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Medzi panelákmi na Morovnianskej ceste mesto
vybuduje detské ihrisko

Handlová získala vyše pol milióna 
eur za ktoré revitalizuje plochu na 
sídlisku Morovnianska cesta.

Mesto bolo úspešné s  projektom 
revitalizácie vnútrobloku na sídlisku  
Morovnianska cesta. Ako na 
mestskom zastupiteľstve v  októbri 
informoval Peter Cagáň, ktorý 
je poverený vedením Oddelenia 
mestských projektov, ministerstvo 
projekt podporilo v  plnej výške. 
„Celkové oprávnené náklady projektu 
budú 586 096 eur, z toho 556 791 eur 
tvorí nenávratný finančný príspevok, 
ktorý sme získali. Mesto bude projekt 
spolufinancovať sumou 29 304 eur,“ 
povedal Peter Cagáň.

Opravia chodníky
i osvetlenie

Celková revitalizovaná plocha 
dosiahne rozlohu 6556 metrov 
štvorcových a  bude siahať od 
predajne potravín a polikliniky až po 
multifunkčné ihrisko a druhý blok F. Na 
tomto území mesto opraví chodníky, 
verejné osvetlenie a obnoví verejnú 
zeleň. Finančne najnákladnejšou 
položkou bude vybudovanie 
detského ihriska a mobiliár. Súčasťou 
projektu bude aj vodný prvok.

„Detské ihrisko bude zachytávať 
dažďovú vodu, ktorú bude odvádzať 
do malého jazierka a  vznikne tak 
maličký biotop, ktorý bude mať 
zároveň aj vzdelávaciu funkciu,“ 
povedal Peter Cagáň.

Dva roky čakania
Mesto projekt podalo už v júni 2017, 
rozhodnutie o  schválení projektu 
však dostalo až 18. októbra 2019. Od 
podania projektu do jeho schválenia 
teda ubehlo presne 833 dní, z  toho 
434 dní prebiehal hodnotiaci 
proces. Ako vysvetlil Daniel Hrežík 
z  Odboru komunikácie a marketingu 
Ministerstva pôdohospodárstva 

a  rozvoja vidieka, projekt bol 
schvaľovaný na dvakrát. „Dlhší proces 
schvaľovania projektu bol spôsobený 
tým, že pôvodne bol projekt 
neschválený z  dôvodu nedostatku 
alokácie, dostal sa do zásobníka 
projektov, a  jeho schválenie bolo 
podmienene aktualizáciou výzvy 
a navýšením finančných prostriedkov,“ 
povedal Hrežík. Počas tejto doby 

sa podľa Cagáňa udialo niekoľko 
vecí, napríklad mestu už prepadlo 
územné rozhodnutie, ktoré teraz 
musia obnoviť. Realizácia projektu 
je naplánovaná na deväť mesiacov 
a  ak všetko pôjde bez problémov, 
termín predpokladaného ukončenia 
stavebných prác je október 2020.

(INU)

Do boja so snehom Hater nasadí 
malotraktor. 

Spoločnosť Hater Handlová 
pred zimnou sezónou posilnila 
vozový park. Najnovším strojom 
je komunálny malotraktor Ferrari 
Raptor 40 DT.
„Traktor budeme využívať výlučne 
na údržbu mestských chodníkov, 
hlavne do priestorov, kam sa 
s  ostatnou technikou nevieme 
nijakým spôsobom dostať. Má 
totiž nízko položené ťažisko, 
náhon na všetky kolesá a  je široký 
iba jeden meter,“ vysvetlil riaditeľ 

spoločnosti Hater Handlová Vladimír 
Borák. Peniaze na nákup traktora 
použijú z  hospodárskeho výsledku 
spoločnosti Hater, to znamená 
nijakým spôsobom nezaťažia 
rozpočet mesta. 

Podľa reklamných materiálov je 
Ferrari Raptor neprekonateľný 
robotník v komunálnej sfére. „Zatiaľ 
sme kúpili iba jeden malotraktor 
a  nebude môcť byť na všetkých 
miestach naraz. Handlovské ulice 
však vďaka nemu budú vyzerať určite 
lepšie,“ uzavrel Vladimír Borák.

(INU)

Po handlovských uliciach sa bude preháňať zelené Ferrari

Na zelenej ploche vznikne aj malý biotop a nová sídlisková zóna bude mať populárno-náučný charkter.                                     Na zelenej ploche vznikne aj malý biotop a nová sídlisková zóna bude mať populárno-náučný charkter.                                     

Traktor poháňa dieselový motor Lombardini s výkonom 35 koníTraktor poháňa dieselový motor Lombardini s výkonom 35 koní
s plne synchronizovanou 24 stupňovou prevodovkous plne synchronizovanou 24 stupňovou prevodovkou

s odpojiteľným pohonom. (ADACOM.SK)s odpojiteľným pohonom. (ADACOM.SK)
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Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 
972 51  Handlová vyhlasuje podľa § 281 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v  znení neskorších predpisov a  v  zmysle § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na nájom nehnuteľného majetku, vlastník mesto 
Handlová, katastrálne územie Nová Lehota.

Termín predkladania súťažných návrhov 
04.11.2019  - 18.11.2019 (15.00 hod.).

Predmet súťaže:
Stavba:
•  súp. č. 166 postavená na pozemku parcela 
C-KN č. 203/4 
Pozemky: 
•  parcela C-KN č. 203/4 – zastavaná plocha 
o výmere 92 m2

•  parcela C-KN č. 203/2 – zastavaná plocha 
o výmere 147 m2

•  parcela C-KN č. 203/1 – zastavaná plocha 
o výmere 225 m2 v rozsahu výmery 200 m2

•  (právny stav : parcela E-KN č. 335, parcela E-KN 
č. 2583/2 a parcela E-KN č. 318/2)

Ťarchy:  Bez zápisu.
•  Minimálna východisková výška nájomného:  
1 181,50 €/rok 
• Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj 
jej podmienky a  časový priebeh, nájdete 
na www.handlova.sk, resp. na MsÚ v Handlovej 
č. d. 13. 
• Bližšie informácie na tel. čísle: 046 / 519 25 21.

Obchodná verejná súťaž

Voliť bude možné aj v  cudzine 
prostredníctvom pošty. 

Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Andrej Danko vyhlásil voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky 
a  určil deň ich konania na sobotu 
29. februára 2020. Volebné miestnosti 
budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej 
republiky má občan Slovenskej 
republiky, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala 
u neho prekážka práva voliť.

Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je zapísaný, 
alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku 
na základe hlasovacieho preukazu. Volič 
môže voliť mimo územia Slovenskej 
republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt 
na území Slovenskej republiky a bol na 
základe žiadosti zapísaný do osobitného 
zoznamu voličov, alebo má trvalý pobyt 
na území Slovenskej republiky a v čase 
volieb sa zdržiava mimo jej územia 
a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej 
má trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a  v  deň konania 
volieb nebude môcť voliť v  mieste 
svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v  ktorého zozname voličov je 
zapísaný, môže požiadať obec svojho 
trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho 
preukazu. Obec na základe žiadosti 
voličovi vydá hlasovací preukaz 
a  zo zoznamu voličov ho vyčiarkne 
s  poznámkou o  vydaní hlasovacieho 
preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje 
na zápis do zoznamu voličov 
v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o  vydanie 
hlasovacieho preukazu osobne, alebo 
prostredníctvom osoby splnomocnenej 
žiadateľom najneskôr posledný 
pracovný deň pred konaním volieb, 
najneskôr 28. 2. 2020 v  úradných 
hodinách obce. Obec vydá hlasovací 
preukaz bezodkladne.

Volič môže o  vydanie hlasovacieho 
preukazu požiadať aj poštou 
alebo e-mailom. Žiadosť o  vydanie 
hlasovacieho preukazu musí doručiť 

obci najneskôr 15 pracovných dní pred 
dňom konania volieb, teda najneskôr 
10. 2. 2020.

Písomná žiadosť musí obsahovať 
údaje o  voličovi: meno a  priezvisko, 
rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu 
trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) 
a  korešpondenčnú adresu, na ktorú 
obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi 
na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti 
neuvedie inú korešpondenčnú adresu, 
najneskôr tri pracovné dni od doručenia 
žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na 
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou 
zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v  písomnej žiadosti alebo 
elektronickej žiadosti uvedie, že 
hlasovací preukaz prevezme iná 
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, 
priezvisko a číslo občianskeho preukazu. 
Táto osoba je povinná prevzatie 
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím 
podpisom.

Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a  v  čase volieb 
sa zdržiava mimo jej územia, môže 
požiadať obec trvalého pobytu o voľbu 
poštou, a  to písomne alebo e-mailom 
tak, aby žiadosť o  voľbu poštou bola 
doručená na adresu obce najneskôr 
50 dní pred dňom konania volieb, 
najneskôr 10. 1. 2020. Na žiadosť 
doručenú po ustanovenej lehote sa 
neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať 
údaje o  voličovi: meno a  priezvisko, 
rodné číslo, adresu trvalého pobytu 
a adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené 
náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní 
pred dňom konania volieb voličovi, 
ktorý požiadal o  voľbu poštou, na 
adresu miesta pobytu v cudzine obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky 
obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku 
označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ 
s vypísanou adresou obce ako adresáta 
a  adresou voliča ako odosielateľa 
a poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania vloží volič 
hlasovací lístok do obálky opatrenej 
odtlačkom úradnej pečiatky obce 
a  zalepí ju. Zalepenú obálku vloží 
do návratnej obálky, ktorú odosiela. 
Výdavky spojené so zaslaním návratnej 
obálky poštou hradí odosielateľ. Do 
výsledku hlasovania sa započítavajú 
hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli 
doručené obci trvalého pobytu voliča 
najneskôr v  posledný pracovný deň 
predo dňom konania volieb - najneskôr 
28. 2. 2020.

Kontakty pre žiadosti o  vydanie 
hlasovacieho preukazu alebo 
o voľbu poštou pre obyvateľov mesta 
Handlová:

Poštová adresa: Mestský úrad 
Handlová,  Námestie baníkov 
7, 972 51 Handlová.  E-mailová adresa: 
stanislava.krivanova@handlova.sk. 
Telefónne číslo: 046/519 25 33.

Parlamentné voľby prebehnú posledný februárový deň

Primátorka Handlovej Silvia 
Grúberová upozornila, že na 
zhromaždenie nie je potrebné 
predchádzajúce povolenie mesta.

Zhromažďovacie právo slúži občanom 
na využívanie slobody prejavu, na 
výmenu informácií a  názorov a  na 
účasť na riešení verejných a spoločných 
záležitostí, alebo na vyjadrenie postojov 
a stanovísk. Verejným priestranstvom sa 
rozumejú námestia a ulice, ako aj ďalšie 
priestory pod šírym nebom prístupné 
každému bez obmedzenia. Za 
zhromaždenie sa považujú aj pouličné 
sprievody a manifestácie.

Primátorka Handlovej Silvia Grúberová 
upozornila, že na zhromaždenie nie je 
potrebné predchádzajúce povolenie 
štátneho orgánu. „V  ostatných dňoch 
som dostala veľa otázok, prečo sme 
povolili zhromaždenie strany Kotleba – 
ĽSNS na Námestí baníkov v Handlovej. 
Chcem preto vysvetliť, že verejné 
zhromaždenie mestá nepovoľujú 
a nemôžu ich ani zakázať. Je to ústavné 

Právo zhromažďovať sa patrí k 
základným ľudským právam a slobodám

právo každého občana Slovenska 
takéto zhromaždenie zvolať alebo 
zúčastniť sa na ňom. Samozrejme 
ale každé zhromaždenie treba mestu 
oznámiť.“

Zároveň ubezpečila, že nebude 
hľadať možnosti, ako skomplikovať 
zvolávanie verejných zhromaždení 
riadne zaregistrovaných politických 
strán, s  názormi ktorých nesúhlasí. 
„Vážim si demokraciu a  rešpektujem 
právo každej politickej strany zvolať 
verejné zhromaždenie. Chcem však 
zdôrazniť, že za názory prezentované 
na zhromaždeniach, sú zodpovední 
ich organizátori, nie mesto Handlová,“ 
uzavrela Silvia Grúberová.

Účastníci zhromaždenia sú povinní dbať 
na pokyny zvolávateľa a usporiadateľov 
a  zdržať sa všetkého, čo by narušilo 
riadny a pokojný priebeh zhromaždenia. 
Po ukončení zhromaždenia sú účastníci 
povinní pokojne sa rozísť.

(INU)

Dlhy za užívanie mestských bytov už 
vymáha súkromná firma.

Od 1. decembra 2019 budú všetky 
nové zmluvy, ktoré Mestský bytový 
podnik Handlová uzavrie s nájomníkmi 
mestských bytov, povinne obsahovať aj 
notársku zápisnicu o exekučnom titule. 
Ako vysvetlil riaditeľ podniku Rudolf 
Vlk, nová príloha, ktorá bude súčasťou 
každej nájomnej zmluvy, bude slúžiť na 
jednoduchšie vypratanie bytu v prípade, 

že si nájomca bytu nebude plniť svoje 
základné povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy o  nájme nájomného bytu. 
„V súčasnosti trvá exekúcia neúmerne 
dlho a  spravidla dlžník za túto dobu 
svoj dlh ešte zvýši. Vďaka doplneniu 
nájomnej zmluvy bude vysťahovanie 
neplatičov jednoduchšie,” vysvetlil 
Rudolf Vlk. Mestský bytový podnik 
tak chce podľa neho zamedziť vzniku 
nových nedoplatkov a  znížiť počet 
neplatičov. 

Nehnuteľnosti, ktoré podnik získal 
do svojho majetku, bude postupne 
opravovať. 

Mestské zastupiteľstvo zvýšilo 
základné imanie Mestského bytového 
podniku zo sumy 122 638 eur na 
252 638 eur formou nepeňažného 
vkladu. Mesto do majetku svojej 
firmy vložilo nehnuteľnosti, ktoré 
majú podľa znaleckého posudku 
hodnotu 130-tisíc eur. 

Exekúcie neplatičov budú po novom jednoduchšie
Žiadny dlh nikdy nezmizne 

Od marca 2019 mestský bytový podnik 
pristúpil k  vymáhaniu pohľadávok 
cez spoločnosť Finlegal services, 
keďže napriek zasielaným výzvam na 
zaplatenie dlžnej sumy, neplatičov 
pribúda. Všetkých dlžníkov upozornil, 
že v prípade odovzdania ich pohľadávky 
k vymáhaniu, zaplatia minimálne o 36 
percent viac. V prípade, že dlh neuhradia 
ani spoločnosti Finlegal services, 
pohľadávku bude riešiť súd a suma sa 
dlžníkovi navýši o 43 percent na súdne 
trovy. „Napríklad, ak človek dlhuje 700 
eur na nájomnom a službách spojených 
s užívaním bytu, pri úhrade spoločnosti, 
ktorá pohľadávku vymáha, zaplatí 957 
eur a  ak sumu neuhradí a  budeme 
musieť dlh vymáhať v súdnych sporoch, 
celková dlžná suma vzrastie až na 1258 
eur,“ vysvetlil Rudolf Vlk. Dodal, že ku 
každému neplatičovi podnik pristupuje 
osobitne a na splátkovom kalendári sa 
vedia dohodnúť s  každým dlžníkom, 
ktorý o to požiada.         (INU)

Je to budova, ktorá sa podľa 
konateľa podniku Rudolfa Vlka 
skladá z  niekoľkých častí. Prvou 
časťou sú dielne, druhou časťou 
je sklad a  treťou časťou sociálne 
zariadenie. „Budovy majú niekoľko 
desaťročí, sú značne opotrebované 
a v niektorých častiach je poškodená 
atika a  prepadáva sa strecha. 
Aby sme nemuseli mesto žiadať 
o peniaze na opravu. Rekonštrukcia 
by mesto stála viac ako 40-tisíc eur, 

preto prevodom majetku mesto 
odbremeníme. Dielne a sociálne 
zariadenia, ktoré  prešli do majetku 
mestskej spoločnosti začneme 
postupne opravovať a zveľaďovať 
vlastnými zamestnancami,” uzavrel 
Rudolf Vlk.

Mesto navýšilo imanie bytového podniku

Konateľ  Mestského bytového podniku Handlová Rudolf Vlk. (INU)Konateľ  Mestského bytového podniku Handlová Rudolf Vlk. (INU)
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Súčasťou pracovnej agendy 
zástupcu primátorky Radoslava 
Iždinského je aj udržiavanie 
vonkajších vzťahov s  rôznymi 
inštitúciami a  organizáciami na 
Slovensku aj v zahraničí a budovanie 
nových partnerstiev, ktoré by mohli 
mať prínos pre naše mesto do 
budúcnosti.

Aká je aktuálna situácia na poli 
partnerských vzťahov Handlovej? 

Vážime si všetkých našich partnerov 
a  vzťahy s  nimi chceme rozvíjať 
a  prehlbovať. Zároveň však chcem 
nadviazať aj partnerstvá nové, ktoré 
nám v tejto turbulentnej dobe pomôžu 
nájsť riešenia pre zlepšenie života 
v Handlovej. 

Mesto Handlová sa pred časom stalo 
členom Únie miest Slovenska. Ako 
prebieha nová spolupráca?

Od 23. októbra sme plnoprávnymi 
členmi Únie miest. Na pracovnom 
stretnutí prezídia nám Richard 
Rybníček, prezident Únie miest 
Slovenska a  primátor mesta Trenčín, 
odovzdal členský certifikát. Spolu 
s  nami sa novým členom Únie miest 
stala aj Prievidza a  ďalšie slovenské 
mestá. Môj pocit je, že Únia miest 
je proaktívna organizácia, ktorá má 
dostatok odbornosti a  energie na 
to, aby výrazne prispela k  zlepšeniu 
života miest na Slovensku. Naši 
odborní pracovníci sa už začali 
zúčastňovať rôznych pracovných 
skupín, ktoré zastrešuje Únia 
miest Slovenska. Pracovníci nášho 
mestského úradu môžu zdieľať svoje 
skúsenosti, ale zároveň aj získať nové 
poznatky a  spoznať odborníkov 
z  iných samospráv. V  októbri sme sa 
v  Hoteli Devín v  Bratislave zúčastnili 
zasadnutia Národnej platformy 
Dohovoru primátorov a  starostov 
o  klíme a  energii, ktoré sa konalo 
pod záštitou Zastúpenia Európskej 

Radoslav Iždinský: Peniaze chceme investovať do detí
komisie na Slovensku. Napríklad 
prezentované príklady zelených riešení 
na skvalitnenie životného prostredia 
v meste z Prešova a Trnavy boli pre nás 
veľmi inšpiratívne. Uvedomujeme si, 
že čelíme klimatickej zmene a je len na 
nás, ako sa s tým vysporiadame. Naším 
cieľom je, aby sme aj v  tejto oblasti 
boli aktívni a zodpovedne pristupovali 
k výzvam budúcnosti.

Nedávno ste navštívili naše 
partnerské mesto Zábřeh. S akými 
dojmami ste sa vrátili?

Naša návšteva partnerského mesta 
Zábřeh sa konala pri príležitosti osláv 
najvýznamnejších udalostí v  histórii 
Čechov a  Slovákov, 101. výročia 
založenia prvej Československej 
republiky a tridsiate výročie Nežnej – 
„sametovej“ rovolúcie. Svojou aktívnou 
účasťou na týchto oslavách sme chceli 
partnerom v Zábřehu potvrdiť, že nám 
veľmi záleží na tom, aby vzťahy medzi 
našimi mestami, oboma štátmi a našimi 
národmi boli obojstranne prospešné 
a  mali nadštandardnú úroveň. My, 
Handlovčania, máme s mestom Zábřeh 
historické vzťahy, mnohí Handlovčania 
navštívili mesto Zábřeh v  detstve či 
mladosti a naopak, ľudia zo Zábřehu 
radi spomínajú na svojich priateľov 
v našom meste. Myslím si, že návšteva 
v  Zábřehu bola veľkým prínosom 
a začiatkom novej spolupráce. 

Ako by ste opísali Zábřeh niekomu, 
kto mesto nepozná? 

V  Zábřehu sme v  podstate strávili 
len jeden a  pol dňa, čo je málo 
na to, aby sme stihli mesto bližšie 
spoznať. Bola to však návšteva zo 
strany našich hostiteľov veľmi dobre 
naplánovaná, a  tak sme toho stihli 
pomerne dosť. Zábřeh je historické, 
no zároveň moderné a  kultúrne 
mesto, ktoré je počtom obyvateľov len 
o  niečo menšie ako Handlová. Veľké 
priemyselné podniky tam nenájdete, 

tie sídlia v  okolitých mestách. Dôraz 
sa kladie na kvalitu života občanov, čo 
je vidno napríklad na vysoko kvalitnej 
ponuke programu Domu kultúry či 
v  zrekonštruovanej supermodernej 
Základnej umeleckej škole, ktorá patrí 
medzi top školy svojho druhu v Českej 
republike. Zrekonštruovaný štadión 
je spoločne s  obnovenou kolkárňou 
oázou pre športovcov. V  meste sa 
budujú nové parky na oddych a relax 
občanov. Je vidno, že pán starosta 
František John a  jeho tím majú víziu, 
ktorú postupne napĺňajú a  budujú 
spoločne atraktívne mesto pre život. 

Jedným z nových partnerov mesta 
Handlová na poli vzdelávania 
detí a  mládeže je program Teach 
For Slovakia. O  čom presne je 

táto spolupráca? 

Mottom ich programu je „...aby raz 
všetky deti mali v živote šancu uspieť“. 
Je to zároveň aj hlavnou myšlienkou 
našej spolupráce. Investície do 
vzdelávania a aktivít na rozvoj našich 
detí a  mládeže považujeme za 
najlepšie investície. Teach For Slovakia 
začali spolupracovať s Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a  športu 
už pred niekoľkými rokmi. Od 
nášho partnerstva na úrovni mesta 
si sľubujeme významné zvýšenie 
základnej čitateľskej, matematickej, 
finančnej a technologickej gramotnosti 
žiakov základných škôl, ktoré je 
veľmi potrebné pre ďalšie štúdium 
a  uplatnenie sa v  živote. Spolupráca 
by mala byť prospešná aj pre našich 
učiteľov a  riaditeľov základných škôl, 

ktorí sa budú môcť zapojiť do pestrých 
vzdelávacích aktivít. Ako prvou školou, 
kde začali pôsobiť dve učiteľky z Teach 
For Slovakia je Základná škola Školská. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre 
projekt Teach for Slovakia?

Tento projekt sledujem už niekoľko 
rokov. Je to program, ktorí vychováva 
lídrov, ktorých naša krajina tak veľmi 
potrebuje. Program je určený pre 
najlepších absolventov slovenských 
a zahraničných vysokých škôl, ktorí sa 
po intenzívnom školení na dva roky 
stanú učiteľmi na základných školách, 
ktoré potrebujú pomoc. Verím, že naša 
spolupráca s Teach For Slovakia bude 
prospešná pre všetky zúčastnené 
strany, hlavne pre naše deti.

Silver Jurtinus

Radoslav Iždinský (vľavo) so starostom mesta Zábřeh Františkom Johnom.Radoslav Iždinský (vľavo) so starostom mesta Zábřeh Františkom Johnom.

Okresný úrad zriadi 
klientské centrum

Prieťahy na katastrálnom odbore by 
mali byť minulosťou. 

Prednosta okresného úradu v Prievidzi 
Igor Vavro na mestskom zastupiteľstve 
v októbri informoval o zmenách, ktoré 
sa budú konať na okresnom úrade. Dva 
odbory sú už presťahované do budovy 
bývalého Titaniku v centre okresného 
mesta a do konca februára by tam 
mal byť presťahovaný celý okresný 
úrad. „Odbory už nebudú rozhádzané 

po celej Prievidzi, ale vznikne jedno 
klientské centrum,“ povedal Vavro. 

Zároveň deklaroval aj vyriešenie 
nevybavených vecí na katastrálnom 
odbore, ktoré úradníci tlačili pred 
sebou niekoľko rokov. 

„Prieťahy tam boli. Ubezpečujem vás, 
že od 1. októbra už budeme dodržiavať 
zákonné lehoty,“ ubezpečil Igor Vavro.

(INU) 

Prednosta okresného úradu v Prievidzi Igor Vavro.Prednosta okresného úradu v Prievidzi Igor Vavro.

Kraj prešiel na systém jednej dopravnej karty
Dopravnú kartu môžu cestujúci 
využívať kdekoľvek na Slovensku.

Zmluva s  prevádzkovateľom krajskej 
karty MultiCARD skončila 31. októbra 
2019. S  platnosťou od 1. novembra 
tak cestujúci, ktorí sú držiteľmi tzv. 
„zelenej“ karty, automaticky prešli na 
cenu cestovného platného pre „modrú“ 
dopravnú kartu, a  to bez nutnosti 
jej výmeny. Krajskú kartu je možné 
aj naďalej používať až do dátumu 
jej expirácie. „Dôvodom ukončenia 
spolupráce s  prevádzkovateľom karty 
je nekompatibilita s  pripravovanými 
krokmi budovania Integrovaného 
dopravného systému. V  rámci neho 
je dôležité používať jeden typ karty, 

akceptovaný všetkými dopravcami, 
ktorí poskytujú služby vo verejnom 
záujme na Slovensku,” vysvetlil Radovan 
Hladký, poverený riadením Odboru 
dopravy Úradu TSK s  tým, že „zelená“ 
karta nenaplnila očakávania župy 
a nepriniesla cestujúcim výhody, ktoré 
na začiatku sľubovala.

Bez mesačného poplatku,
s rovnakou tarifou

Dôležitým cieľom prípravy budovania 
celoslovenského Integrovaného 
dopravného systému je zapojenie 
sa dopravcov do jednej národnej 
dopravnej karty, ktorá zefektívni 
cestovanie pre širokú verejnosť. V praxi 

to znamená, že cestujúci má už len 
jednu kartu, na ktorú si môže vložiť 
svoje finančné prostriedky a  z  ktorej 
môže hradiť cestovné v  rámci celého 
Slovenska.

Od začiatku novembra je tak pre obe 
dopravné karty na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja stanovená 
jednotná výška zľavy pre cestujúcich, 
upravená je aj cena cestovného. 
Cestujúci, ktorí doteraz používali krajskú 
kartu MultiCARD, už nebudú platiť 
mesačný paušálny poplatok vo výške 
0,70 eur. Zavedením jednotnej výšky 
zľavy sa však cestovné pre držiteľov 
„zelenej karty“ mierne zvýšilo.

(TSK)
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Rekonštrukcia plavárne sa predraží. Mesto zaplatí pokutu
Samosprávu dobiehajú chyby 
vo verejných obstarávaniach 
z minulého volebného obdobia. Od 
roku 2014 dostalo mesto pokuty 
v celkovej výške vyše 650-tisíc eur.

Mesto Handlová dostalo pokutu za 
chyby vo verejnom obstarávaní na 
rekonštrukciu a  prevádzku mestskej 
plavárne. Ako vysvetlil Zoltán Rácz 
z tlačového odboru Úradu pre verejné 
obstarávanie, mesto sa dostalo do 
rozporu so zákonom v  princípoch 
transparentnosti a  nediskriminácie. 
“Mesto pri zadávaní predmetu 
koncesie aplikovalo nesprávny postup, 
nakoľko hodnota koncesie v čase jej 
zadania dosahovala finančný limit 
pre zadávanie nadlimitných koncesií, 
pričom uvedené konanie malo vplyv 
na výsledok verejného obstarávania,” 
povedal Zoltán Rácz.

Plaváreň mohla 
zrekonštruovať  

zahraničná firma

Hranica pre podlimitné koncesie je 
5 225 000 eur. Mesto však pre verejné 
obstarávanie určilo sumu 5 184 000 eur 
a neuvažovalo o budúcich výnosoch 
koncesionára. Ako na októbrovom 
mestskom zastupiteľstve povedal 
vedúci ekonomického oddelenia 
Peter Mendel, koncesionár plavárne 
môže podľa zmluvy dať majetok mesta 
do prenájmu tretím osobám, pričom 
suma nájmov od tretích osôb nebola 
zakomponovaná v hodnote koncesie 
5 184 000 eur. “Ak by sme napočítali 
všetky budúce výnosy koncesionára za 
pätnásť rokov, suma presiahne čiastku 
podlimitnej koncesie a jednalo by sa 
už o nadlimitnú koncesiu. Veľmi vážne 
sme tak porušili zákon a znevýhodnili 
ostatných uchádzačov, ale nielen 
z  radov Slovenskej republiky, keďže 
nadlimitné obstarávanie by muselo 
byť zverejnené vo vestníku Európskej 

únie, možno by sa prihlásili aj iné 
európske firmy.” 

Rozhodnutie má pätnásť strán
Pokuta, ktorú úrad mestu zamýšľal 
vyrubiť, bola vo výške päť percent 
z  hodnoty koncesnej zmluvy, teda 
približne 259 000 eur. Pokiaľ však 
mesto v  plnom rozsahu súhlasí so 
zisteniami kontrolného orgánu, úrad 
pokutu zníži o  päťdesiat percent. 
“Po analýze spisu a  verejného 
obstarávania právnikmi, sme uznali, že 
mesto Handlová pochybilo. Úradu pre 
verejné obstarávanie sme zaslali list, že 
túto skutočnosť prijímame bez výhrad 
s tým, aby nám bola pokuta znížená,” 
povedala na mestskom zastupiteľstve 
primátorka Silvia Grúberová (NEKA). 
Ako potvrdil Zoltán Rácz, za chyby 
vo verejnom obstarávaní Úrad 
pre verejné obstarávanie uložil 
pokutu mestu v  celkovej výške 129 

600 eur. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť 31. októbra 2019. Po 
jeho doručení bude mať mesto na 
zaplatenie pokuty pätnásť dní.

Kameňom úrazu boli
verejné obstarávania 

Nie je to prvá pokuta od Úradu pre 
verejné obstarávanie pre mesto 
Handlová. V  roku 2014 úrad mestu 
udelil pokutu 5 016 eur. “Išlo o verejné 
obstarávanie Centrálna mestská zóna 
Handlová, kde mesto neoprávnene 
použilo postup rokovacieho konania 
bez zverejnenia, čím postupovalo 
v rozpore s princípom hospodárnosti, 
hospodárskej súťaže a  princípom 
transparentnosti,” povedal Zoltán Rácz. 
Za chyby vo verejnom obstarávaní 
mesto dostalo pokutu aj pri projekte 
Senior centra. Sumu 521 523 eur 
bude mesto splácať Ministerstvu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR až do roku 2020.  

Zákazka za osemsto eur, 
pokuta za stotridsaťtisíc

Verejné obstarávanie na výber 
koncesionára plavárne nerobilo mesto, 
ale za osemsto eur si najalo externú 
firmu Denebola. Štatutárny zástupca 
firmy Roman Mikušinec tvrdí, že jeho 
firma bola oslovená priamym zadaním 
na podlimitné verejné obstarávanie. 
Podľa poslanca Jozefa Stopku (SMER-
SD) však mal verejný obstarávateľ 
zákazku odmietnuť, keď videl, že nie 
je v súlade s legislatívou. “O mnohých 
dôležitých skutočnostiach som vôbec 
nevedel. Dozvedel som sa ich až 
neskôr, na stretnutí s novým vedením 
mesta,” povedal Roman Mikušinec. Ako 
potvrdil Peter Mendel, obstarávateľ 
vychádzal iba z tých podkladov, ktoré 
dostal od mesta.

Poslanci: O ničom
sme nevedeli

Podľa vyjadrení poslancov z minulého 
volebného obdobia o forme verejného 
obstarávania a externom dodávateľovi 
neboli od bývalého vedenia mesta 
informovaní. “My poslanci sme takúto 
informáciu nemali, ani sme o  tom 
nevedeli,” povedal Ján Spevár (SDKÚ-
DS). Ako dokazuje aj zvukový záznam 
zastupiteľstva z  27. júla 2017, kedy 
poslanci rozhodovali o znení koncesnej 
zmluvy na plaváreň, o  spôsobe 
verejného obstarávania nepadla ani 
zmienka. Napriek tomu, že na verejné 
obstarávanie poslanci nemali žiadny 
vplyv, Jozef Juríček (SMER-SD) sa 
Handlovčanom verejne ospravedlnil. 
“Niektorí ľudia v Handlovej vedeli viac 
ako my, poslanci. Ako je to možné? 
Prečo tu nie je ten, ktorý to zapríčinil? 
Prečo sa tu chlapsky nepostaví?” Podľa 
jeho ďalších slov boli poslanci zneužití. 
“Ľudia, prepáčte,” uzavrel svoju reč 

poslanec Juríček. 

Exprimátor na
zastupiteľstve chýbal

Bývalý primátor a  súčasný poslanec 
Rudolf Podoba (SMER-SD) na 
októbrovom zastupiteľstve nebol. 
Aj primátorka Silvia Grúberová 
mu na diaľku adresovala niekolko 
otázok: “Prečo nenechal na 
verejnom obstarávateľovi, aby 
on stanovil správny postup? 
Kto pripravoval podklady, ktoré 
smerovali k  podlimitnej koncesii? 
Kto za to teraz nesie zodpovednosť?” 
Poslankyňa Danica Baranovičová 
(NEKA) exprimátora priamo vyzvala: 
“Z tohto miesta by som chcela vyzvať 
pána poslanca Podobu, chcela by 
som apelovať na jeho svedomie, aby 
na toto fórum prišiel a verejnosti zo 
svojho pohľadu vysvetlil veci, ktoré 
smerovali k pokute.” 

Pri príprave článku sa redakcia 
neúspešne pokúšala telefonicky 
kontaktovať bývalé vedenie mesta.

Rezervný fond mesto míňa
na pokuty 

Handlová pokutu 129 600 eur zaplatí 
z  peňazí uložených vo svojom 
rezervnom fonde. “Je to ďalšia 
nečakaná skutočnosť, ktorá nie je 
rozpočtovaná. Jediným riešením je 
siahnuť do rezervného fondu, do 
ktorého sme v máji presunuli 279 135 
eur. Z  tejto sumy však už tento rok 
odišla čiastka 173-tis. eur na druhú 
splátku pokuty za chyby pri verejnom 
obstarávaní Senior centra,” povedal 
Peter Mendel. Dodal, že po zaplatení 
pokuty 129 600 eur v rezervnom fonde 
ešte ostanú peniaze na tretiu splátku 
pokuty za Senior centrum, ktorá mesto 
čaká v roku 2020.

Silver Jurtinus
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Na príspevok budú mať nárok 
aj mestskí policajti

MsP Informuje

Dávka osobitného sociálneho 
poistenia má motivovať na výkon 
povolania obecného a  mestského 
policajta.

Dňa 28. 10. 2019 poslanci Národnej 
rady SR odsúhlasili pozmeňujúci 
návrh o  osobitnom sociálnom 
poistení príslušníkov obecných 
a  mestských polícií. Nárok na 
príspevok budú mať policajti, ktorí 
majú aspoň 56 rokov a  v  obecnej 
alebo mestskej polícií odpracované 
najmenej 25 rokov. Príspevok bude 
riešený formou dávky osobitného 
sociálneho poistenia, jeho výška 
bude predstavovať 60 % priemernej 
mzdy oprávnenej osoby. Osobitný 
sociálny poistný systém je založený 
na báze samofinancovania. Príslušník 
obecnej polície počas obdobia, keď 
trvá jeho pracovný pomer, bude platiť 
poistné na príspevok vo výške 3% 
z  vymeriavacieho základu určeného 
všeobecným predpisom o sociálnom 
poistení.

Príspevok za prácu v obecnej a mestskej 
polícii má prispieť k  zlepšeniu 
pracovnej a  sociálnej situácie 
príslušníkov v  preddôchodkovom 
veku. Zároveň má byť dôležitou 
motiváciou na výkon povolania 
obecného a  mestského policajta 
v  aktívnom fyzickom veku (21 – 50 
rokov).

O  príspevok bude musieť bývalý 
policajt písomne požiadať, o priznaní 
rozhodne jeho zamestnávateľ 

a vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa. 
Nárok na príspevok zaniká, ak bývalý 
žiadateľ dosiahol dôchodkový vek, ako 
aj vtedy, ak mu bol priznaný predčasný 
starobný dôchodok.

Príspevok sa týka len bývalých 
príslušníkov obecnej a  mestskej 
polície a s  jeho vyplácaním sa začne 
od 1. 1. 2024. Nárok na tento príspevok 
zaniká dovŕšením dôchodkového veku 
oprávnenej osoby, smrťou oprávnenej 
osoby, vznikom pracovného pomeru 
v obecnej a mestskej polícii a priznaním 
predčasného starobného dôchodku. 
Nadstavením takýchto podmienok 
sa okruh poberateľov dávky ešte viac 
zužuje. Aj napriek takto nastaveným 
podmienkam je toto rozhodnutie 
poslancov parlamentu možné 
hodnotiť ako pozitívne a v prospech 
obecných a mestských policajtov pre 
ďalšie obdobie ako motivácia na výkon 
tohto povolania v aktívnom veku.

Lucia Chudá

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

Handlovská mládež má novú primátorku
Detský a  mládežnícky parlament 
prijíma nových členov.

V  stredu 23. októbra sa konalo 
ustanovujúce zasadnutie Detského 
a mládežníckeho parlamentu v novom 
volebnom období spojené s voľbami 
primátora. Volieb sa zúčastnili štyria 
členovia z  uplynulého volebného 
obdobia a tri nové členky, ktoré budú 
s  nami pracovať v  novom volebnom 
období. Pozvanie prijala aj poverená 
riaditeľka Centra voľného času Zuzana 
Jakušovská a poslanci mesta Handlová 
Danica Baranovičová a Arpád Koszta, 
ktorí zasadli do volebnej komisie 
a  dohliadali na regulárny priebeh 
volieb. O post primátora sa uchádzali 
traja kandidáti: Adriana Janíková, Ivan 
Morvay a Alexandra Krajčíriková, ktorí 
predstavili svoje volebné programy. 
Voľby boli tajné a  keďže výsledky 
prvého kola boli nerozhodné, volilo sa 
aj v druhom kole.  

Rozhodol jeden hlas
Novozvolenou primátorkou sa 
s  rozdielom jedného hlasu stala 

Saška Krajčíriková, ktorej srdečne 
gratulujeme, želáme veľa úspechov 
a dobrých nápadov. Všetci sa tešíme na 
nové volebné obdobie a určite sa máte 
na čo tešiť aj vy, lebo už teraz pre vás 
pripravujeme niekoľko zaujímavých 
podujatí.  

Súčasné vedenie parlamentu zároveň 
vyzýva mladých ľudí, aby sa prihlásili, 

ak v ňom chcú pôsobiť a vzbudzovať 
u handlovskej mládeže záujem o veci 
verejné, presadzovať a  obhajovať 
záujmy detí a  mládeže v  meste 
a zapájať sa do organizácie podujatí.

Chcú byť dobrým príkladom
Detský a  mládežnícky parlament 
združuje aktívnych zástupcov 
základných a  stredných škôl. Vznikol 
v roku 2007 ako kontrolný, iniciatívny 
a  poradný orgán primátora mesta. 
Jeho úlohou je zastupovať záujmy 
mladých ľudí, žiakov a  študentov 
žijúcich a študujúcich na území mesta 
Handlová a podieľať sa na formovaní 
spoluzodpovednosti detí a  mládeže 
za stav vecí v meste. Úlohou Detského 
a mládežníckeho parlamentu je okrem 
iného byť v prvom rade nápomocným 
pri organizovaní kultúrnych, 
spoločenských a  charitatívnych 
podujatí organizovaných mestom, 
ale hlavne byť dobrým príkladom 
pre mladých ľudí ako plnohodnotne 
a zmysluplne využívať svoj voľný čas.      

Vlasta Reisová 
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Na najbližšom koncerte venovanom 
svätej Kataríne nebude chýbať ani 
tanečná hudba.

V utorok 29. októbra sa v podvečerných 
hodinách po chodbách handlovskej 
Základnej umeleckej školy pohybovali 
neznáme strašidlá. V tento deň sme na 
našej škole usporiadali koncert, ktorý sa 
niesol v duchu Halloweenu. Účinkujúci 
sa zahalili do tajomných kostýmov, 
a aj medzi poslucháčmi koncertu sme 
mohli zahliadnuť nevšedné masky.   

Ani naši výtvarníci sa nedali zahanbiť 
a  koncertnú sálu krásne vyzdobili, 
všade horeli sviečky, čo ešte viac 
umocňovalo atmosféru tajomnosti. 
Po chodbách sa na všetkých, ktorí sa 
prišli na koncert pozrieť usmievali 
povyrezávané tekvice.

Po skončení koncertu odborná porota 
vyhodnotila masky a  tie najlepšie 
boli odmenené cenami v  podobe 
halloweenskych sladkostí. V tento večer 
deti našej ZUŠ-ky nielen hrali, spievali, 

recitovali, ale aj súťažili. Veríme, že 
tento netradične ladený koncert sa 
všetkým prítomným páčil a tešíme sa 
na naše ďalšie koncerty.

Ten najbližší sa uskutoční v  utorok 
26. novembra o  17-tej hodine 
v  koncertnej sále školy a  bude 
venovaný svätej Kataríne. Na koncerte 

odznejú skladby zo všetkých štýlových 
období a nebude chýbať ani tanečná 
hudba. Srdečne pozývame všetkých 
priaznivcov dobrej muziky, aby prišli 
a  podporili našich malých i  veľkých 
hudobníkov, spevákov, recitátorov. 
Tešíme sa na vás!

Katarína Bundová

V Základnej umeleckej škole strašilo

Je to asi 2 ročný psík, kríženca. Aly je veselý, hravý 
a prítulný. K iným psíkom nie je agresívny a rád sa 
s nimi hrá. Vhodný je aj k malým deťom. výška cca 
30 cm. Je zaočkovaný a začipovaný

Aly

Je to mladý asi 2 ročný kríženec Nemeckého 
ovčiaka. So psíkmi vychádza dobre a  rád s  nimi 
šantí po výbehu. výška cca 55 cm. Back je 
začipovaný a zaočkovaný.

Back
Je to asi 1,5 ročný kríženec, Je veselej a prítulnej 
povahy. S inými psíkmi nemá žiadny problém. Belo 
je vhodný ku starším ľudom, aj k deťom. Výška cca 
40 cm. Je zaočkovaný a začipovaný

Belo

Je to mladá asi 1 rok stará sučka Nemeckého 
ovčiaka. Je veselá, hravá a prítulná. Kontakt s inými 
psíkmi je nerobí problém, rada sa s  nimi hrá. 
Vhodná na prechádzky, na stráženie k domu ako aj 
na výcvik. Vhodná aj k malým deťom, nakoľko má 
rada hladkanie a kontakt s ľuďmi.

Fiby
Gray je straší pán. Ma vlastnosti typické pre 
nemeckého ovčiaka. Je kludnej povahy, spoločenský 
má rad ľudí. Nakoľko má svoj vek cca10-12 rokov 
šarvátky s inými psíkmi nevyhľadáva. Potreboval 
by nový domov na dožitie. Gray je zaočkovaný 
a začipovaný.

Gray

Je to asi 2 ročný kríženec. Je kludnejšej povahy. 
S inými psíkmi nemá problém. Je vhodný aj deťom 
aj ku starším ľudom. Výška cca 40 cm. Pier je 
začipovaný a zaočkovaný.

Pier

Je to mladý psík kríženca. Má asi 1,5 roka. Je veselý, 
prítulný, hravý. Rád šanti s inými psíkmi po výbehu. 
Vhodný aj k malým deťom. Výška cca 50 cm.

Riky
Je Jazvečík má asi 5 rokov. Je prítulná a kludná. Má 
nadovšetko rada kontakt s ľuďmi. Výška cca 25 cm. 
Sisi je zaočkovaná a začipovaná.

Sisi 

Pomôžete nájsť týmto 
krásnym psíkom nový domov?

Karanténna stanica Handlová

Deti sa premenili na postavičky z hororových filmov. (ZUŠ)Deti sa premenili na postavičky z hororových filmov. (ZUŠ)
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Americkí hudobníci - speváčka 
Natascha Wright a  klavirista 
a  skladateľ Alfred McCrary zahrajú 
a zaspievajú najväčšie svetové hity, 
svetoznáme balady, vianočné piesne 
a koledy. 

Exotická a  charizmatická Natascha 
Wright je líderkou projektu American 
divas a  tiež členkou dance -popovej 
formácie La Bouche. Rovnako famózny 
hudobný zážitok ponúka aj v sprievode 
svetovo uznávaného speváka, klaviristu 
a  skladateľa Alfreda McCrary, ktorý si 
v skladbách You Are Not Alone, Earth 
Song, I Will Be There a We Are The World, 
zaspieval s legendou popu Michaelom 

Jacksonom. Ako vokalista spolupracoval 
s  hviezdami Stevie Wonder, Diana 
Ross, Pat Boone, Little Richard, Elton 
John, Michael McDonald, Al Jarreau, 
David Foster či Quincy Jones. Keďže 
obaja sú členmi gospelovej formácie 
The McCrary’s, koncert obohatia 
aj gospelové skladby. A  to všetko 
v  sprievode slovenského komorného 
kvarteta La Speranza.

Koncert sa uskutoční v  piatok 
13. decembra o  19.00 hod. Vstupné: 
15 €. Vstupenky rezervované cez 
internet si vyzdvihnite najneskôr 
v  piatok 6. decembra 2019 do 20.00 
v pokladni DK Handlová.      (DKH)

Pozývame vás na exkluzívny 
vianočný koncert

Hľadáme dokumenty z  obdobia 
prevratu.

30. výročie Nežnej revolúcie si po 
prvýkrát pripomenieme i v Handlovej. 
Demonštrácie študentov Bratislavských 
a Pražských vysokých škôl odštartovala 
pád komunistického režimu 
v Československu. Nekrvavé udalosti 
spred 30. rokov dodnes rozdeľujú 
tých, ktorí prežili totalitu i  nástup 
demokracie. Pre mnohých sa revolúcia 
stala symbolom rozvratu hodnôt 
a sociálnych istôt. Iným otvorila nové 
možnosti. Mnoho historikov opatrne 
hodnotí tieto udalosti a  polemizuje 
s  možnosťou, že režim padol bez 
zjavného odporu, či dokonca s  jeho 
prispením. Tieto udalosti sa dotkli 
i Handlovej. Tichý protest na námestí 
vtedy preťal výkrik: “Baníci idú.” A na 
námestie vkráčali baníci priamo zo 
šichty. Tento deň začínajúcej slobody 
sa stal i dňom postupnej degradácie 
baníckej profesie. 

Tento deň však priniesol i  nové 
možnosti do priestoru, dovtedy 
uzavretého ostnatým drôtom. 
A  práve preto si ho pripomenieme 
i v Handlovej.

Milí Handlovčania, ak máte fotografie, 
ktoré dokumentujú tieto udalosti 
v  našom meste, prineste ich do 
domu kultúry. Radi by sme toto 
podujatie pokreslili výstavou, ktorá 
sa dotýka práve Handlovej. Fotografie 
naskenujeme a originály vám okamžite 
vrátime. 

30 rokov od Nežnej: 1989 – 2019Lenka Filipová a hostia
v Handlovej!

Tanečníčka Rihanny, Ciary a Justina 
Biebera predviedla svoje umenie.  

Víkendy v  tanečnej škole Dazya 
venujeme pravidelne tanečnému 
vzdelávaniu. Záver októbra sme 
strávili na Contemporary Workshope 
s  tanečníkom z  VŠMU Matúšom 
Szegho v  SZUŠ Xoana – Prievidza. 
Zúčastnili sme sa aj otvorených lekcií 
pre verejnosť v  mladej bratislavskej 
tanečnej skupine Neytiri. A  našim 
najväčším tanečným úlovkom bol 

Učili sme sa od svetovej tanečníčky
Choreo Workshop so svetovou 
tanečníčkou Kirsten Dodgen, ktorá 
tancuje v  tanečnej skupine Royal 
dance family – Nový Zéland. Kirsten je 
tanečníčkou Rihanny, Ciary a Justina 
Biebera. Workshop sa uskutočnil 
v  Dunajskej Strede. Týmto sa nám 
splnil jeden zo snov a  my sme plní 
síl pripraviť nové choreografie do 
nasledujúcej súťažnej sezóny. 

Daša Nemcová

Tak si to skúsme spočítať. Ak si zoberiem 
valec s výškou desať a priemerom 50 
centimetrov, do krabice s rozmermi 1x1x1 
meter ich zmestím cca do 50 kusov. Veľký 
kamión dokáže odviezť 100 takýchto krabíc. 
Takže kamión odvezie cca 5000 takýchto 
valcov.

A teraz to skúsme inak. Nie valec, ale 
plastový veniec. Presne taký, aký sme 
nedávno kupovali. Červený, zelený, fialový, 
všetky hýria farbami na cintorínoch ešte aj 
teraz. Kľudne môže mať výšku 10 a priemer 
50 centimetrov. Ako ten vyššie spomenutý 
valec. Kam mierim? Taký kamión odvezie 
teda naraz povedzme 5000 vencov. Niekto 
z nás nekúpil žiaden veniec, iný kúpil aj 
desať. K tomu kahance. Ak preženiem, 
poviem že v priemere sme kúpili každý z nás 
jeden veniec. Je nás tu viac ako 5 miliónov. 
Takže každý rok kúpime 1 000 (slovom 
TISÍC) kamiónov plastových sprostostí, 
ktoré skončia na smetisku a nedokážeme 
ich recyklovať... K tomu samozrejme stovky 
kamiónov sviečok, kahancov atď...

Pamiatka zosnulých je za nami. Tí, ktorých 
sme ľúbili srdcom, navždy srdcom ľúbiť 
budeme. Verte mi, prd im záleží či im 
prinesieme na hrob šestnásť vencov, prd im 
záleží či prinesieme aspoň deväť kahancov. 
Prd im záleží na tom, či ich miesto 
posledného odpočinku bude honosnejšie 
ako to vedľajšie, susedove. Môžem vám 
ale povedať, na čom im skutočne záleží. Na 
tom, že ste prišli. Že ste si spomenuli. Že 
na človeka myslíte... A možno aj na tom, 
že myslíte na prírodu, na naše životné 
prostredie... 

Krekáč

5 miliónov kusov
Fejtón

DK Handlová pozýva na koncert 
Lenka Filipová a  hostia, ktorý sa 
uskutoční 20. novembra 2019 
o 18.00 h. v DK Handlová.

V  rámci koncertného tour 2019 sa 
predstaví česká speváčka, gitaristka 
a hudobná skladateľka v jednej osobe 
Lenka Filipová aj so svojimi hosťami 
– hráčom na keltskú harfu, akordeón 
a cajon – Seanom Barrym a klavíristom 
Ondřejom Hájkom. Okrem tradičných 
hitov, na ktoré Lenka nikdy nezabúda 

si poslucháči vypočujú aj skladby 
z  najnovšieho albumu Oppidum 
s keltskou vôňou. Je sa na čo sa tešiť!

Neprevzaté vstupenky rezervované 
cez internet boli uvoľnené do predaja. 
Prvé dva rady v  kinosále sú klasické 
stoličky. Rady XIII. a XIV. sú v predaji 
v sieti TICKETPORTAL.

Cena vstupenky je 18 eur.
Dĺžka podujatia: 100 minút
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Opustili nás
Kto žil v srdciach tých

ktorých opustil, ten nezomrel.

Ing. Ivan Martiško, 79 rokov
Angela Podlucká, rod. Vidová, 71 rokov
Informácie sú zverejnené iba v prípade, že rodina 
pozostalých vyjadrí súhlas s ich zverejnením.

Riadková inzercia
Prídem ku vám domov, stačí zavolať. 
Tepujem gauče, koberce, kreslá 
a matrace. T: 0905 069 579
9/14/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 11.11.2019 si 

pripomíname 2 roky 
od úmrtia nášho otca 

Emila Vršku.
Spomínajú dcéry a syn 

s rodinami.
1/14/11/2019/OI

Autá aj kožené sedačky vyčistím 
a naimpregnujem. T: 0951 234 800. 
Viktor Čistič: Voskujem a leštím 
škrabance na karosérií, tepujem 
a čistím kožu, leštím svetlá. 
T: 0905 069 579
10/14/11/2019/OI

Ochrana laku na auto na zimné 
obdobie – pln syntetickým voskom, 
ktorý má ochrannú schopnosť 12 m. 
Cena 55 eur. T: 0905 069 579
11/14/11/2019/OI

Kúpim par tizánsky odznak 
Handlovskej roty a pracovné 
vyznamenanie. T: 0949 528 967
2/14/11/2019/OI

Predám novú pascu na líšky, 
rozmer 140/60/40cm, cena 95 eur. 
T: 0907 181 800
3/14/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 13. novembra 

2019 si pripomíname 
3. výročie čo nás navždy 
opustila naša mamička, 

babička a prababička 
Veronika Macková

vo veku 76 rokov.

S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
4/14/11/20019/OI

Spomienka
Odišiel si bez rozlúčky, 
čo nikto nečakal, ale 
smrťou život nekončí 

a v našich srdciach 
zostaneš navždy.
Dňa 7. novembra 

uplynie 5 rokov, čo nás 

navždy opustil náš milovaný Róbert Letko ml.
S láskou spomínajú mama, brat, babka, dedko, 
krstná, bratranci a ostatná rodina a kamaráti.

5/14/11/2019/OI

Spomienka

V tomto roku si pripomíname 10. výročie úmrtia 
manželov Vojtecha a Ireny Talášekových. 

Spomínajú synovia s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

6/14/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 25.11.2019 
si pripomenieme 

20 rokov, kedy nás 
navždy opustil manžel, 
otec starký, prastarký, 

brat, švagor, strýc, 
priateľ a sused pán 

Jozef Vaňo.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Manželka Alžbeta, syn Dušan,

dcéra Eva s rodinami.
7/14/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 13.novembra 

uplynul najsmutnejší 
rok čo nás vo veku 
81 rokov navždy 

opustil Juraj Franko. 
Spokojne odpočívaj.

S láskou spomína manželka Elka a dcéra
Katka s rodinou.

8/14/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 21. novembra 

uplynie 5 rokov odkedy 
nás navždy opustila 

naša milovaná
Valéria Kahúnová 
rod. Sombathyová.

S láskou spomína manžel, dcéra a vnúčence.
12/14/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 20. novembra 
si pripomenieme 

5. výročie od kedy nás 
navždy opustila naša 
milovaná maminka 
Anna Holubová.

S láskou spomínajú deti s rodinami.
13/14/11/2019/OI

Spomienka
Spi sladko, snívaj 
svoj večný sen, v 

spomienkach sme pri 
Tebe každý deň. Dňa 
11. novembra 2019 

uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustila naša 

mamička Marta Mádelová.
S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

14/14/11/2019/OI

Spomienka
Čas plynie ako tichej 

vody prúd, kto Ťa mal 
rád a miloval, nemôže 

zabudnúť. Tak ako voda 
svojim tokom plynie, 
krásna spomienka na 
teba nikdy nepominie. 

Dňa 10. novembra by sa dožil pán Michal Ganz 
100 rokov. S láskou spomína celá rodina

Galbavá a Ganzová.
14/14/11/2019/OI

Mesto Handlová a Nová Lehota
Papier: 20. novembra
Plasty: 13. novembra a 27. novembra
VKM – Tetrapak: 26. novembra
Kovy: 26. novembra

Mestská časť Morovno
a obce handlovskej doliny

Plasty: 15. novembra
Sklo: 22. novembra

Na zvoz konárov je vyhradených 26 lokalít, 
ktoré sú riadne označené tabuľkou. Zvoz 
konárov prebieha od 6. do 29. novembra.

Systém zberu objemného
odpadu sa zmení

Už v týchto dňoch prebieha zvoz 
veľkokapacitného odpadu po novom. 
Doteraz mali ľudia v deň plánovaného zvozu 
veľkoobjemný odpad vyložiť vedľa nádob na 
odpad vo svojej lokalite. Odteraz však bude 
spoločnosť Hater Handlová rozmiestňovať 
označené veľkokapacitné kontajnery, do 
ktorých bude možné odpad vhodiť.  V prvej 
etape budú rozmiestnené kontajnery v blízkosti 
stanovišťa na odpady pred KBV.V prípade, že 
sa tento spôsob osvedčí chceli by sme v tom 
pokračovať na celom území mesta. VKK sú 
označené žltými etiketami „OBJEMNÝ ODPAD“

Veľkoobjemný odpad je komunálny odpad, 
ktorého rozmery alebo množstvo neumožňuje 
zber zbernými nádobami, ako napríklad bytové 
zariadenie a doplnky.

Do veľkoobjemného odpadu nepatrí biologický 
odpad, teda tráva, konáre, alebo lístie. Nepatrí 
tam ani stavebný odpad ako suť, okná, dvere, 
ani elektrické a elektronické zariadenia.

Obyvatelia mesta majú možnosť veľkoobjemný 
odpad doviezť kedykoľvek do areálu Skládky 
odpadov Handlová (Na Scheiblingu) alebo si 
u firmy Hater Handlová objednať odvoz.

Termíny zvozu 
triedeného odpadu

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 15/2019

je v utorok 19.11.2019. 
Noviny vyjdú v stredu 27.11.2019.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom novín

Handlovský hlas.

Blahoželania a smútočné spomienky či 
poďakovania zadarmo

v našich novinách. DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 16.- 30. november 2019

SO 16.11. o 16:00h /USA/
dobrodružný, animovaný/97min/SD/

MP/vstupné 5,-€                                      
SNEŽNÝ CHLAPEC 

SO 16.11. o 18:00h /USA/akčná 
komédia/118min/ST/MP12/

vstupné 5,-€
CHARLIEHO ANJELI

NE 17.11. o 17:00h /SK, CZE/koncert 
+ dokument/120min/OR/MP12/

vstupné 0,-€
30 rokov od NEŽNEJ

Spomienka na Kryla - koncert skupiny 
Stano Granec a Frendi

Filmové týždenníky o dianí od
17. novembra do konca roku 1989.

PON 18.11. o 17.00h /USA/akčný, 
životopisný/153min/ST/MP12/

vstupné 5,-€
LE MANS ´66 

PON 18.11. o 19.45h /USA/akčný, 
historický/138min/ST/MP15

vstupné 5,-€
BITKA O MIDWAY

ŠTV 21.11. o 17.00h /ISL, SVK/
romantická dráma/108min/

ST/MP15/vstupné 5,-€                                                         
MALÁ RÍŠA (PREMIÉRA)  

ŠTV 21.11. o 19.00h /USA/
horor/90min/ST/MP15/vstupné 5,-€                                                            

APPKA (PREMIÉRA)  

SO 23.11. o 16:00h /USA/animovaný, 
komédia/94min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 
(PREMIÉRA)

SO 23.11. o 18.00h /USA/
horor/90min/ST/MP15/vstupné 5,-€                                                             

APPKA

NE 24.11. o 16:00h /USA/animovaný, 
komédia/94min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2  

PON 25.11. o 17:00h /ISL, SVK/
romantická dráma/108min/

ST/MP15/vstupné 5,-€                                                              
MALÁ RÍŠA

PON 25.11. o 19:00h /USA/
horor/90min/ST/MP15/vstupné 5,-€                                                             

APPKA

ŠTV 28.11. o 17.00h /GBR, USA/
romantická komédia/103min/

ST/MP12/vstupné 5,-€                                                  
LAST CHRISTMAS (PREMIÉRA) 

PIA 29.11. o 17.00h /GBR, USA/
romantická komédia/103min/

ST/MP12/vstupné 5,-€                                                  
LAST CHRISTMAS 

SO 30.11. o 16:00h /USA/animovaný, 
komédia/94min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2

SO 30.11. o 18:00h /CZE, SVK/
hudobný, životopisný/73min/OV/

MP15/vstupné 5,-€                                      
VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU 

(PREMIÉRA)

Z handlovských lesov a lúk

November je ešte stále mesiacom, 
kedy sa môžeme vybrať na lúku či do 
lesa a vrátiť sa z takejto prechádzky 
okrem dobrého pocitu z  času 
stráveného na čerstvom vzduchu 
ešte aj s niečím navyše. S čím? 

Napríklad s  koreňom púpavy. Stačí 
ho opatrne vykopať, riadne umyť pod 
tečúcou vodou a  pozdĺžne rozrezať. 
Následne ho dobre vysušíme. Nuž a na 
čo je dobrý? 

Podporuje trávenie, pôsobí 
močopudne a  žlčopudne, priaznivo 
ovplyvňuje metabolizmus, podporuje 
funkciu pečene, žalúdka, pankreasu, 

čriev, obličiek, ako aj krvotvorných 
orgánov. Použiť sa dá tiež pri liečbe 
močových kameňov, pri chronickej 
únave, cukrovke, zväčšení sleziny, 
taktiež aj na vyvolanie menštruácie. 
Upozorňujeme však, púpava sa 
neodporúča osobám, ktoré majú 
vážnejšie problémy s  obličkami, 
vzhľadom k  tomu, že je výrazne 
močopudná. Bez odborného dohľadu 
by ju nemali užívať ani ľudia so 
žlčníkovými kameňmi, či s obštrukciou 
žlčových ciest, alebo so žalúdkovými 
vredmi.

Výťažok z  púpavových koreňov: 
2 kávové lyžičky pokrájaných 

usušených koreňov, pol litra studenej 
vody. Korene lúhujeme 12 hodín, 
najlepšie cez noc. Potom všetko 
ohrejeme na 60 až 80 °C (nevaríme!), 
precedíme a  nalačno 30 minút pred 
raňajkami vypijeme za hrnček teplého 
výťažku. Druhý vypijeme 30 minút po 
raňajkách. Čoskoro sa prejavia jeho 
silné močopudné účinky. Výťažok 
intenzívne detoxikuje organizmus, 
zlepšuje látkovú premenu, pomáha 
pri borelióze, jarnej únave a čistí pleť 
od akné.

(RED/FOTO: TOMÁŠ GRIGER)



S Piešťanmi víťazne, proti Seredi prehra po výbornom výkone
V prvých domácich zápasoch sa 
predstavili naši starší žiaci, ktorí 
si zmerali sily najskôr s  Piešťanmi 
a čakal ich aj nepríjemný súper zo 
Serede. 

ŠBK Handlová 90:33
TJ Družba Piešťany

Prvý zápas doma odohrali v sobotu 26. 
októbra. Bola to prvá možnosť ukázať, 
že predošlé výsledky neboli náhodné. 
Chalani sa do Piešťan pustili s veľkou 
vervou. Prvá štvrtina bola ešte ako- 
tak vyrovnaná, no v druhej sa spustila 
ofenzíva domácich na plné obrátky. 
Handlová, povzbudená fantastickými 

divákmi, išla za svojím cieľom, a tým 
bolo vyhrať sobotňajšie stretnutie. 
Zápas mal pasáže, v  ktorých boli 
aj výpadky, zle nahrávky, zbytočné 
fauly, ale domáci vedeli, v  ktorom 
momente treba zabrať. Dosiahli už 
druhé víťazstvo v sezóne.

Tréner ŠBK Ján Beránek dal priestor 
viacerým hráčom z  lavičky: „Vedeli 
sme, že hráme proti nie až tak 
vyspelému mužstvu. Priestor dostala 
široká lavička a  chlapci predviedli 
naozaj veľmi pekný bojovný výkon. 
Zaslúžene sme v tomto zápase zvíťazili 
a zabojovali. Ukázali sa  aj mladší hráči, 

s ktorými môžeme v najbližších rokoch 
počítať.“

ŠBK Handlová 58:68
BK Lokomotíva Sereď

V nedeľu 27. októbra čakal mladých 
Handlovčanov súper iného rankingu, 
BK Lokomotíva Sereď. Družstvo hostí 
je pospájane z troch miest, z ktorých 
sú vybraní práve najlepší hráči. 
Zápas začal úvodnou nervozitou na 
oboch stranách. Potom sa však hostia 
oklepali a  pridali pár bodov navyše. 
V  druhej štvrtine sa zlepšila hra, 
nestrácali sme toľko lôpt, nenechali 
sme hosťujúcich hráčov vo veľkej 
miere tvoriť hru. V  tretej štvrtine sa 
nám dokonca podarilo otočiť stav 
stretnutia a vyhrávať. V piatej minúte 
tretej štvrtiny sa stalo niečo, čo bližšie 
nechceme komentovať. Tréner musel 
po dvoch technických chybách opustiť 
telocvičňu a  naši chlapci museli 
dohrať zápas bez trénera. Ešte pred 
odchodom do šatne stihol  povedať 
asistentovi taktické pokyny k záveru 
tretej štvrtiny, ako aj  k  poslednej 
štvrtine. Po tomto okamihu sa nám 
súper vzdialil, dal  ľahké koše a dobre 
bránil. Poslednú časť zápasu sme 
hrali vyrovnanú partiu, nepadlo však 
pár otvorených striel a niektorí hráči 
mali na svojom konte už 4 fauly. 
Na posledné dve minúty vybehli 

na palubovku aj hráči z  lavičky, 
konkrétne Hrebíček a Chribík. Chalani 
ešte napumpovali energiu do svojich 
spoluhráčov a  sami sa pričinili  o  tri 
koše. Tento zápas má veľa pozitívnych 
okamihov, netreba sa vzdať, nech je 
stav akýkoľvek.

Ján Beránek vedel, že nastupujú 
proti azda najlepšiemu tímu v  celej 
lige. „Myslím si, že sme na nich boli 
dobre pripravení, hľadisko nás hnalo 
k nadpriemernému výkonu, čo sa nám 
darilo plniť do polovice tretej štvrtiny, 
kde sme sa v  zápase ujali vedenia. 

Potom nastali veci, ktoré nechcem 
radšej bližšie komentovať, ale chlapci 
ukázali, že môžeme aj tento rok hrať 
o špicu tabuľky a pevne verím, že to 
v  najbližších zápasoch dokážeme. 
Chcem sa touto cestou poďakovať 
naozaj fantastickým fanúšikom 
Handlovej, ktorých prišlo do haly 
opäť enormné množstvo. Myslím si, 
že takú atmosféru, akú vytvárajú ľudia 
počas mládežníckych basketbalových 
zápasov v Handlovej, nemajú nikde na 
Slovensku. Sme im za to nesmierne, 
nesmierne vďační,“ uzavrel tréner ŠBK 
Handlová.            Ján Beránek

Turnaj vzdáva hold jednému 
z významných športovcov a občanov 
mesta a  mládeži otvára brány 
k športu.

Na počesť legendy handlovského 
futbalu, vynikajúceho hráča, trénera 
a držiteľa klubového rekordu v počte 
strelených gólov sa konal VI. ročník 
turnaja v  halovom futbale „Memoriál 
Karola Matiaška“ pre deti 1. stupňa 
základných škôl. I  tento rok prijali 
pozvanie hostia z družobného mesta 
Šárisáp v Maďarsku. Turnaj významným 
spôsobom prispieva k potrebe šírenia 
dobrých vzorov a vytváraniu príležitostí 
k  tomu, aby sa mladí ľudia stretávali, 

budovali si priateľstvá a  naučili sa 
čestnému spôsobu súťaženia.

Turnaj otvoril a  ceny odovzdával 
zástupca primátorky Radoslav 
Iždinský, pozvanie prijali starosta obce 
Šárišáp Károly Kollár, starosta obce 
Chrenovec – Brusno Tibor Čičmanec, 
vzácni hostia, Peter a Karol Matiaško 
ml.,  prezident MFK Baník Handlová 
Martin Uríček, poslanec MsZ mesta 
Handlová Jozef Juríček a všetci 
riaditelia základných škôl. Delegáciu 
z  družobného mesta Šárišáp tvorili 
zástupcovia Šárisápskej slovenskej 
samosprávy, jej predsedníčka Katarína 
Huberová Kisgyőriová a  poslanec 

Memoriál Karola Matiaška je výborným prvým 
výkopom pre mladé futbalové talenty

Posledný zápas jesene MFK Baník 
Handlová vyhral nad TJ Plevník 
Drienové 4:1.

Domáci futbalisti začali zápas 
ofenzívne a po niekoľkých nepresných 
zakončeniach v piatej minúte otvoril 
skóre Lukáš Lazar. Hostia však už 
v  ôsmej minúte priamym kopom 
prekonali nášho mladého brankára 
Petra Iláša a vyrovnali gólom Andreja 
Budaya. Futbalisti Handlovej však ešte 
do polčasu pridali ďalšie dva góly 
z  kopačiek Tibora Bugára a  Martina 
Baču a  tak Baníci išli na prestávku 
s  dvojgólovým náskokom. Hneď na 
začiatku polčasu sa do vyloženej šance 
dostal Andrej Turančík avšak z dobrej 
pozície minul bránku. Po hodine hry 
bol v  šestnástke faulovaný hosťujúci 
hráč a  Jozef Ondrejka inkasoval žltú 

kartu a  následne druhú žltú a  bol 
vylúčený. Pri realizácii pokutového 
kopu sa vyznamenal náš brankár 
Peter Iláš, ktorý hosťujúcemu Jozefovi 
Kušnierovi vystihol strelu. Následne 
mali hostia, ktorí hrali “presilovku” 
o  jedného hráča, pár sľubných šancí 
ale nepodarilo sa im ich premeniť. 
V  79. minúte 4 gólom Handlovej 
upokojil vývoj zápasu Andrej Turančík 
a stanovil ním konečné skóre zápasu. 
Naši futbalisti týmto zápasom uzavreli 
jesennú časť súťaže s  veľmi dobrým 
výsledkom 1. resp. 2. priečka tabuľky 
V. ligy sever. Na svojom domácom 
ihrisku vyhrali všetky zápasy. Veríme, že 
tento trend bude pokračovať aj v jarnej 
časti súťaže a naši futbalisti sa udržia 
na popredných miestach tabuľky V. ligy 
Sever.    Braňo Kaniansky

József  Piroska. Turnaja sa zúčastňujú 
futbalisti z  Maďarska už niekoľko 
ročníkov na základe 22 ročnej 
spolupráce a nadviazania družobných 
vzťahov s  mestom Handlová v  roku 
1997. Ďakujeme diváckej verejnosti za 
skvelú atmosféru a podporu mladých 
talentov, organizátorom z  CVČ 
Handlová, MFK BANÍK Handlová, MBK 
za bezplatný prenájom športovej haly 
a pánom Karolovi a Petrovi Matiaškovi 
za osobnú účasť a  podporu turnaja 
nesúceho meno ich otca, legendy 
handlovského futbalu. 

Zo 6. ročníka futbalového turnaja si po 
sčítaní bodov Putovný pohár odnieslo 
partnerské mesto Šárišáp, ktoré 
získalo najvyšší počet.  V  1. kategórii 
žiakov 1. a  2. ročníka ZŠ vyhrala ZŠ 
Morovnianska cesta pred ZŠ Školská 
a  žiakmi zo Sárisápu. Za najlepšieho 
hráča bol vyhlásený Nikolas Verzea 
zo ZŠ Morovninska cesta, najlepším 
strelcom bol Radoslav Bodnár 
s rovnakej školy a najlepším brankárom 
Patrik Ličko zo ZŠ Školská. V  druhej 
kategórii žiakov 3. a  4. ročníka ZŠ 
zvíťazil Sárisáp pred ZŠ Chrenovec – 
Brusno a na treťom mieste sa umiestnili 
žiaci zo ZŠ Školská. Najlepším hráčom 
bol Dávid Lenhart zo ZŠ Chrenovec 
Brusno, najlepším strelcom Máté Teberi 
zo Sarisápu a  najlepším brankárom 
Kristián Sokolovský zo ZŠ Mierové 
námestie.          (INU)

Baník je jesenný majster


