme sociálne 
služby a  rôzne sociálne programy. 
V  súčasnosti máme otvorených 
približne 2000 aktívnych spisov. 

Od septembra prešlo sociálne 
oddelenie zmenou organizačnej 
štruktúry. Čo presne sa zmenilo? 

Profesionálne nás posilnila Michaela 
Sklenková, ktorá prevezme odborné 
činnosti na oddelení najmä v oblasti 
tvorby posudkov a rozhodnutí. Mesto 
má totiž povinnosť zo zákona posúdiť 
klienta po sociálnej a  zdravotnej 
stránke. Na základe nášho 
rozhodnutia potom človek môže 
požiadať zariadenie pre seniorov 
a  zariadenie opatrovateľskej služby 
o umiestnenie. Ďalej sa bude venovať 
poradenstvu, preberie agendu 
dotácií pre deti v  hmotnej núdzi 
a  dotácii na stravovanie v  školách. 
Venovať sa bude aj časti problematiky 
sociálno-právnej ochrany detí, keďže 
najhorší scenár pre rodiny, ktoré 
nerešpektujú rady a  nedodržiavajú 
ani výchovné opatrenia úradu práce 
je, že dieťa je vyňaté z  rodiny a  je 
umiestnené v  detskom domove. 
Dnes sa už nazývajú Centrá pre deti 
a  rodinu. Tým, že dieťa je v  Centre 
pre deti a rodinu, to však pre nás ako 
mesto nekončí. Treba si uvedomiť, 

Veronika Cagáňová: Veľmi si vážim ľudí, ktorí sú ochotní
odkrojiť z vlastného a inému niečo dať

že odobraním dieťaťa rodič nestráca 
rodičovské práva ani povinnosti. 
Stále teda spolupracujeme 
s  rodinou, úradom práce a  robíme 
opatrenia v rodine, aby sa tam dieťa 
mohlo vrátiť. Ak sa rodina skutočne 
o  dieťa postarať nevie, nechce, 
alebo nemôže, hľadáme náhradnú 
rodinu zo širšieho príbuzenstva, 
prípadne pomôžeme s  osvojením 
do pestúnskej starostlivosti alebo 
adopciou. Niekedy sa rodine pomôcť 
dá, niekedy sa to nedá, ale vždy 
vyvíjame maximálne úsilie. Aktuálne 
je v centrách pre deti a rodinu 27 detí 
z  Handlovej. Po ukončení pobytu 
mladému dospelému prináleží 
príspevok na osamostatnenie, ktorý 
poskytuje mesto, zároveň však aj 
určuje jeho využitie. Môžeme mu 
zaplatiť bývanie, cestovné náklady 
na dochádzanie do práce a podobne. 
Všetky tieto vysoko odborné činnos 
bude mať na starosti naša nová 
kolegyňa. Zabezpečovať bude aj 
agendu príspevku pri narodení 
dieťaťa, nového občana mesta 
Handlová.

Ako ste si po príchode novej 
posily prerozdelili ďalšiu agendu 
oddelenia? 

Jana Polakovičová poskytuje 
poradenstvo a  zabezpečuje výkon 
osobitného príjemcu štátnych 
dávok. Ide o situácie, keď klient nevie 
hospodáriť s dávkou v hmotnej núdzi. 
Poskytuje sociálne poradenstvo, 
vrátane špecializovaného. Pre rodiny 
ohrozené sociálnym vylúčením, so 
syndrómom generačnej chudoby, 
ľudí bez prístrešia, kde sú problémy 
najzložitejšie, poskytuje terénnu 
sociálnu službu krízovej intervencie. 
Jej ťažiskovou prácou je agenda 
sociálno-právnej ochrany detí 
a sociálnej kurately. Ako vravievam, 
terénna a takmer dennodenná práca 
s  rodinou a  klientom je základom 
sociálnej práce. 
Referentka sociálnych služieb 
Zuzana Šaláteková má na 
starosti opatrovateľskú službu 
v domácnostiach ľudí s nepriaznivým 
zdravotným stavom a  seniorov. 
Koordinuje 33 opatrovateliek, 
ktoré sa starajú o  98 opatrovaných 
Handlovčanov. Venuje sa aj dennému 

centru v  zámočku, určenom na 
záujmovú činnosť a  udržiavania 
kontaktov so spoločenským 
prostredím aktívnych seniorov. 
Spravuje odevnú a nábytkovú banku, 
čo je sociálny program, v ktorom ľudia 
darujú použiteľné veci iným. Ďalej má 
na starosti agendu bytov osobitného 
určenia, ktoré sa v minulosti nazývali 
domami s opatrovateľskou službou. 
V  súčasnosti je v  bytovom fonde 
mesta pre seniorov a  občanov 
s  ťažkým zdravotným postihnutím 
vyčlenených 144 bytov. Bude mať 
na starosti aj novú sociálnu službu, 
ktorú plánujeme spustiť v roku 2020 - 
bezodplatnú požičovňu zdravotných 
pomôcok.
Terénna sociálna pracovníčka Hana 
Štepaníková má na starosti sociálno-
právnu ochranu a  starostlivosť 
o  rodiny a  deti priamo v  teréne, 
v  prirodzenom prostredí klienta. Je 
to veľmi ťažká práca s ľuďmi. Dozerá 
aj na záujmy súdnych chránencov, 
teda ľudí, ktorí sú obmedzení 
v spôsobilosti na právne úkony a žijú 
v meste Handlová.

Čomu sa venujete vy ako vedúca 
oddelenia ?

Vedenie mesta predo mňa postavilo 
úlohy, ktoré si vyžadujú koncepčnú 

a  metodickú prácu. Mojou úlohou 
je tvorba legislatívy – všeobecne 
záväzných nariadení, smerníc 
a  interných noriem. V  súčasnosti 
pripravujem všeobecne záväzné 
nariadenie o  sociálno-právnej 
ochrane a  ak budeme úspešní 
v  projekte mestských jaslí, čo je 
sociálna služba, budem musieť pred 
ich otvorením pripraviť celú metodiku 
a  spustenie prevádzky, vrátane 
registrácie služby na Trenčianskom 
samosprávnom kraji. Pre sociálne 
služby vstúpila do platnosti povinnosť 
pre poskytovateľov mať spracované 
štandardy kvality poskytovaných 
služieb, čo je mojou úlohou pripraviť 
a zaviesť do praxe.
Mám na starosti implementáciu 
národných projektov terénnej 
sociálnej práce a  komunitného 
centra. Autorsky sa podieľam na 
zámere mesta v  sociálnej oblasti 
v  rámci transformácie uhoľného 
regiónu, zodpovedám za plnenie 
komunitného plánu sociálnych 
služieb, čo je veľký strategický 
dokument mesta, ktorý musíme zo 
zákona plniť. Som členkou bytovej 
rady, pred ktorou stojí úloha vytvoriť  
plán rozvoja bývania v meste. V novej 
dočasnej komisii začíname pracovať 
na koncepcii pre banícku kolóniu, 
čo bude dôležitý dokument pre 
budúcnosť tejto lokality. Som gestor 
celej aktivity. Okrem toho chodím na 
súdy zastupovať záujmy chránencov, 
ktorých opatrovníkom je mesto. Takže 
nudiť sa, ani po posilnení kolektívu 
novou kolegyňou, nebudem. 

Keď porovnáte sociálnu situáciu 
v Handlovej s inými mesta, aké má 
naše mesto špecifiká?

Špecifikom Handlovej je prítomnosť 
rómskej osady. Banícka kolónia 
je oficiálne zaradená do Atlasu 
rómskych komunít a  má štatút 
rómskej osady. Ľudia to neradi počujú, 
ale je to tak. Žije v  nej okolo 1000 
ľudí, z  ktorých mnohí sú ohrození 
sociálnym vylúčením a  generačne 
reprodukovanou chudobou. Okresné 
mestá v okolí majú menšie komunity 
ako Handlová, preto aj výkon terénnej 
sociálnej práce u  nás je úplne iný. 
Ďalším špecifikom Handlovej je 
však aj to, že máme skvelú sieť 
sociálnych služieb porovnateľnú 

s  ktorýmkoľvek krajským mestom. 
Máme prepracovanú štruktúru 
pobytových služieb, či je to Jazmín, 
n.o.,  alebo Senior centrum, n.o. 
– a  doplnenú službami, ktoré 
poskytujeme ambulantne v  teréne 
a v domácnostiach klientov. 

Ako je to s  ľuďmi bez domova? 
Koľko ich je a dokážete im pomôcť? 

Pre ľudí v náhlej núdzi a rodiny bez 
prístrešia poskytuje služby krízovej 
intervencie nezisková organizácia 
Jazmín, n.o.. Kapacitu 45 lôžok má 
v  súčasnosti plne naplnenú. Vieme 
však aj o  niekoľkých ľuďoch bez 
prístrešia, ktorí našu pomoc nechcú. 
Takýchto ľudí žije v Handlovej možno 
10. Treba si však uvedomiť, že keď 
klient našu pomoc nechce a  hoci 
svojim správaním ohrozuje sám seba, 
ale je dospelý a svojprávny, musíme 
rešpektovať jeho rozhodnutie, aj 
keď s  ním vnútorne nesúhlasíme. 
Práca s  bezdomovcami je behom 
na dlhú trať. Väčšinou sa nám ich 
podarí umiestniť do nejakého 
zariadenia, častokrát to však trvá roky 
presviedčania a motivovania. 

Čo môžu robiť ľudia, ktorí chcú 
pomôcť sociálne slabším?

Mesto organizuje charitatívne 
podujatia počas Vianoc i Veľkej noci, 
ktorých výťažky vždy idú na pomoc 
najslabším rodinám. Ich mená však 
nezverejňujeme. Do krízovej situácie 
sa náhle môže dostať ktokoľvek. Ľudia, 
ktorí chcú pomôcť, sa môžu obrátiť aj 
priamo na nás. Ľahko sa totiž môžu 
stať obeťou nepoctivých zbierok. 
Venovali sme sa niekoľkým rodinám, 
ktorým ľudia cez facebookové zbierky 
darovali peniaze alebo materiálnu 
pomoc a  darcovia by boli istotne 
veľmi prekvapení, keby poznali 
fakty. Niektoré rodiny totiž žijú zo 
solidarity a  ja sa obávam, že ak sa 
darcovia dozvedia, že sú zneužívaní, 
úplne zanevrú na pomoc druhým. 
Veľmi si vážim ľudí, ktorí sú ochotní 
odkrojiť z vlastného času, materiálu, 
peňazí a inému niečo dať. Len potom 
ma mrzí, že to dávajú aj ľuďom, ktorí 
si môžu svoju situáciu vyriešiť aj 
iným spôsobom, ale namiesto toho 
zneužívajú dobrotu iných.

(r)

Nová posila tímu. Michaela Sklenková, posudková sociálna pracovníčka mesta. 

Veronika Cagáňová.



4 PUBLICISTIKA

Sedemdesiat rokov verejnej dopravy 

Potkany sú veľké hlodavce príbuzné 
myšiam, avšak sú väčšie ako oni. Majú 
veľkú reprodukčnú schopnosť, takže sa 
vedia veľmi rýchlo rozmnožiť. Sú schopné 
prispôsobiť sa veľkému množstvu 
rôznych životných podmienok a  živiť 
sa akoukoľvek potravou. Sú to nielen 
škodlivé zvieratá, ale aj nebezpeční 
prenášači infekčných chorôb. 

Potkan spolu s blchami bol v stredoveku 
častým rozširovateľom moru (čiernej 
smrti), ktorá veľmi citeľne postihovala 

ľudstvo. V  Európe, v  severnej časti 
Afriky a v Ázii bola táto choroba najviac 
rozšírená. Dnes sa vyskytuje už len 
zriedkavo, niekde vôbec. Potkany boli 
dovezené loďami, rozšírili sa po celej 
zemi a  vo veľkom množstve sa ešte 
dnes vyskytujú najmä v  prímorských 
prístavoch. 

Potkan hnedastý sa usídľuje pri našich 
príbytkoch, kde si vyhrabáva diery do 
zeme. Vyskytuje sa však aj v budovách, 
skladištiach a  smetiskách a  hlavne 

v maštaliach a v bani. Po mestách sa šíri 
kanálmi. Na miestach, kde sa zdržiavajú, 
vedia narobiť veľa škody. 

Veľakrát idete po chodníku a vedľa vás 
prebehne potkan. Ihneď premýšľate: 
„Bola to mačka?“ Potkany sú tučné 
a prežraté a každý deň im sami dávame 
potravu. V noci sa potkany prehrabávajú 
v kontajneroch a hľadajú, čo sme im tam 
dobré doniesli. 

Keď som pracoval v podzemí na stenovom 
porube, prišli sme na pracovisko 

a  povešali sme si kožené tašky na 
hajcmanovú konštrukciu. A keď sme šli 
desiatovať, kolega baník skríkol: „K...a, 
potkan sa mi prehrýzol do tašky a zožral 
mi desiatu!“ Takto sa prefíkaný potkan 
skôr nadesiatoval ako kolega baník. 
Keďže sme boli dobrý kolektív, nenechali 
sme kolegu hladným a každý mu ponúkol 
z desiaty, čo mal. 

Potkany sú všade, zvykli si pri nás žiť, je 
im pri nás dobre, a  sú teda nechcenou 
súčasťou nášho života. Kontajnery, ktoré 

FEJTÓN: Prefíkaný potkan
sú preplnené zbytkami potravín, plné 
igelitových tašiek a  rôznych umelých 
plastov, ktoré netriedime, sú ideálnym 
miestom pre potkany. Tým podporujeme 
ich rýchlejšie rozmnožovanie. 

Jedine triedením odpadu vytvoríme 
sami sebe čistejšie životné prostredie 
a  tým predídeme infekčným chorobám 
a rôznym nákazám, ktoré by nás mohli 
v budúcnosti nemilo prekvapiť. 

František Kučiak

V t o m t o  r o k u  s i 
pripomíname 70 rokov 
verejnej autobusovej 
dopravy na území celej 

Slovenskej a  Českej republiky. 
História hromadnej dopravy 
v našom kraji je však datovaná ešte 
do skoršieho roku. 

Československá automobilová 
doprava a  Československá štátna 
automobilová doprava, známe 
obvykle pod zaužívanou skratkou 
a logom ČSAD, boli názvy národných, 
neskoršie štátnych podnikov, 
zaisťujúcich autobusovú dopravu 
a  dopravu nákladnými automobilmi 
v  Československu v  dobe socializmu 
v rokoch 1949 – 1989. Skratku ČSAD 
a SAD si ponechali v názve i niektoré 
z  dnešných spoločností, najmä 
tie, ktoré vznikli transformáciou 
a privatizáciou štátnych podnikov.

Kam siahajú korene 
hromadnej prepravy osôb 

v našom regióne
História hromadnej dopravy v našom 
kraji je datovaná od roku 1927. Bratia 
Grambličkovci, ako koncesovaní 
dopravcovia, začali prevádzkovať 
prvú pravidelnú linku na trase Valaská 
Belá – Nováky – Prievidza. V  roku 
1941 pribudla ďalšia pravidelná 
linka v  našom regióne, v  tom čase 
zabezpečovaná firmou Baťa, a  to na 
trase Prievidza – Bojnice. 

Dňa 22. decembra 1948 Národné 
zhromaždenie Československej 
republiky prijalo zákon, podľa ktorého 
sa znárodnili poštátnením podniky 
pre pravidelnú cestnú motorovú 
dopravu osôb a nákladov. Na základe 
tohto zákona začala 1. januára 1949 
svoju činnosť organizácia s  názvom 
Československá automobilová 
doprava (ČSAD). Dopravný závod 
ČSAD Prievidza, ako súčasť štátneho 
podniku Nitra, bol zriadený v  roku 
1951. Organizačné zmeny nastali 
v roku 1963, kedy bol dopravný závod 
ČSAD Prievidza pričlenený k štátnemu 
podniku ČSAD Banská Bystrica. Rok 
1972 sa v  histórii zapísal výraznou 
zmenou v  poskytovaní služieb. 
V danom roku bola doprava rozšírená 
o medzinárodnú kamiónovú dopravu. 

V  roku 1994, po dvadsiatich dvoch 
rokoch, sa dopravný závod ČSAD 
Prievidza rozdelil na dva samostatné 
závody: Slovenskú autobusovú 
dopravu, odštepný závod Prievidza 
a  NAD, samostatný podnik Nováky, 
ktorý vykonával nákladnú dopravu. 
Veľký rozmach zaznamenala aj 
zájazdová doprava, ako dôsledok 
otvorenia hraníc so západným 

svetom. V  roku 2000 boli k  vtedy už 
samostatnému štátnemu podniku 
Slovenská autobusová doprava 
Prievidza pričlenené Partizánske 
(závod topoľčianskeho štátneho 
podniku) a  Bánovce nad Bebravou 
(samostatný štátny podnik).

Začala sa písať nová história
Nová éra spoločnosti začala dňom 
1. februára 2002. Týmto dňom zanikol 
štátny podnik a  bola vytvorená 
akciová spoločnosť Slovenská 
autobusová doprava Prievidza. V roku 
2005 sa názov spoločnosti skrátil na 
SAD Prievidza, a. s. Až v  roku 2006 
akciová spoločnosť prešla väčšou 
zmenou, kedy bol opravárenský servis 
odčlenený od dopravy a z neho bola 
1. októbra 2006 vytvorená spoločnosť 
BUS servis, s. r. o. O mesiac neskôr bola 
SAD Prievidza odetá do nových farieb. 
Začala používať nový dizajn a  nové 
logo v oranžovo-šedých farbách. 

V  roku 2009 spoločnosť SAD 
Prievidza vlastnila 278 autobusov 
a  zamestnávala 476 pracovníkov. 
Spoločnosť BUS servis zamestnávala 
60 pracovníkov. 

Podpora z projektov
Európskej únie

Nové desaťročie prinieslo so sebou 
modernizáciu vozového parku 
a  motorizáciu autobusov v  zmysle 
nových noriem EURO 5, EURO 6. 
V  rokoch 2009 až 2019 sa podarilo 
znížiť priemerný vek autobusov pod 8 

rokov. SAD Prievidza sa aktívne zapojila 
aj do projektov Európskej únie, kde sa 
jej podarilo niekoľkokrát uspieť. 

Získala nenávratný finančný príspevok 
na projekt vzdelávania zamestnancov, 
ako základ poskytovania kvalitných 
služieb. Do vzdelávania sa zaradili 
všetci zamestnanci spoločnosti. 

”
„Mestské nízko podlažné 
autobusy s pohonom na 

stlačený zemný plyn majú 
znížené emisie.”

Ďalším z projektov bolo v  roku 2010 
vybudovanie CNG stanice a  obnova 
vozového parku autobusmi na 
plynový pohon. Výsledkom projektu 
bola výstavba CNG stanice v  areáli 
SAD Prievidza a  nákup 20 nových 
mestských nízko podlažných 
autobusov s  pohonom na stlačený 
zemný plyn. Znižovanie emisií 
základných a ostatných znečisťujúcich 
látok tak prispieva k  minimalizácii 
nepriaznivých vplyvov v meste.

Medzinárodná zájazdová 
doprava aj zamestnanecké 

výhody 
Vďaka rastúcemu dopytu o poznávacie 
zájazdy po Európe bolo v  roku 2012 
založené Oddelenie medzinárodnej 
zájazdovej dopravy. Prvý autobus, 

ktorý sa využíval, bol Iveco Magelys, 
ktorý je dodnes súčasťou flotily. Neskôr 
sa vyskúšali aj iné značky autobusov, 
a  to Man, Scania a  Mercedes. Ako 
najlepšia voľba sa ukázala značka 
SETRA, séria Comfort Class 500. 

Kvôli zvyšovaniu povedomia verejnosti 
o  aktivitách spoločnosti bolo v  roku 
2017 vytvorené marketingové 
oddelenie.

Momentálne sa spoločnosti SAD 
Prievidza darí udržať zamestnanecké 
výhody cestovania zamestnancov a ich 
rodinných príslušníkov, čo nie je vo 
všetkých dopravných spoločnostiach 
na Slovensku. Priemerná mzda 
trvalo rastie vo všetkých kategóriách 
zamestnancov a  vládne dobrá 
spolupráca s odbormi.

Najväčším úspechom fungovania 
spoločnosti je dlhodobé udržanie 

najväčších zmluvných vzťahov 
s  Trenčianskou župou, kde jazdí 
takmer 170 autobusov, tiež úspešnosť 
v  tendri na mestskú dopravu 
v  Prievidzi a  Bojniciach, kde je 32 
autobusov a  ďalšie menšie mestské 
dopravy v  Partizánskom, Handlovej 
a Bánovciach nad Bebravou. Za všetky 
tieto úspechy patrí vďaka všetkým 
zamestnancom, najmä vodičom, 
ktorí dokázali jazdiť bez vážnych 
dopravných nehôd. Za ostatných 10 
rokov nezaznamenala spoločnosť 
nehodu z vlastnej viny, kde by došlo 
k  strate na životoch, prípadne iným 
hmotným škodám veľkého rozsahu.

V  súčasnosti prevádzkuje SAD 
Prievidza dve cisternové súpravy na 
dovoz nafty, 40 MHD autobusov, 167 
prímestských autobusov na PAL a 28 
ostatných vozidiel.

(r)
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Na tvorbe dôležitého dokumentu sa 
podieľali aj mládežníci z Handlovej.  

Dňa 23. septembra sa v Liptovskom 
Mikuláši konala konferencia, ktorou 
Národná agentúra Erasmus+ pre 
oblasť mládeže a športu SR uzatvorila 
pilotnú fázu projektu Europe Goes 
Local na Slovensku. 

Aktivity na národnej úrovni začali 
v januári 2018. Do projektu bolo 
zapojených celkovo desať samospráv 
– tímov, pozostávajúcich z mladých 
ľudí, zástupcov organizácií pracujúcich 
s mládežou a predstaviteľov 
samospráv, ktorí počas 21 mesiacov 
s podporou mentora absolvovali päť 
vzdelávacích a hodnotiacich aktivít. 
Handlovú zastupovala pracovná 
skupina tÉGLik. Do názvu svojej 
skupiny mládežníci zakomponovali 
skratku názvu projektu. „Svoje nápady, 
návrhy sme zbierali do „tÉGLika“ 
nápadov, ktorý sme si každý vyrobili z 
obalu z jogurtu. Vďaka tejto prešmyčke 
vzniklo pomenovanie neformálnej 
skupiny tÉGLik,“ prezradila členka 
osemčlenného tímu Mária Maňáková. 

Súčasťou celého projektu na 
medzinárodnej úrovni bola aj tvorba 

Na fotografii zľava členky tímu Beata Deliová, Mária Maňáková
a Mária Maňáková, ml. Lektorky Dorota Madziová a Silvia Štefaniková.

Členky Jarmila Žišková, Paulína Deliová a lektorka L. Babicová.

Vznikla Európska charta práce s mládežou

Európskej charty práce s mládežou na 
lokálnej úrovni, ktorú na konferencii 
oficiálne predstavili a uviedli do 
života. Do konzultačného procesu 
charty boli zapojené všetky krajiny, 
ktoré sú súčasťou projektu, pričom 
na Slovensku Chartu konzultovalo 
43 zástupcov inštitúcií a organizácií 
z oblasti práce s mládežou. Cieľom 
Charty je prispievať k rozvoju lokálnej 
práce s mládežou, predstavuje dôležité 
kvalitatívne piliere práce s mládežou 

na lokálnej úrovni a môže slúžiť ako 
podklad pre tvorbu strategických 
dokumentov pre túto oblasť.

„Z konferencie sme si odniesli veľmi 
dôležitý dokument, jeden z hlavných 
výstupov projektu v celej Európe, a to 
je Európska charta práce s mládežou 
na lokálnej úrovni. Pre nás sa síce 
projekt skončil, ale naša práca ešte 
určite nie,“ uzavrela Mária Maňáková.

(r)  

Za predchádzajúce dva roky 
mestská polícia eviduje osem 
prípadov, kedy pes napadol človeka 
alebo iného psa.

MsP a  aj obec často pracuje so 
zákonom 282/2002 Z. z., ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania 
psov, kde je obsiahnutá legislatíva 
aj ohľadom evidencie psov, vodenia 
psov a  znečisťovania verejných 
priestranstiev a  špecifikáciou 
priestupkov. Na území mesta Handlová 
je povolené viesť psa bez vôdzky, to 
však neznamená, že držiteľ psa nie je 
povinný dodržiavať  pravidlá  určené 
týmto zákonom. 

Kto môže viesť psa
Vodiť psa mimo chovného priestoru 
alebo zariadenia na chov môže len 
osoba, ktorá je fyzicky a  psychicky 
spôsobilá a  schopná ho ovládať 
v  každej situácii, pričom je povinná 
predchádzať tomu, aby pes útočil, 
alebo iným spôsobom ohrozoval 
človeka alebo zvieratá, a  zabraňovať 
vzniku škôd na majetku, prírode 
a  životnom prostredí, ktoré by 
pes mohol spôsobiť. Za psa vždy 
zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, 
ktorá vedie, alebo nad psom vykonáva 
dohľad. 

Nebezpečný pes musí nosiť 
červenú známku

Nebezpečným psom sa stáva pes, 
ktorý bez vyprovokovania pohrýzol 
človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, 
alebo ak sa nepoužil v nutnej obrane, 
alebo krajnej núdzi. Keď pes pohryzie 
človeka, držiteľ je povinný vec nahlásiť 
obci do 30 dní od pohryznutia, pričom 
táto zmena sa eviduje v  evidencii. 
Na príslušnom oddelení je vydaná 
držiteľovi psa červená evidenčná 

známka. Nebezpečného psa mimo 
chovného priestoru alebo zariadenia 
na chov môže viesť len osoba, ktorá 
je plne spôsobilá na právne úkony. 
Na verejnom priestranstve musí mať 
nebezpečný pes nasadený náhubok. 
Aktuálne je do evidencie prihlásených 
1831 psov, z toho 13 psov má pridelenú 
červenú evidenčnú známku.

Povinnosti držiteľa psa
Držiteľ psa je povinný bezprostredne 
odstrániť z  verejného priestranstva 
výkaly po svojom psovi, inak mu hrozí 
pokuta až do výšky 33 eur. Obsahom 
ďalších porušení je aj neprihlásenie psa 
do evidencie na MsÚ, nepreukázanie 
sa známkou na zistenie totožnosti 
psa, nerešpektovanie zákazu vstupu 
so psom do objektov označených 
piktogramom alebo zákazu voľného 
pohybu psa na miestach tomu 
určených, pričom pokuta je taktiež do 
výšky 33 eur. 

Skutočný príbeh zo života
Aj bežné venčenie psíka malého vzrastu 
môže skončiť na stole vyšetrovateľa. 
K  uvedenému skutku malo dôjsť 
počas bežnej prechádzky, kde držiteľ 
psa mal na vôdzke svojho psa. Pri 
zbieraní výkalu po svojom psíkovi sa 
psík vytrhol z vôdzky a utekal k staršej 
pani. Psík vyskočil na staršiu pani, 
ktorá následne spadla na zem. Pádom 
si spôsobila ťažké porania. Poranenia 
si vyžiadali niekoľkomesačnú liečbu. 
Keďže vec riešila polícia, skutok bol 
preklasifikovaný na prečin ublíženia 
na zdraví z nedbanlivosti spáchaného 
na chránenej osobe vyššieho veku. 
Týmto skutkom sa osoba, ktorá psa 
viedla, dostala do ťažkej situácie a bola 
trestne stíhaná. 

Lucia Chudá

Za psa je vždy zodpovedný jeho držiteľ 

Hľadajú dobrovoľníkov so srdcom na dlani

Poslaním ocenenia je vyjadriť 
osobitnú vďaku tým, ktorí si vo 
svojom voľnom čase nájdu miesto 
na pomoc iným a všade tam, kde je 
to potrebné.

Dobrovoľník roka 2018 a 2019 je 
celoslovenské ocenenie, ktoré si kladie 
za cieľ zvýšiť status dobrovoľníctva 
a jeho rozvoj na Slovensku. Ide o 
ocenenie jednotlivcov i kolektívov za 
dobrovoľnícku činnosť, a teda činnosť 

vykonávanú bez nároku na finančnú 
odmenu a v prospech iných. 

Dobrovoľníci sú aktívni v rôznych 
oblastiach spoločenského života. 
Rozvíjajú komunity, chránia životného 
prostredie, sú aktívni v kultúre, 
výchove, vzdelávaní a mnohých 
ďalších oblastiach. Ocenenie však môže 
byť udelené aj za prejav solidarity a 
motivovania k službe pre druhých. 
Ocenenie sa udeľuje dobrovoľníkom 

za viac ako šesťmesačnú nepretržitú 
dobrovoľnícku činnosť vykonávanú 
kalendárnom roku 2018 alebo 2019.

Udelenie ocenenia sa osvedčuje cenou 
Srdce na dlani. Udeľuje sa v deviatich 
kategóriách: 1. Dobrovoľník Slovak Aid 
2. Zahraničný dobrovoľník na Slovensku 
3. Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej 
oblasti 4. Dobrovoľník v oblasti práce 
s deťmi a mládežou 5. Dobrovoľník 
v oblasti vzdelávania a životného 
prostredia 6. Firemný dobrovoľník 
roka 7. Dlhodobá dobrovoľnícka 
pomoc (viac ako 18 mesiacov) 8. Obec/
mesto priateľské k dobrovoľníctvu 
9. Dobrovoľnícky projekt roka. 

Uzávierka nominácií je o polnoci 
20. októbra 2019. Nominačný 
formulár a všetky informácie 
sú zverejnené webovej stránke 
dobrovolnictvo.sk. Ceny oceneným 
dobrovoľníkom odovzdajú 9. decembra 
v budove Kunsthalle v Košiciach. 

Výbor Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých Handlová usporiadal pre 
svojich členov 14. septembra športový 
deň v dennom centre. 

Súťažilo sa v hode guličkami so suchým 
zipsom do číselného terča, hode 
šípkami do terča a hode petangovou 

guľou do diaľky. Športového dňa 
sa zúčastnilo dvadsať súťažiacich. 
V  súťaži zvíťazili dámy Ličková, 
Lukáčová a Šeboková, víťazmi mužskej 
kategórie boli páni Makovinský, Floch 
a  Paluška. Účastníci si v  prestávkach 
dali šodronkáč a kávu. 

Pes vás neposlúcha? Obráťte sa na Mestský kynologický klub
Handlová, ktorý poskytuje výcvik psov všetkých plemien.

Športový deň
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DIGITÁLNE KINO BANÍK I Program 17.- 31.október 2019
ŠTV 17.10. o 18.00h /USA/fantasy, 

dobrodružný/119min/SD/MP7/
vstupné 5 €

VLÁDKYŇA ZLA (PREMIÉRA) 

PIA 18.10. o 19.00h /USA/fantasy, 
dobrodružný/119min/SD/MP7/

vstupné 5 €
VLÁDKYŇA ZLA

NE 20.10. o 10.00h /FRA, GBR, USA/
animovaný/87min/SD/MP/vstupné 5 €                                      

OVEČKA SHAUN VO FILME: 
FARMAGEDDON (PREMIÉRA)

NE 20.10. o 16.00h /FRA, GBR, USA/
animovaný/87min/SD/MP/vstupné 5 €                                      

OVEČKA SHAUN VO FILME: 
FARMAGEDDON

NE 20.10. o 18.00h /USA/fantasy, 
dobrodružný/119min/SD/MP7/

vstupné 5 €
VLÁDKYŇA ZLA

   PO 21.10. o 18.00h /CZE/
dráma/112min/OR/MP15/ vstupné 5 €

PRAŽSKÉ ORGIE (PREMIÉRA)

UTO 22.10. o 18.00h (F.K. REBEL) 
vstupné člen FK 3,-€, nečlen FK  4 €

CHVENIE (PREMIÉRA)
/FRA, GTM, LUX/dráma/107min/ČT/

MP15/

STR 23.10. o 18.00h /USA/fantasy, 
dobrodružný/119min/SD/MP7/

vstupné 5 €
VLÁDKYŇA ZLA

ŠTV 24.10. o 18.00h /USA/horor, 
komédia /93min/ST/MP12/vstupné 5 €                                                         

ZOMBIELAND: RANA ISTOTY 
(PREMIÉRA)  

PIA 25.10. o 16:00h /FRA, GBR, USA/
animovaný/87min/SD/MP/vstupné 5 €                                      

OVEČKA SHAUN VO FILME: 
FARMAGEDDON

PIA 25.10. o 18.00h /CZE/
komédia/110min/OR/MP12/

vstupné 5 €
POSLEDNÁ ARISTOKRATKA 

(PREMIÉRA)

PIA 25.10. o 20.00h /USA/horor, 
komédia /93min/ST/MP12/vstupné 5 €                                                         

ZOMBIELAND: RANA ISTOTY 

SO 26.10. o 16:00h /USA/dobrodružný, 
animovaný/97min/SD/MP/vstupné 5 €                                      

SNEŽNÝ CHLAPEC (PREMIÉRA)

SO 26.10. o 18.00h /USA/horor, 
komédia /93min/ST/MP12/vstupné 5 €                                                         

ZOMBIELAND: RANA ISTOTY 

Materská škola na Ulici SNP 27 
v Handlovej sa v dňoch od 23. do 30. 
septembra zúčastnila Európskeho 
týždňa športu, ktorého cieľom je 
motivovať slovenskú verejnosť 
k aktívnej účasti nielen na športových 
podujatiach, ale aj iných pohybových 
aktivitách a  tým viesť obyvateľstvo 
k zdravému životnému štýlu.

Aj keď pohybu a pohybových aktivít 
majú škôlkari pri každodenných 
činnostiach dostatok, do vyhlásenej 
výzvy sa zapojili všetky vekové 
kategórie detí. „Pohyb nepredstavuje 
len motorickú aktivitu, ale aj 
telesnú, duševnú a  sociálnu 
pohodu. Vybudovanie návykov 
u  detí k  pohybovým aktivitám je 
predpokladom ich optimálnej fyzickej 
kondície a zdravého vývoja. Aj z toho 
dôvodu využívame prirodzenú 
potrebu fyzickej aktivity detí, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou ich 

sebarealizácie,“ povedala triedna 
učiteľka Daniela Hudáková.

Podľa prieskumu Eurobarometer 
z  roku 2017 je zapojenie do športu 
a  pohybových aktivít veľmi nízke. 
60 percent Európanov nikdy alebo 
len veľmi zriedka cvičí a  venuje sa 

Workout škôlkarov z Materskej školy na Ulici SNP 27.

Dospelí si môžu brať príklad od škôlkarov 
V štyridsiatich krajinách Európy sa konal Európsky týždeň športu.

  SO 26.10. o 20.00h /CZE/
dráma/112min/OR/MP15/ vstupné 5 €

PRAŽSKÉ ORGIE

NE 27.10. o 10:00h /DEU/
animovaný/80min/SD/MP/vstupné 2 €
MALÝ DRÁČIK (INKLUZÍVNE KINO)

NE 27.10. o 16.00h /USA/dobrodružný, 
animovaný/97min/SD/MP/vstupné 5 €                                      

SNEŽNÝ CHLAPEC

NE 27.10. o 18:00h /CZE/
komédia/110min/OR/MP12

vstupné 5 €
POSLEDNÁ ARISTOKRATKA

PO 28.10. o 18.00h /USA/komédia, 
dráma/109min/ST/MP15/vstupné 5 €                                                  

ZLATOKOPKY

UTO 29.10. o 18.00h (F.K. REBEL) 
vstupné člen FK 3,-€, nečlen FK  4 €

LIYANA(PREMIÉRA)
/USA/komédia, krimi/97min/ČT/MP15/

ŠTV 31.10. o 18.00h /CZE, SVK/dráma, 
thriller/97min/OR/MP15/vstupné 5 €                                                  

AMNESTIE (PREMIÉRA)

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.

Vo štvrtok 26. septembra sme 
v  Základnej škole na Školskej 
ulici aj v  tomto roku zrealizovali 
veľmi zaujímavú celoškolskú akciu 
k Európskemu dňu jazykov. 

Každý triedny kolektív si pod vedením 
triedneho učiteľa vybral jeden 
z európskych štátov. V jeho duchu žiaci 
vyzdobili triedu a pripravili netradičnú 
prezentáciu, aktivitu alebo divadelnú 
scénku. 
Postupne putovali, navzájom sa 
navštevovali, a  tak precestovali 
v jeden deň Nemecko, Veľkú Britániu, 
Španielsko, Rakúsko, Rusko... Okrem 
nových poznatkov ich čakali aj 
ochutnávky tradičných maškŕt. Jednou 
zo zastávok našich cestovateľov bola 
aj priestranná chodba školy, kde si 
zahrali pexeso z  vlajok európskych 
štátov, skúšali uhádnuť európsky jazyk 
z počutej nahrávky a v neposlednom 
rade si prezreli výstavu kníh 
v cudzích jazykoch. Oboznámili sa aj 
s univerzálnym svetovým jazykom pre 
nepočujúcich, naučili sa niekoľko slov 

nejakému športu. Na základe výsledkov 
toho istého prieskumu vôbec necvičí 
ani nešportuje 49 percent Slovákov. 
Polovica Slovákov teda zdravému 
pohybu nevenuje žiadnu pozornosť.

(r)

Materské centrum Lienka sídli na 
Námestí Baníkov 2, v bývalej budove 
Makyty na 1. poschodí. Skladá sa 
z dvoch krásnych priestorov určených 
pre deti. Herňa pre deti, kde sa môžu 
detičky pohrať a maminy oddýchnuť 
a pochutnať si na káve, prípadne čaji. 
V druhom priestore prebiehajú krúžky 
s  lektormi a  prednášky pre maminy 
a oteckov.

Krúžky

• Fit loptičky (pre detičky vo veku 1 - 3 
rokov) - krúžok je zameraný najmä na 
pohybovú aktivitu detičiek spojenú 
s detskými pesničkami.

• Vnímavé hranie (pre detičky vo 
veku 1 - 3 rokov) - krúžok sa skladá 
z  prvkov montessori pedagogiky, 
muzikoterapie a  vzťahovej výchovy. 
Detičky hravou formou rozvíjajú svoju 
jemnú motoriku a hrubú motoriku, ale 
taktiež logické myslenie.

• Vnímavé hranie pre „velkáčov” (pre 
deti vo veku 3 - 6 rokov) - pracujeme 
v  príjemnej atmosfére v  malej 
skupinke detí, kde si detičky osvojujú 
nové vedomosti hravou formou. Je to 
skvelé aj ako predpríprava do školy. 
Aktivity na hodinách Vnímavého 
hrania sú zamerané na rozvoj jemnej 
a hrubej motoriky, rozvíjame zmyslové 
vnímanie, matematické myslenie, 
pracujeme s  rôznymi senzitívnymi 
obdobiami a tiež hráme divadlo.

• Angličtina pre najmenších (pre 
detičky od 3 do 6 rokov). 

• Jóga pre maminy

Prihlásiť na tieto kurzy sa môžete buď 
osobne v  Materskom centre Lienka, 
alebo prostredníctvom facebookovej 
stránky Materské centrum Lienka 
Handlová.

Monika Galbavá

Materské centrum Lienka pozýva

Európsky deň jazykov

posunkovej (znakovej) reči a pozreli si 
v nej aj spracovanie rozprávky.

Nezaháľala ani školská jedáleň, kde 
kuchárky počas celého týždňa varili 
tradičné jedlá vybranej európskej 
kuchyne – talianskej, švédskej, ruskej, 
maďarskej a francúzskej. Európsky deň 
jazykov sme zavŕšili návštevou Domu 
kultúry, kde boli žiaci za svoje úsilie 
odmenení divadelným predstavením 

A  bold rabbit in Africa (mladší žiaci) 
a Onlines (starší žiaci).

Počas celého týždňa sme sa dozvedeli 
nielen množstvo zaujímavých 
informácií, ale zažili sme aj veľa zábavy. 
V  rámci triednych kolektívov sme 
zlepšili priateľské vzťahy, vzájomnú 
spoluprácu a komunikáciu. Už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník.

Ľudmila Pernišová
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Spomienka

Osud ti nedovolil s nami 
dlhšie byť, 

ale v našich srdciach 
budeš ďalej žiť.

Dňa 17. októbra 2019 
si pripomenieme prvý 

rok od úmrtia našej 

milovanej mamičky, starkej a prastarkej
Evky Macháčovej. 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. 

S láskou spomínajú deti.
2/12/10/2019/OI

Riadková inzercia
Predám stavebný pozemok v Novej 
Lehote za krčmou. Pozemok cca 
1000 m². Cena dohodou. V prípade 
záujmu volajte na tel. číslo: 
0918 386 287.
1/12/10/2019/OI

Spomienka
Chýbaš. 

Až tak, že žiaľom 
zastavuje sa dych. 

Raz nájdem ťa v diaľach 
nebeských. 

Dňa 21. októbra 
uplynie rok, odkedy nás 

navždy opustil náš milovaný syn, brat,
manžel a otec Pavol Gürtler. 

S láskou spomína manželka Kristína, deti Mirko, 
Ivanka, Paľko a Kristínka, otec Pavel a sestra 

Veronika s rodinou.
3/12/9/2019/OI

Spomienka

Odišiel dobrý človek, 
každý ho mal rád, 

odišiel nám do 
nenávratna, 

teraz musíme len 
spomínať. 

Dňa 15. októbra 2019 uplynulo 11 rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý ocino, starý otec,

brat, švagor a svat Stanislav Pavlík. 
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

4/12/10/2019/OI

Spomienka
Čas rýchlo plynie, 

ale spomienky ostali na 
teba trvalé.

Zanechal si tu všetko,
čo si mal rád, 

osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť, 

ale v našich srdciach
si zostal navždy žiť. 

Dňa 28. októbra si pripomenieme 20. výročie,
čo nás navždy opustil otec, manžel a dedko 

Vojtech Benkovič. 
S láskou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú 

manželka Mária, dcéra Helena, zať Gabriel
a vnučka Dominika.

5/12/10/2019/OI

Spomienka
Úsmev mala na perách, 
dobrotu v srdci a lásku 

v duši. 
Dňa 11. októbra 2019 
by sa naša mamička, 
babička a prababička 

Mária Pattermanová 
dožila 80 rokov. 

Spomíname s láskou a vďakou za všetko krásne, 
čo si nám dala. 

Dcéry Alenka, Anka, nevesta Milka
a manžel s rodinami.

6/12/10/2019/OI

Spomienka
Dňa 12. októbra 2019 

sme si pripomenuli prvé 
výročie, čo nás opustil 
Kamil Rückschloss

vo veku 66 rokov. 
Tí, ktorí ste ho 

poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú 

spomienku. 

Manželka, synovia, nevesta, vnúčatá Kamilko, 
Nikolka, sestry s rodinou a svokra. 

7/12/10/2019/OI

Spomienka

Osud ti nedovolil dlhšie 
s nami byť, 

ale v našich srdciach 
budeš stále žiť. 

Dňa 21. októbra 2019 
uplynie 12 rokov, 

odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný Jozef Vojtek. 
S láskou spomína manželka

a synovia s rodinami.
8/12/10/2019/OI

Spomienka

Žil si tak, aby tvoja 
duša žila 

v srdciach tvojich 
blízkych aj po smrti. 

Dňa 22. októbra 2019 
si pripomenieme 

15 rokov, čo už s nami 

nie je náš manžel, otec a starý otec Marián Krč. 
S láskou spomína manželka Milka, deti Marián 
a Miriam a tvoje srdiečka vnúčatká Zdenuško, 

Majuško, Vikuška.
K spomienke sa pripája celá rodina.

9/12/10/2019/OI

Spomienka

Zanechal si všetkých, 
ktorých si mal rád, 

my budeme naveky na 
teba spomínať. 

S úctou a láskou 
denne spomíname na 

dobrého, láskavého 

otecka, starého otca a praotca
Ľudovíta Madolu, ktorý nás náhle opustil 

vo veku 53 rokov. Dňa 12. októbra sme si 
pripomenuli 53. výročie jeho odchodu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínali s nami.  

Deti Anna, Mária, Jozef a Gizela s rodinami.
14/12/10/2019/OI

Spomienka

S láskou a veľkým 
žiaľom v srdci si 
spomíname na 

nášho milovaného 
syna, brata, synovca, 
bratranca a veľkého 

priateľa Majka Bielokostolského, ktorý
nás v najkrajšom životnom rozkvete náhle 

opustil, odišiel tam, odkiaľ niet návratu.
Tam, kde si, je snáď všetko dobré. 

Možno sa odtiaľ na nás dívaš 
a určite vidíš, že nám stále chýbaš. 

Čas rýchlo plynie a opäť je tu ten najsmutnejší 
deň 19. október, kedy si pripomenieme

33. výročie, čo si nás opustil. 
S láskou spomíname. 

Mamička, brat Tibor s rodinou a ostatná
rodina, priatelia a kamaráti.

15/12/10/2019/OI

Spomienka
Utíchlo srdce,
utíchol hlas, 

mal si rád život
a všetkých nás. 

Hoci si odišiel a niet
ťa medzi nami, 

v našich srdciach 
ostaneš stále s nami. 

Dňa 23. októbra 2019 uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec,

starký a dedko Jozef Šimon. 
S láskou a úctou spomínajú manželka

Anna a deti s rodinami. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku.
16/12/10/2019/OI

Voskujem, leštím škrabance na 
karosérii, tepujem, čistím kožu, leštím 
svetlá. T: 0905 069 579
10/12/10/2019/OI

Prídem k vám domov, stačí zavolať. 
Tepujem gauče, koberce, kreslá, 
matrace, autá. Kožu vyčistím 
a naimpregnujem. T: 0951 234 800. 
Viktor Čistič.
11/12/10/2019/OI

Kúpim par tizánsky odznak 
Handlovskej roty a pracovné 
vyznamenanie. T: 0949 528 967
12/11/10/2019/OI

Predám novú pascu na líšky, 
rozmer 140/60/40 cm. Cena: 95 eur. 
T: 0907 181 800
13/12/10/2019/OI

Poďakovanie
Týmito pár riadkami by som chcela 
poďakovať dvom neznámym 
ľuďom v meste Handlová. Cestou 
do obchodu LIDL som spadla. Hneď 
ku mne pribehli jedna pani a mladý 
muž, ktorí mi pomohli sa postaviť. 
Takže, ako vidieť, dobrí ľudia ešte 
existujú. Takže im patrí veľká vďaka. 

S. Hudáková 

KVETINÁRSTVO
– Parte s.r.o

Cintorínska 27, Handlová, 046 547 65 
06, 0917 873 111, 0908 841 200

Vážení zákazníci, pri príležitosti 
k  blížiacemu sa sviatku Pamiatky 
zosnulých sme vám vyšli v ústrety. Tak 
ako každý rok, zabezpečujeme priamo 
na cintoríne predaj dušičkového 
tovaru.

Ponúkame: venčeky z  umelej 
čečiny, prírodné, šiškové, umelé 
kytice, ikebany, živé črepníkové 
chryzantémy, vázy, lampáše, kahance, 
náplne, večné svetlá, anjeli, náhrobné 
doplnky  a mnoho iného.

Predaj bude zabezpečený v  týchto 
dňoch:

pondelok až piatok  7.30 – 16.00 hod.
sobota 19. októbra 8.00 – 15.00 hod.
nedeľa 20. októbra zatvorené
pondelok 21. októbra až piatok 
25. októbra 7.30. -17.00 hod.
sobota 26. októbra 7.30 – 17.00 hod.
nedeľa 27. októbra 7.30 – 17.00 hod.
pondelok 28. októbra až štvrtok 
21. októbra 7.30 – 17.00 hod.
piatok 1. novembra Sviatok všetkých 
svätých 7.30 – 17.00 hod.
sobota 2. novembra Pamiatka 
zosnulých 7.30 – 17.00 hod.
nedeľa 3. novembra 7.30 – 17.00 hod.

Ďakujeme, že využijete naše služby. 
POHREBNÁ SLUŽBA PARTE s. r. o.

Naša pohrebná služba sa nachádza 
priamo na miestnom cintoríne, 
kde vám zabezpečíme kompletné 
pohrebné služby!

STÁLA SLUŽBA 0907 55 22 00
HANDLOVÁ 046/547 65 06
Dom smútku, Cintorínska 27
BOJNICE  046/542 48 21
Dom služieb, Sládkovičova 210/50
PRIEVIDZA 046/542 36 56
Hviezdoslavova 9
CHRENOVEC 046/547 13 38
Dom služieb, č. 384

Kvalitné pohrebné, cintorínske 
a kamenárske služby na 
profesionálnej úrovni:

- zabezpečenie kompletných 
pohrebných a cintorínskych služieb
- zabezpečenie kremačných služieb

- poradenstvo a konzultácie ohľadom 
zabezpečenia pohrebu
- prevoz pri kompletných pohrebných 
službách v rámci okresu ZDARMA
- odvoz a prevoz zosnulých 24 hod. 
nepretržite v rámci celého okresu, SR 
a EÚ
- zabezpečenie administratívnych 
záležitostí (matrika, odovzdanie 
preukazov a iné)
- zabezpečenie pohrebu 
v ktoromkoľvek meste, obci, okrese 
a republike
- návrh, tlač a roznesenie parte
- široký výber rakiev
- vlastná výroba živých a umelých 
vencov, kytíc a ikebán
- zabezpečenie kamenárskych prác 
a ďalšie služby podľa požiadaviek 
zákazníka

Dôležitá informácia pri úmrtí
vášho blízkeho

Zákon o  pohrebníctve č. 131/2010 
podľa § 4 ods. 2, uvádza, že 
zdravotnícke zariadenia a zariadenia 
sociálnych služieb nesmú propagovať, 
poskytovať a  ponúkať informácie 
o pohrebných službách.

Za kvalitu všetkých nami 
poskytovaných služieb na 
profesionálnej úrovni plne ručíme.

S  úctou pracovníci pohrebnej služby 
PARTE s.r.o.
www.partesro.sk
e-mail: cintorinhandlova@gmail.com

KAMENÁRSTVO KAMEŇ
KAMENÁRSKE SLUŽBY

- výroba, zameranie a montáž krbov
- výroba, zameranie a montáž 
parapetných dosiek
- výroba, zameranie a montáž 
parapetných dosiek, obkladov, dlažby
- výroba, predaj a montáž pomníkov
- výroba a montáž hrobového 
príslušenstva
- betónovanie základov

Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 36 56, 0905 50 35 58
mico.kamen@stonline.sk,
kancelária@micokamen.sk
www.micokamen.sk
www.profikamen.sk
17/12/10/2019/PI

Spomienka

Sú chvíle na ktoré 
spomíname, sú 

chvíle ktoré tisíckrát 
prežívame.

Dňa 17. 10 .2019 sme 
si pripomenuli druhé 
výročie, od kedy nás 

navždy opustil manžel, ocino, dedko
Dušan Polák. S láskou spomína manželka 

Alena a dcéry s rodinami.
14/12/10/2019/OI

Uzávierka Handlovského hlasu
č. 13/2019 je v utorok 22.10.2019. 

Noviny vyjdú v stredu 30.10.2019.

Farnosť Handlová pozýva 
počas dňa Pamiatky 
zosnulých, v sobotu 

2. novembra
o 15.00 hod.

na svätú omšu
v dome smútku na 

cintoríne v Handlovej

Členovia Karpatskonemeckého spolku 
navštívili 20. septembra  obec Sklené. 
Obec zorganizovala pietnu spomienku 
pri pamätníku 187. zastrelených mužov 
a chlapcov v roku 1944. 

„Sedemdesiatpäť rokov uplynulo od 

tejto tragédie, ale bolesť v srdciach ľudí 
je prítomná stále. Aj naša delegácia 
s  červenými ružami v  rukách, ťažko 
prežívala slová, ktoré pri tomto 
pamätníku odzneli,“ povedala 
Hildegarda Radovská. 

Pietna spomienka v Sklenom



V Handlovej štartuje mestská
basketbalová liga

Po dlhšej odmlke máme dobré 
správy pre nadšencov basketbalu 
v Handlovej. Po úspešnom reštarte 
sa opäť na palubovke v  telocvični 
Základnej školy na Mierovom 
námestí predstaví Mestská 
basketbalová liga. 

Oproti minulému ročníku máme 
pár zmien. Aké? To sa dozviete 
v nasledujúcom rozhovore. Na otázky 
nám odpovedal Ondrej Haviar. 

Ako si sa dostal do čela projektu 
MBL?

Projekt obnovenia Mestskej 
basketbalovej ligy, s ktorým prišiel Ján 
Beránek a  Školský basketbalový klub, 
sa mi od začiatku veľmi páčil. Keď som 
teda dostal ponuku podieľať sa na 
organizácii, vôbec som neváhal.

Minulú sezónu sa predstavilo v MBL-
ke len 5 družstiev. Si spokojný 
s počtom tímov, ktoré sa prihlásili 
do tohto ročníka?

Určíte áno. Tajne sme dúfali, že sa 
prihlási aspoň šesť družstiev. Sedem 

je teda posun vpred a verím, že časom 
bude toto číslo narastať.

To je určite pozitívna správa, že sa 
prihlásil väčší počet tímov. Akou 
formou sa bude hrať tento ročník 
MBL?

Dvojkolová základňa časť, ktorá sa 
odohrá systémom každý s každým, kde 
bude každé kolo jedno družstvo stáť. 
Potom nasleduje nadstavba s play-off 
pre prvé štyri družstvá. Hrací deň sme 
ponechali štvrtok.

Aké novinky môžeme očakávať pred 
štartom nového ročníka?

V  prvom rade sme chceli dať súťaži 
kultúru. Všetko je na papieri čierne 
na bielom, v podobe stanov, hracieho 
a  disciplinárneho poriadku. Ďalej 
celková úroveň organizácie, ľudí okolo 
ligy, ale aj samotná kvalita družstiev 
pôjde o úroveň vyššie.

Na nultý ročník sa prišli pozrieť aj 
diváci. Plánuješ zlepšiť propagáciu 
MBL-ky, aby na zápasy chodilo viac 
ľudí?

Áno, zameriame sa aj na propagáciu, 
nech sa o nás dozvie čo najviac ľudí.

Na čo sa najviac tešíš v novej sezóne 
MBL?

Teším sa, že liga opäť spojí veľké 
množstvo basketbalových nadšencov 
dohromady a poskytne ľuďom z mesta 
športové aj kultúrne vyžitie.

Spoluorganizátor Ján Beránek na 
adresu novej sezóny MBL povedal: 
„Som veľmi rád, že budeme môcť 
otvoriť oficiálny prvý ročník MBL 
v  Handlovej. Príjemne ma prekvapil 
veľký záujem. Veľké poďakovanie patrí 
Ondrejovi Haviarovi, ktorý sa podujal 
na samotné organizovanie ligy. 
Takisto ma teší, že o MBL-ku prejavili 
záujem kvalifikovaní rozhodcovia. 
Budeme sa snažiť vytvoriť jednu veľmi 
kvalitnú mestskú ligu pre Handlovú 
a  okolie. Sledujte nás na Facebooku 
a  Instagrame, aby ste mali vždy tie 
najčerstvejšie informácie z klubu. Sme 
jeden tím, sme ŠBK Handlová.“

Ivan Morvay

Združenie technických a športových 
činnosti, základná organizácia 
Handlová – strelectvo, v  nedeľu 
29. septembra zorganizovalo 
deviaty ročník streleckej súťaže 
Cena M. R. Štefánika. 

Čestným riaditeľmi súťaže boli 
zástupca primátorky Radoslav 
Iždinský a prednosta mestského úradu 
Tibor Kolorédy. Streleckej súťaže sa 
zúčastnilo 64 strelcov z ôsmych klubov 
(MŠK Žiar nad Hronom, Magnum 
Želiezovce, Zvolenská Slatina, MsP 
Prievidza, BC Prievidza, VTJ Zvolen, 
Urpín Banská Bystrica, ŠSK Handlová.) 

Súťažilo sa v  dvoch disciplínach: 
športová pištoľ-kaliber 5,6 a veľkorážna 
služobná pištoľ. Strieľalo sa na terče 
25 m kruhový terč, 35 m nekrytá 
ležiaca figúra a 45 m olympijská silueta. 
Prví traja súťažiaci v každej disciplíne 

obdržali pohár M. R. Štefánika a vecné 
ceny. Mesto Handlová darovalo 
víťazom darčekové koše. Strelci na 
poslednom mieste dostali cenu útechy.

Výsledky
Športová pištoľ - 36 strelcov
1. miesto: Karol Ihring, MŠK Žiar nad 
Hronom, 281 bodov
2. miesto: Dušan Bublák, ŠSK Handlová, 
279 bodov
3. miesto: Eduard Zsiga, Zvolenská 
Slatina, 277 bodov

Velkorážna služobná pištoľ - 28 strelcov
1. miesto: Marcel Hanulík, Zvolenská 
Slatina, 278 bodov
2. miesto: Dušan Bublák, ŠSK Handlová, 
277 bodov
3. miesto: Martina Khuebachová, ŠSK 
Handlová, 273 bodov

Ondrej Benke

Deviaty ročník streleckej
súťaže pozná víťazov

Pomaly sme sa spamätali zo začiatku 
školského roka a rozbehli sme náš 
tréningový proces na novú tanečnú 
sezónu 2019/2020. V mesiaci 
september bol u nás zápis a konkurz 
pre nových záujemcov. Prijali sme 
veľa malých tanečných srdiečok od 
troch rokov, čo nás veľmi teší. Je to 
naša budúcnosť. 

Cieľom našej tanečnej skupiny je, 
okrem iného, viesť tanečníkov od 
útleho veku až po ich dospelosť. 
Tanečníci, ktorí u nás začali tancovať 
ako 3 – 4 roční, dnes dosahujú najlepšie 
súťažné výsledky. Počet miest v našej 
tanečnej skupine je limitovaný a kvôli 
tomu sme sa rozhodli staršie deti od 
6 do 9 rokov prijímať len na základe 
konkurzu. Odvážnym šťastie praje a my 
sa tešíme, že aj v tejto vekovej kategórii 
sme našli našich nových ,,dazyákov“. 

V novej tanečnej sezóne nás bude 
reprezentovať 9 tanečných skupín, 
a to: Dazya Angels, Dazya Mini A, 
Dazya Mini B, Dazya Kids Alfa, Dazya 
Kids Beta, Dazy Gasmma, Dazya 
Teens, Dazya Performance a Dazya 
Family. Tešíme sa na nové výzvy a sme 
pripravení pracovať na 100 percent. 

S tanečnou sezónou sa rozbehli aj 
vzdelávacie víkendy a my pokračujeme 
v organizovaní tanečných workshopov 
so známymi lektormi tanca. V októbri 
u nás privítame Katarínu Roháčovú 
z Topoľčian (Novum Dance Club). 
V septembri sme zažili workshop 
MTV STYLE a HIGH HEELS s Filipom 
Jankovičom, ktorý momentálne 

pôsobí v Prahe. Workshop organizovali 
naši kamaráti z Prievidze – SZUŠ 
Xoana. Naša hlavná trénerka Daška 
absolvovala už tradičný BADDISH 
WEEKEND v Bratislave a tentokrát 
mala možnosť učiť sa od kráľovnej 
dancehallu z Jamajky – Kissy McKoy. 
Workshop organizuje BESHIU – Barbora 
Žisková, ktorá u nás v Handlovej 
lektorovala už nie jedenkrát. 

Tešíme sa, že nám tanec obohacuje 
život a aj vďaka nemu sme šťastnejší 
ľudia. S pokorou kráčame v ústrety 
výzvam novej tanečnej sezóny 
2019/2020. Ak chcete sledovať 
našu cestu, tak nezabudnite na náš 

Facebook a Instagram: DAZYA DANCE 
GROUP. Ďakujeme za každú podporu 
a tešíme sa, keď sa s vami uvidíme 
napríklad na basketbale mužov, kde 
budeme aj tento rok roztlieskavať 
športových fanúšikov. 

Dazya team 

Začala tanečná sezóna v Dazya dance group
Školu bude reprezentovať deväť tanečných skupín


