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Handlovskí dobrovoľní hasiči dostali novú techniku
Vozidlo budú môcť dobrovoľní 
hasiči používať v  zásahoch po 
absolvovaní potrebných školení.

Primátorka Handlovej Silvia 
Grúberová prevzala 19. novembra 
z  rúk ministerky vnútra Denisy 
Sakovej kľúče od vozidla Iveco Daily 
s hasičskou výbavou pre Dobrovoľný 
hasičský zbor Morovno. V  mene 
starostov obcí Tužina, Nitrianske 
Pravno, Nedožery-Brezany, Diviaky 
nad Nitricou a  mesta Handlová 
primátorka poďakovala za 
zapožičanie novej techniky, ktorá 
pomôže efektívnejšie ochraňovať 
životy, zdravie a majetok obyvateľov, 
a  zároveň uviedla, že to vníma aj 
ako motiváciu pre nastávajúcu 
generáciu dobrovoľných hasičov, 
aby sa pripojili k  tejto dobrovoľnej 
práci. „Naši dobrovoľní hasiči získali 
novú techniku, ktorá im umožní 

oveľa lepšie zasahovať pri ochrane 
obyvateľov či ich majetkov. Ďakujem 
im za ich nadšenie a  som rada, že 
v  našom meste pôsobia,“ povedala 
Silvia Grúberová.

Hasičské auto je oslobodené od 
vykonávania technických a emisných 
kontrol aj od mýta a má uzatvorené 
povinné zmluvné poistenie. Na 
celom Slovensku si tieto zásahové 
vozidlá postupne prevezme 365 
dobrovoľných hasičských zborov 
obcí. Dobrovoľní hasiči dostali 
novú techniku v  rámci projektu 
Ministerstva vnútra SR Zvýšenie 
odborných a  intervenčných kapacít 
na regionálnej a  lokálnej úrovni, 
ktorý sa realizuje vďaka podpore 
z  Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja cez Operačný program Kvalita 
životného prostredia.

(INU)

Ocenenia mesta si prevzali výnimočné osobnosti a kolektívy

Od roku 2006 sú tradične 
v  novembri, pri príležitosti 
Handlovských katarínskych dní, 
oceňovaní Handlovčania, ktorí 
významne prispeli k rozvoju mesta 
a  šíria dobré meno Handlovej 
doma aj v zahraničí. Do roku 2018 
bolo mestom udelených spolu 
161 verejných uznaní vo všetkých 
kategóriách. Tento rok sa uznania 
dostalo desiatim ďalším významným 
osobnostiam.

Večer v najlepšej spoločnosti  
Na úvod prítomných privítala 
primátorka mesta Silvia Grúberová. 
“Dnes sme tu v  tej najlepšej 
spoločnosti. Medzi ľuďmi, ktorí v tom, 
čo robia, dosiahli výnimočné výsledky. 
Neprišli z večera do rána, ľahko a bez 
úsilia. Je za nimi drina a  odriekanie. 
Lebo to, čo stojí za to, nikdy nebýva 
ľahké. Ale ak nás poháňa pevné 
presvedčenie, výsledky jedného dňa 
prídu. Dnes je výnimočná chvíľa. 
Ďakujem tým, ktorí zaslali nominácie 
na udelenie výročných cien mesta. 
Ďakujem poslaneckému zboru, že 
rozvážne vyberal. Ďakujem vám, ktorí 
ste prišli zatlieskať našim oceneným. 
Je mi cťou, že si dnes budem môcť 
podať ruku s  našimi ocenenými 
Handlovčanmi.”

Čestný občan mesta Handlová
Ondrej Pöss 

Doktorovi prírodných vied Ondrejovi 
Pössovi bolo udelené najvyššie 
morálne ocenenie mesta za jeho 
pôsobenie v oblasti kultúry a osobný 
podiel na aktivitách prospievajúcich 
k spolužitiu všetkých obyvateľov bez 
ohľadu na národnosť a vierovyznanie.
Ondrej Pöss sa narodil v  Handlovej 
v  rodine karpatských Nemcov. Na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave v roku 1975 
obhájil doktorát prírodných vied 
a  získal vedecký titul. V  roku 1978 
prijal miesto v historickom Historickom 
ústave SAV v  Bratislave. Pracoval na 
Oddelení dejín vied a  techniky a  od 
roku 1989 bol jeho vedúcim. Bol 
aktívnym členom rady vedcov SAV. Stal 
sa predsedom Slovenskej spoločnosti 
pre dejiny vied a  techniky pri SAV 
a aktívne dodnes pôsobí vo viacerých 
domácich a zahraničných vedeckých 
spoločnostiach. 

Nové spoločenské pomery po roku 
1989 umožnili oživiť a spropagovať 800 
ročnú kultúrnu tradíciu karpatských 

Nemcov na Slovensku. V  roku 1990 
stál pri založení Karpatskonemeckého 
spolku na Slovensku a od roku 2003 je 
jeho predsedom. V roku 1994 na pôde 
Slovenského národného múzea založil 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 
ktorého riaditeľom je dodnes. 

Ondrej Pöss sa každoročne v spolkovej 
činnosti podieľa na príprave festivalu 
karpatských Nemcov žijúcich na 
Slovensku i v zahraničí. Veľmi aktívne 
pracuje v európskych a celosvetových 
odborných organizáciách, za čo 
ho oceňujú krajanské organizácie 
v  Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, 
Poľsku, Rumunsku a  Chorvátsku. Je 

členom Rady vlády SR pre národnostné 
menšiny a  etnické skupiny aj 
Federatívnej únie národnostných 
menšín. Je podpredsedom slovenskej 
organizácie Európskeho úradu pre 
menšinové  jazyky. Je nositeľom 
významných ocenení, z  ktorých 
niektoré sú najvyšším štátnym 
vyznamenaním štátu pre iného 
štátneho príslušníka.

Ako rodáka svoje korene nezabúda 
a vždy je ochotný pomôcť. Tak tomu 
bolo aj v  roku 1994 pri zriadení 
a  budovaní domu stretávania 
karpatských Nemcov v Handlovej. 

(Pokračovanie na strane 3)

Handlovčania na svojich výnimočných rodákov nezabúdajú. Na výzvu mesta verejnosť zaslala takmer dvadsiatku nominácií na ocenenie 
výnimočných Handlovčanov a združení.  Ceny im odovzdali zástupcovia mesta po prvýkrát na slávnostnom galavečeri v dome kultúry.

Ondrej Pöss je historicky piatym Čestným občanom mesta. Primátorka Silvia Grúberová mu odovzdala 
symbolické kľúče od Handlovej a Plaketu Čestný občan mesta Handlová z dielne Handlovčana,

akademického architekta Rudolfa Cigánika.
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Mestá po celom Slovensku hromadne 
zvyšujú dane

Na mestskom zastupiteľstve 
5. decembra budú poslanci 
rozhodovať o  výške dane 
z  nehnuteľnosti a  poplatku za 
komunálny odpad. 

Zákon o  zvýšení nezdaniteľnej časti 
základu dane fyzických osôb ubral 
peniaze samosprávam. Zákon, ktorý 
schválili poslanci v Národnej rade SR, 
totiž zvýšil nezdaniteľnú časť základu 
dane, vďaka čomu pracujúci ľudia 
zaplatia štátu na daniach menej. 
Zároveň ale štát dá menej mestám, 
a  to sa prejaví vo výpadku príjmu 
v  rozpočtoch samospráv. Podľa 
výkonného podpredsedu Združenia 
miest a  obcí Slovenska Jozefa 
Turčányho, mestám a obciam ubudne 
z  ich príjmov viac ako 105 mil. eur 
ročne. Mesto Handlová príde týmto 
jediným rozhodnutím vlády ročne 
približne o 200-tisíc eur. 

Povinnosti mestám pribúdajú, 
príjmy klesajú

Ako upozornil zástupca primátorky 
Radoslav Iždinský, štát často 
samosprávy zaťažuje povinnosťami 
bez toho, aby na nové úlohy mestám 

poskytol financie. Opatrenia typu 
obedy zadarmo, chodníková novela, 
zákon o  envirofonde, zvyšovanie 
poplatkov v  oblasti odpadového 
hospodárstva, zvyšovanie platov 
vo verejnej správe a  pedagogickým 
pracovníkom, novela zákona týkajúca 
sa bezpečnosti detských ihrísk a mnohé 
ďalšie sa premietajú do zvýšených 
výdavkov samospráv. „Nemáme na 
výber. Samosprávy sú povinné zo 
zákona zostavovať vyrovnaný alebo 
prebytkový rozpočet. Takmer všetky 
samosprávy, so zástupcami ktorých 
sme sa rozprávali, idú zvyšovať 
daň z  nehnuteľnosti aj poplatok za 
komunálny odpad,“ povedal Iždinský.

Mesto spláca dlhy i pokuty
Podľa primátorky Silvie Grúberovej, 
ekonomickú situáciu Handlovej 
komplikuje dedičstvo z  minulosti - 
napríklad splácanie úverov či zmlúv, 
ktoré neboli výhodné pre mesto. 
Navyše, vzhľadom na počet obyvateľov 
je mesto Handlová nepomerne vysoko 
zadlžené voči Fondu rozvoja bývania. 
„Úver od Fondu rozvoja bývania, 
z  ktorého mesto vybudovalo byty, 

musíme splácať. Mnohí nájomníci 
však jednoducho neplatia. Zároveň 
nás trápi, že približne 17 % obyvateľov 
Handlovej dlhuje mestu na daniach. 
Toto všetko nás núti prijať také 
opatrenia, ktorými zabezpečíme 
štandardný chod nášho mesta,“ 
povedala Silvia Grúberová. Ako 
doplnila, štandardný chod znamená 
základnú prevádzku mesta bez 
investícií či rozvojových programov, 
pri ktorých je Handlová odkázaná na 
dotácie z eurofondov.

Za komunálny odpad musia 
zaplatiť ľudia

Okrem dane z  nehnuteľností však 
mesto musí zvýšiť aj poplatok za 
komunálny odpad. Ako vysvetlil 
Radoslav Iždinský, ani pri zvýšení 
tohto poplatku samospráva nemá inú 
možnosť. „Zákon mestám a  obciam 
nedovoľuje dotovať odvoz odpadu. 
Celkové náklady na zber a  likvidáciu 
komunálneho odpadu musia 
mestá vydeliť počtom obyvateľov 
a výsledkom je suma, pod ktorú výška 
poplatku nesmie klesnúť.“ Pripomenul, 
že mieru vytriedenia odpadu je 
veľmi dôležité neustále zvyšovať. 
„Štát bude každým rokom zvyšovať 
sumy za uloženie komunálneho 
odpadu na skládku. Pokiaľ budeme 
triediť tak, ako doteraz, teda iba 
približne 23 % odpadu, tak sa nám 
bude tento poplatok každým rokom 
zvyšovať,“ skonštatoval. O  výške 
dane z  nehnuteľnosti a  poplatku za 
komunálny odpad budú rozhodovať 
poslanci na mestskom zastupiteľstve 
5. decembra.

Silver Jurtinus

Nejazdite po pamäti. Niekoľko ulíc 
má nové dopravné značenie

V  polovici novembra sa zmenila 
organizácia dopravy na troch 
uliciach.

Zmeny v organizácii dopravy na uliciach 
si vyžiadal zvyšujúci sa počet áut 
v Handlovej i snaha zvýšiť bezpečnosť 
cestnej premávky. Mesto Handlová 
zmenu organizácie dopravy avizovalo 
už začiatkom októbra. K  pôvodne 
plánovanej zmene na uliciach Poštová, 
Dimitrovova a Partizánska pribudla aj 
Ulica Morovnianska cesta, na ktorej 
sa organizácia dopravy síce nemení, 
nové značky však zvýšia bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky.

Na Partizánskej ulici po novom 
platí zákaz státia, časti ulíc Poštová 
a  Dimitrovova sú jednosmerky. 
Bezpečnosť na Morovnianskej ceste 
zvýši približne tridsiatka nových 
dopravných značiek osadených podľa 
schváleného dopravného projektu.

Na zmeny v organizácii dopravy budú 
istý čas v  Handlovej preventívne 
upozorňovať príslušníci MsP, aby si 
ľudia na nové pravidlá zvykli. Potom už 
porušenie pravidiel cestnej premávky 
bude sankcionované.

(INU)

Deti poberateľov dávok môžu dostať 
školské pomôcky a obedy zadarmo.

Poberatelia dávky v  hmotnej núdzi 
a nízkopríjmové rodiny majú nárok získať 
školské pomôcky pre svoje deti, ktoré 
navštevujú základnú školu alebo posledný 
ročník materskej školy. Deti vo veku od 3 do 
5 rokov z nízkopríjmových rodín majú nárok 
na stravu zadarmo.

S  vybavením žiadosti o  dotáciu pre rok 
2020 Handlovčanom pomôžu pracovníčky 
Sociálneho oddelenia mestského úradu, 
ktoré sídli v budove DORky na Ulici Ferka 
Nádaždyho 4. Žiadosti je potrebné podať 
najneskôr do 27. decembra 2019. Bližšie 
informácie získate na telefónnom čísle 0917 
616 391 alebo 0917 372 750.

Výzva pre rodiny
s nízkym príjmom

Pozvánka na 
zasadnutia MsZ

Primátorka mesta 
Handlová Silvia Grúberová 
zvolala 9. a 10. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 

pre volebné obdobie
2018 – 2022.

Konať sa budú 5. a 12. 
decembra 2019 o 14.00 

hodine vo veľkej zasadacej 
miestnosti mestského 
úradu. Celý program 
rokovaní nájdete na 
webovom sídle mesta

www.handlova.sk.  

Podľa prezidenta Únie miest Richarda Rybníčka je zákon asociálny. 
Dôchodcovia z neho nebudú mať nič, budú ale musieť platiť vyššie 

mestské dane. FOTO:TASR

Uradnícky šimeľčaj má byť malým 
krokom k predvianočnému oživeniu 
námestia.

Zamestnanci Mestského úradu 
v Handlovej budú mať počas adventu 
bližšie k  ľuďom. V pracovné dni budú 
v drevenom stánku na Námestí baníkov 
podávať okoloidúcim čaj – takzvaný 
šimeľčaj. 

Čaj budú variť pracovníci Domu 
kultúry mesta Handlová a  úradníci 
ho budú podávať ekologicky, aby 
nevznikal zbytočný odpad. Zároveň radi 
odpovedia na otázky Handlovčanov.

S  nápadom prišla primátorka Silvia 
Grúberová. „Nášmu námestiu chýba 
pravá vianočná atmosféra. Tú netvorí 
iba vianočné osvetlenie, ale najmä 

stretávanie sa ľudí pri teplom čaji 
alebo punči. Pracovníci mestského 
úradu sú tu pre ľudí a  chcem, aby 
ich Handlovčania bližšie spoznali,“ 
povedala. Podľa jej ďalších slov je 
slovné spojenie úradný šimeľ v slovníku 
opísané ako bezduché, byrokratické 
úradovanie. Obyvatelia mesta sa však 
podľa primátorky budú môcť sami 
presvedčiť, že na zamestnancov mesta 
táto charakteristika nepasuje. 

Úradnícky šimeľčaj budú úradníci 
podávať v  pracovných dňoch od 
9. do 20. decembra medzi deviatou 
a sedemnástou hodinou. Mesto zároveň 
požiadalo podnikateľov, aby na námestí 
počas adventu otvorili svoje stánky 
a dotvorili tak predvianočnú atmosféru 
v Handlovej.         (INU)

Úradníci mesta budú ľuďom podávať teplý čaj

Obyvatelia Novej Lehoty budú voliť v novej 
volebnej miestnosti

Všetci voliči, ktorí majú trvalý 
pobyt v  Handlovej, dostanú 
oznámenie o  mieste konania 
volieb poštou. 

Volebné okrsky pre voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky 
29. februára 2020 ostávajú 
v Handlovej zachované v hraniciach, 
na ktoré sú voliči zvyknutí 
z  mnohých predchádzajúcich 
volieb. Jedinou zmenou je nová 
volebná miestnosť v mestskej časti 
Nová Lehota. V ostatných voľbách 
ľudia volili v dome kultúry, ten však 
je už v  zlom stave. Mesto preto 
využije objekt bývalej požiarnej 
zborjnice v  Novej Lehote súpisné 
číslo 166.

Každý volič dostane informáciu 
o  jeho príslušnej volebnej 
miestnosti poštou. Mesto Handlová 
do 4. februára 2020 doručí do 
každej domácnosti oznámenie 
o  čase a  mieste konania volieb 
a  zoznam kandidátov uvedených 
na zaregistrovaných kandidátnych 
listinách.

(r)
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(Pokračovanie zo strany 1)

Cena mesta Handlová
Stanislav Kmeť 

Stanislav Kmeť bol ocenený za aktívne 
členstvo v  Dobrovoľnom hasičskom 
zbore Morovno, do ktorého vstúpil 
v roku 1964. V roku 1990 sa stal jeho 
predsedom a zbor viedol 28 rokov. Za 
svoju 55 ročnú činnosť získal niekoľko 
čestných medailí a vyznamenaní.

Činnosť Dobrovoľného hasičského 
zboru Morovno je zameraná, okrem 
základného cieľa ochraňovať občanov 
pred požiarmi, i  na prospešné 
brigády, organizáciu tanečných zábav, 
šachových turnajov, kolkárskych 
pretekov, výletov. Takto zbor viedol 
Stanislav Kmeť. Vďaka úspešnému 
projektu mesta a dotácii z Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky je 
morovnianska hasičská zbrojnica 
od minulého roku zrekonštruovaná. 
Dobrovoľný hasičský zbor prechádza 
v tomto období zmenami a postupne 
sa k skúseným členom pridávajú mladí 
hasiči a  rozširujú tak rady takmer 40 
členného zboru. Ocenenie cena mesta 
je i poďakovaním Stanislavovi Kmeťovi 
za dobrovoľnícku prácu a  veľké 
hasičské a ľudské srdce.

Cena mesta Handlová
Juraj Dufka 

Cenu mesta Handlová získal Juraj 
Dufka za vytvorenie ústrednej 
mozaiky v Kostole u dobrého pastiera 
pri príležitosti 75. výročia vysvätenia 
kostola. Mozaiku Ježiša dobrého 
pastiera vytvoril, keď mal 19 rokov. 
Juraj Dufka je rímskokatolícky kňaz, 
výtvarník, ikonograf a znalec sakrálnych 
priestorov. Narodil sa v  Handlovej, 
kde sú aj korene jeho umeleckej 
i  duchovnej formácie. Po skončení 
Strednej umeleckej školy v  Spišskej 
Novej Vsi študoval reštaurátorstvo 
a  konzervátorstvo umeleckých diel 
v  Bratislave. Teologické vzdelanie 
získal na Teologickej fakulte Trnavskej 
univerzity v  Bratislave. Za kňaza 
bol vysvätený biskupom, čestným 
občanom Handlovej Petrom 
Dubovským v roku 1996.

Pastoračne pôsobil na viacerých 
miestach Slovenska a jeho duchovné 
pôsobenie bolo všade sprevádzané 
intenzívnou umeleckou činnosťou. 
V  rokoch 2004-2006 študoval na 
Pápežskej gregoriánskej univerzite 

v Ríme. Tu realizoval i jednu zo svojich 
výstav, ktorá bola vysoko hodnotená 
medzinárodnou, odbornou komisiou. 
Jeho diela mali možnosť vidieť 
Handlovčania na výstave v Karpaty Art 
Gallery v  roku 2013. Vo svojej tvorbe 
sa venuje sochárstvu, maľbe, mozaike, 
ikonografii i  kresbe. Juraj Dufka sa 
vo svojich dielach intuitívne vyhýba 
čiernej farbe. Používa farby, ktoré 
prinášajú presahujúci pocit nekonečna, 
pokoja, dobra a tichej krásy. 

Cena mesta Handlová
Janka Holčeková

Cenu mesta získala Janka Holčeková 
za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti, 
pri príležitosti odchodu do dôchodku. 
Pani Janka Holčeková sa prisťahovala 
do Handlovej v roku 1980. Od 1. júna 
1988 až do odchodu do dôchodku 
31. januára 2019 pracovala v sociálnej 
oblasti pre občanov Handlovej ako 
referent opatrovateľskej služby. 
Poskytovala pomoc a  poradenstvo 
občanom v  zložitých rodinných 
a osobných situáciách, často len vďaka 
jej radám a pomoci vyriešili a preklenuli 
náročné obdobie rekonvalescencie 
člena rodiny alebo jeho vážneho 
ochorenia. Nadviazala spoluprácu 
so zariadeniami sociálnych služieb 
v okolí, ktorá na vysokej úrovni funguje 
dodnes. Význam tejto spolupráce treba 
oceniť najmä za obdobie, kedy mesto 
Handlová nemalo vlastné zariadenie 
starostlivosti o  seniorov. Celých 31 
rokov venovala práci v  sociálnej 
oblasti, vždy pre prospech občanov 
tohto mesta. Bola tu pre nich v často 
tých najťažších okamihoch, ľudsky 
i profesionálne. Je len málo ľudí, ktorí 
zasvätia svoj produktívny život jednej 
práci. Pani Janke Holčekovej patrí 
poďakovanie mesta i  všetkých ľudí, 
ktorým podala pomocnú ruku.

Cena primátorky mesta Handlová 
Tanečná skupina Volcano

Cenu primátorky mesta Handlová 
získala tanečná skupina Volcano za 
aktívnu prácu s deťmi a mládežou pri 
príležitostí 20. výročia zloženia. Už dve 
desaťročia vytvára kreatívne prostredie 
pre rozvoj detí v Handlovej, zúčastňujú 
sa súťaží a  s  veľkými úspechmi 
reprezentujú naše mesto. Tanečná 
skupina Volcano vznikla v  októbri 
1999 a založila ju Petra Ličková - dnes 
už Kováčiková. V  roku 2000 vznikla 
tanečná skupina Volcano Juniori 

a v roku 2001 vznikla tanečná skupina 
Baby Volcano. Od tejto chvíle sa Petra 
začala venovať Volcanu naplno. V roku 
2003 choreografia Perfektný džentlman 
vyhrala každú tanečnú súťaž na 
Slovensku a  tak sa Volcaňáci dostali 
do povedomia slovenskej tanečnej 
scény. Prvá zahraničná súťaž sa konala 
v Rakúsku v St. Polten. Keď nováčikovia 
na európskej scéne stáli na stupni 
víťazov, sen sa začal meniť na realitu. 
Od Slovenského zväzu získala Petra 
ocenie za inovačnú choreografickú 
tvorbu a  rozvoj moderného tanca 
na Slovensku. Choreografia Tanec 
je náš liek opäť vyhrávala všade 
kde sa Volcano objavilo. Volcano 
reprezentovalo Handlovú a Slovensko 
na Majstrovstvách sveta. Choreografia 
Man in Black vyhrala 1. miesto, 
choreografia Tanec je Náš liek vyhrala 
ocenenie GOLD STAR a  stala sa 
absolútnym víťazom celej súťaže. 
V roku 2008 založila v Handlovej prvú 
Súkromnú základnú umeleckú školu. 
Tancu sa naplno začala venovať aj 
Peťkina sestra Saška, ktorá sa je stala 
pravou rukou. Dnes sa už Volcano pýši 
200 žiakmi.

Cena primátorky mesta Handlová
Anna Pukačová

Cenu primátorky mesta Handlová 
získala Anna Pukačová za dlhoročné 
pôsobenie v  Klube športovej 
gymnastiky Handlová. Pani Pukačová 
je dlhoročná trénerka, ktorá celý 
svoj život zasvätila gymnastike. Viac 
ako 42 rokov je vzorom pre svojich 
kolegov - trénerky a  trénerov, vo 
svojom krásnom ľudskom prístupe 
k malým športovým talentom. Pod jej 
vedením stovky detí získalo základy 
gymnastiky. Mnohé z nich pokračovali 
v štúdiu, kde využili svoje vedomosti 
a  zručnosti nielen v  gymnastike, ale 
i v tanci, v iných športových odvetviach, 
alebo sa dodnes venujú gymnastike 
ako tréneri. Svojim priateľským 
prístupom si veľmi rýchlo získala 
srdiečka svojich zverencov a  nielen 
ich. “Teta Anička,“ ako ju volajú deti aj 
kolegovia, bola a stále je dušou Klubu 
športovej gymnastiky Handlová. V jej 
prítomnosti bolo a  je vždy veselo, 
nevynímajúc sústredenia. Absolvovala 
s  gymnastkami nejedny preteky, na 
ktorých sa snažili spropagovať naše 
mesto i klub a s hrdosťou nosili tričká 
s  nápisom Gymnastika Handlová. 
V  Klube dlhé roky zastáva funkciu 
tajomníčky. 

Cena primátorky mesta Handlová
Kristína Chovancová 

Cenu primátorky mesta Handlová 
získala Kristína Chovancová za 
organizovanie environmentálnych 
aktivít v Handlovej v roku 2019. Kristína 
Chovancová je mladá aktivistka za 
ekológiu a  čistotu. Je to akčná, milá 
slečna, ktorá chce urobiť pre nás 
všetkých čistú Handlovú. Mesto začalo 
viditeľne a  rázne bojovať s  čiernymi 

skládkami a ona je vzor pre všetkých.

Kristína zanietene organizuje ľudí 
a  spolu čistia všetky možné kúty 
mesta, blízke prírodné lokality 
i  okolia záhradkárskych osád. 68 
dobrovoľníkov, ktorých do aktivít 
zapojila, vyzbieralo 24 760 litrov 
odpadu a vyčistili 22 lokalít a do zbierky 
pre Martinku prispeli 100 kg vrchnákov. 
V  rámci Kratochvíliek vytvorila 
EKO chvíľku, ktorej súčasťou bola 
spoločenská hra Človeče, roztrieď to! 
vyrobená z odpadu. V rámci projektu 
World CleanUp zorganizovala čistenie 
mesta, pri ktorom vyzbierali cca 650 kg 
odpadu.

Cena primátorky mesta Handlová 
Dazya

Cenu primátorky mesta Handlová 
získala Dazya za získ titulu Majster 
sveta v súťaži DanceStar World Finals 
2019 v  kategórii commercial dance 
MINI.

Daši Nemcovej a jej tanečnej skupine 
DAZYA sa podarilo obhájiť titul Majster 
sveta v súťaži Dance Star World Finals 
2019 v chorvátskom Poreči. Zisku titulu 
predchádzalo víťazstvo v  kvalifikácii, 
kde sa tanečníci ako jediní zo všetkých 
nominačných kôl, ktoré prebiehali po 
celom svete, kvalifikovali v  kategórii 
commercialdance MINI do ligy A. Je to 
historický úspech nielen pre tanečnú 
skupinu, ale aj pre Handlovú.

Tanečnú sk upinu DAZYA 
reprezentovalo na svetovom finále 
tridsaťdva tanečníkov vo veku od 
7 do 18 rokov so štyrmi choreografiami 
a spolu si vytancovali 2 x titul majster 
sveta, 1x titul II. vicemajster sveta. 

Cena primátorky mesta Handlová
Laci Strike

Cenu primátorky mesta Handlová 
získal Ladislav Neuschl - Laci Strike - 

pri príležitosti 30 ročného pôsobenia 
na tanečnej hip-hop scéne. Zakladateľ 
prestížnej tanečnej školy Street Dance 
Academy s  už 15-ročnou tradíciou 
a  chýrnou kvalitou, si vybudoval 
vlastný sen, na základe dlhoročných 
skúseností, talentu, ľudského prístupu 
a nepopierateľnej charizmy.

Stojí za ním veľa úspešných 
profesionálnych tanečníkov, ktorých 
naštartoval a  naďalej im pomáha 
v  kariére. Ako odborník stojí za 
tanečnou a  pódiovou koordináciou 
mnohých úspešných televíznych 
projektov, ktoré sledujú milióny 
divákov. Je autorom stoviek 
originálnych choreografií rôznych 
štýlov pre najrozličnejšie príležitosti, 
na konte má 3 platinové DVD, 
tanečné SDA tours po slovenských 
mestách, 3 SDA klipy s  úspešným 
umiestnením v  hitparádach a  veľké 
množstvo vystúpení na Slovensku aj 
v zahraničí. 

Spolupracuje s  poprednými 
s lovenskými umelcami na 
videoklipoch, šou a  koncertných 
šnúrach, choreograficky zastrešil aj 
hru s názvom Fetišistky v Slovenskom 
národnom divadle a  v  roku 2013 si 
splnil svoj veľký sen a  na doskách 
historickej budovy SND uviedol 
tanečno-divadelné predstavenie “JULIO 
& ROMEA”, ktoré sa teší vynikajúcej 
kritike, a ktoré videlo už viac ako 6000 
divákov. 

Cena primátorky mesta Handlová 
Handlovský banícky spolok

Cenu primátorky mesta Handlová 
získal Handlovský banícky spolok za 
uchovávanie baníckych tradícií pri 
príležitosti 110. výročia priemyselnej 
ťažby uhlia v Handlovej.

Spolok založil Anton Ondrejkovič 
v  roku  2006. Na činnosti spolku sa 
podieľalo do dnešných dní 130 členov 
z  radov aktívnych pracovníkov baní, 
baníckych dôchodcov aj žien – všetci 
prispeli k plneniu úloh spolku. 

Zameriava sa na historický prieskum 
banskej činnosti od objavenia 
hnedouhoľného ložiska v  Handlovej, 
jeho využívanie až po súčasnosť. Ďalej 
na spracovanie údajov dotýkajúcich 
sa života, tradícií a baníckych zvykov 
handlovských baníkov a prezentáciou 
baníckych tradícii prostredníctvom 
baníckych šachtágov, účasťou na 
dôležitých pietnych a spomienkových 
akciách v  meste. Od roku 2007 sa 
konajú v  meste Regionálne oslavy 
Dňa  baníkov, ktorých sa pravidelne 
zúčastňovali. HBS sa zúčastňuje na 
akciách Združenia baníckych spolkov 
a cechov Slovenska. 

Aktuálne spolok predstavil ídeový 
návrh na zriadenie banského uhoľného 
skanzenu v  Handlovej po ukončení 
dobývania hnedého uhlia a  likvidácii 
bane.

(INU)

Ocenenia mesta si prevzali výnimočné osobnosti a kolektívy
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Mesto Handlová v  zastúpení 
Sociálnym oddelením  mestského 
úradu každoročne spolupracuje 
na vianočných benefičných 
zbierkach s  dobrovoľníkmi 
a  ľuďmi dobre vôle, ktorí počas 
Vianoc prinesú radosť do 
domácností od tých najmladších 
po najstarších.

Takéto spojenie dobrovoľných 
aktivistov a  odborníkov dáva 
darcom garanciu, že darčeky 
nájdu tých správnych príjemcov. 
Tradičnou aktivitou je aktivita 
poslanca MsZ Handlová Martina 
Uríčeka.

Urobte radosť pod stromčekom 50 
deťom z rodín, ktoré sa nachádzajú 
v hmotnej núdzi alebo na hranici 
životného minima, kde rodičia 
zvádzajú každodenný boj pri 
zabezpečení základných potrieb 
pre svoje deti. Na Vianoce by 
mali dostať to, na čo rodičom už 
nezostávajú financie. 

Čo poteší naše deti? Školské 
pomôcky,  detské knihy, 
spoločenské hry, stavebnice, detská 
hygiena, bábiky a autíčka.  

Zbierka pre deti z rodín v hmotnej 
núdzi bude prebiehať v  čase od 
2.12.2019 do 15.12.2019.

Svoje darčeky, prosíme doneste 
alebo kontaktujte: Vyzbierané 
darčeky môžete priniesť do Hutira 
Relax klubu, resp.  Martinovi 
Uríčekovi alebo na Sociálne 
oddelenie MsÚ Handlová 
v pracovných hodinách. Telefonicky 
na číslach 0917 616 391 si môžete  
dohodnúť aj iný, individuálny  
termín. 

Dvere k  spolupráci pre takéto 
benefičné podujatia má sociálne 
odd. MsÚ Handlová otvorené pre 
všetkých.

(r)

Ďakujeme za 50 darčekov, ktoré venujete našim deťom

Spoločnosť TuCon: Mesto Handlová má silnú banícku tradíciu a chceme 
podporiť jej udržanie aj v súčasnej dobe

Ž ilinská stavebná spoločnosť 
TuCon, a. s., vznikla v roku 
2009 a  od svojho vzniku 
patrí do švajčiarskej 

stavebnej skupiny MARTI. Ako hovorí  
Ing. Jozef Hric, generálny riaditeľ 
spoločnosti, mesto Handlová je pre 
TuCon špeciálne aj pre svoju banícku 
minulosť. 

Hlavná činnosť spoločnosti sa rozdeľuje 
na oblasť podzemného staviteľstva a na 
oblasť inžinierskych stavieb. „V oblasti 
podzemného staviteľstva je to výstavba 
podzemných diel, ako sú cestné 
a  železničné tunely či iné podzemné 
technické diela. Čo sa týka inžinierskych 
stavieb, sú to hlavne vodohospodárske 
stavby ako vodovody a kanalizácie, ČOV, 
protipovodňové ochranné opatrenia, 
revitalizácie verejných priestranstiev 
a námestí a výstavba, resp. uzatváranie 
a  rekultivácie skládok tuhého 
komunálneho odpadu,“ konkretizuje 
Jozef Hric s tým, že spoločnosť TuCon 
realizuje svoje náročné diela okrem 
Slovenska aj v  Čechách, Nemecku, 
Švajčiarsku, Nórsku, na Islande, 
v  Grónsku, Bulharsku či exotickom 
Bhutáne. 

Kľúčovými zákazníkmi TuConu sú 
verejní investori, ktorí financujú projekty 
zo štátneho rozpočtu v  oblastiach, 
na ktoré sú sústredené aktivity 
spoločnosti. „Sú to napríklad Národná 
diaľničná spoločnosť, vodárenské 
spoločnosti, mestá a obce či Slovenský 
vodohospodársky podnik. Švajčiarska 
stavebná skupina Marti s jej dcérskymi 
spoločnosťami sú náš druhý hlavný 
klient. Tunelové zákazky, realizované 
v  zahraničí, tvoria významnú časť  
objemu zákaziek našej spoločnosti. 
Taktiež spolupracujeme s inými veľkými 
stavebnými spoločnosťami v  pozícii 
subdodávateľa v niektorých oblastiach 
našich aktivít,“ približuje ďalej Jozef 
Hric a ako podotýka, v TuCone sa snažia 
používať vlastné personálne a výrobné 
kapacity, čím sa spoločnosť zaraďuje 
medzi menšinu v  kategórii firiem  jej 
veľkosti. „Kladieme dôraz na dobrú 
organizáciu prác, na citlivý prístup ku 
životnému prostrediu a na budovanie 
dlhotrvajúcich vzťahov s  partnermi, 
či už v  oblasti objednávateľov, alebo 
našich podzhotoviteľov a dodávateľov,“ 
zdôrazňuje generálny riaditeľ.

Spoločnosť TuCon dáva prácu 
350 ľuďom

Spoločnosť TuCon sa podieľala aj na 
realizácii tunela Solbakk, ktorý patrí so 

svojou dĺžkou takmer 16 km (2  tunelové 
rúry, každá dlhá 7980 m) medzi 
najdlhšie podmorské cestné tunely na 
svete a nachádza sa neďaleko štvrtého 
najväčšieho nórskeho mesta Stavanger 
na juhozápade Nórska. „Toto dielo patrí 
medzi jeden z najdlhších tunelov, aký 
sme razili a pracovali sme na ňom od 
júla 2013 do decembra 2019. Na tomto 
tuneli bol dňa 10.12.2015 o  17.00 
hod po približne 2,5 roku razenia 
dosiahnutý aj ďalší svetový rekord a to 
dosiahnutie najhlbšieho bodu v razení 
tunela – 289,5 m pod hladinou mora 
na staničení 4,4 km od začiatku razenia 
tunelových rúr.“ Ďalšie dielo, diaľničný 
tunel Frankenhain  v Nemecku, s dvomi 
paralelnými tunelovými rúrami, každá 
s  dĺžkou približne 900 metrov, sme 
realizovali od novembra 2012 do júna 
2015,“ konkretizuje na dokreslenie doby 
realizácie trvania tunelových zákaziek 
spoločnosti obchodno - technický 
riaditeľ TuConu Milan Cagáň. Okrem 
týchto podzemných stavieb patria 
medzi ďalšie veľké zákazky spoločnosti 
realizácie inžinierskych stavieb, ako 
napríklad preložka veľkopriemerového 
vodovodného potrubia o priemere DN 
1200 z  tvárnej liatiny, zásobujúceho 
Bratislavu pitnou vodou zo Žitného 
ostrova, na úseku výstavby diaľnice 
D4 Jarovce – Rača (úsek v  súčasnosti 
budovaného obchvatu Bratislavy 
D4R7) či dobudovanie kanalizácie 
a intenzifikáciu ČOV v obci Dvory nad 
Žitavou. 

Žilinská stavebná spoločnosť vlastní 
rozsiahly vozový park osobných 
a  nákladných motorových vozidiel 
a špeciálnych stavebných mechanizmov, 

potrebných pre výstavbu dopravných 
tunelov a vodohospodárskych stavieb. 
„Sú to veľké a  výkonné moderné 
stroje, ako napr. trojlafetové vrtné 
vozy SANDVIK na vŕtanie čelby, tunel-
bágre LIEBHERR, kolesové nakladače 
Caterpillar a  KOMATSU, kolesové 
rýpadlové nakladače JCB, stroje 
na striekanie betónu, minibagre, 
zemné stroje, ježkové vibračné valce, 
buldozér, teleskopický manipulátor 
a  mnohé iné,“ vymenúva  ďalej Jozef 
Hric s tým, že v spoločnosti pravidelne 
vykonávajú potrebnú obnovu strojného 
parku nákupom nových strojov 
a mechanizmov. „Často však rozširujeme 
strojový park aj nákupom ďalších 
špeciálnych mechanizmov, ako napr. 
nedávno zakúpené kráčajúce rýpadlo 
Menzi Muck M545B či pásové rýpadlo 
CAT 320 EL,“ dopĺňa generálny riaditeľ 
TuConu Jozef Hric.

Počet zamestnancov sa od vzniku 
spoločnosti udržuje na viac-menej 
rovnakom počte, a  to približne 
350 zamestnancov. „Aktuálne 
zamestnávame 344 osôb. Na základe 
počtu zamestnancov patríme 
medzi stredne veľké stavebné firmy 
a v posledných rokoch sa umiestňujeme 
na popredných miestach v rebríčkoch 
stavebných spoločností v  stavebnom 
sektore z hľadiska počtu zamestnancov,“ 
podotýka ďalej Jozef Hric.

”
„Disponujeme dlhoročnými 

skúsenosťami
v oblasti podzemného

a inžinierskeho staviteľstva.”
Ing. Jozef Hric

generálny riaditeľ spoločnosti

TuCon má  na Slovensku silnú 
a  stabilnú pozíciu v  oblasti líniových 
inžinierskych a  vodohospodárskych 
stavieb, v  oblasti podzemného 
staviteľstva patrí k  najskúsenejším 
firmám. „Našou konkurenciou sú firmy 
s dlhoročnou tradíciou v stavebníctve 
na slovenskom stavebnom trhu, 
nastupujú  však aj nové spoločnosti 
zo zahraničia, alebo svoje postavenie 
na trhu znovu upevňujú firmy, ktoré 
boli na pokraji likvidácie a v spojení so 
silným partnerom sa stávajú výraznou 
konkurenciou. Naopak, niektoré silné 
zahraničné spoločnosti strácajú svoje 
pozície,“ hovorí o konkurencii generálny 
riaditeľ a  ako naznačuje, trh vyžaduje 
zvyšovanie kvality prevedených prác, 

využívanie moderných technológií, 
pracovných postupov a  dostatok 
referencií  z  uskutočnených zákaziek. 
„Presadiť sa v  konkurencii je vždy 
ťažké, pokiaľ je konkurencia kvalitná. 
A  na slovenskom trhu je konkurencia 
ozaj kvalitná. Pracujú tu domáce 
firmy s  dlhoročnou tradíciou, veľké 
zahraničné spoločnosti a  stredné 
a menšie domáce rodinné firmy, ktoré 
sa transformovali zo známych firiem 
z minulosti, alebo ich nanovo, tzv. od 
nuly, vybudovali schopní slovenskí 
podnikatelia. Pre rozhodovanie, v akej 
oblasti budeme podnikať hrala svoju 
významnú úlohu skutočnosť, že sme 
disponovali dlhoročnými skúsenosťami 
v oblasti podzemného a inžinierskeho 
staviteľstva, mali sme ucelené 
kvalitné pracovné skupiny robotníkov 
a  riadiacich pracovníkov s  chuťou 
pracovať. Nebáli sme sa nových výziev 
ani v  zahraničí, mnoho skúsených 
baníkov malo odvahu ísť pre nás 
pracovať do oblasti výstavby tunelov 
do zahraničia, chceli sme ukázať, že my, 
slovenskí ľudia, sme schopní sa vyrovnať 
zahraničným pracovným tímom 
z vyspelej Európy. Bola to pre nás výzva, 
chopili sme sa jej a súčasnosť ukázala, že 
to bola dobrá cesta.“

Aby spoločnosť bola úspešná pri 
získavaní zákaziek je nevyhnutné, aby 
sa prispôsobila aktuálnym požiadavkám 
trhu. Pri realizácii zákazky je zároveň 
kladený vysoký dôraz na dodržiavanie 
environmentálnych a bezpečnostných 
opatrení. „V  záujme šírenia dobrého 
mena spoločnosti na stavebnom 
trhu a  tiež úspešnej realizácie 
dodávok stavebných diel sa snažíme 
garantovať objednávateľom kvalitu 
prevedenia a  lehotu výstavby diela, 
používanie najnovších technológií 
a  technologických postupov,“ hovorí 
o prispôsobovaní sa požiadavkám trhu 
Jozef Hric a  prezrádza, ktorá zákazka 
bola doteraz pre spoločnosť TuCon 
najväčšia: „Z už zrealizovaných stavieb 
to boli cestný tunel Solbakk v Nórsku, 
podzemná hydroelektráreň Nant de 

Drance vo Švajčiarsku, a  realizácia 
kanalizácie a  ČOV v  Dobšinej. Z  novo 
získaných zákaziek sú to rýchlostná 
cesta R4 Prešov – severný obchvat 
s tunelom Bikoš,  aglomerácia Valaská 
– kanalizácia a  ČOV, dobudovanie 
kanalizácie a  intenzifikácia ČOV 
v  obci Dvory nad Žitavou a  zvýšenie 
bezpečnosti územia proti spätnému 
vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského 
ramena z Váhu, I. etapa.“

Podpora kultúrneho života 
v Handlovej

Spoločnosť TuCon podporuje aj kultúrny 
život v Handlovej, konkrétne podujatia 
Šachtág a  Kratochvíľky. A  prečo sa 
pre takúto podporu a  spoluprácu 
rozhodli? „Mesto Handlová je špeciálne 
pre našu spoločnosť. Handlová a  jej 
okolité obce sú domovom mnohých 
našich zamestnancov, ktorí pracujú na 
Slovensku, ale hlavne v  zahraničí na 
rôznych nami budovaných stavbách, kde 
sa uplatňujú vzhľadom na svoje banské 
profesie a prax, získanú v handlovských 
baniach. Mesto Handlová má silnú 
banícku tradíciu a  chceme podporiť 
jej udržanie aj v  súčasnej dobe. Preto 
podporujeme Handlovský banícky 
spolok  a oslavy Dňa baníkov“ približuje 
dôvody spolupráce  generálny riaditeľ 
spoločnosti Ing. Jozef Hric s  tým, že 
počas letných mesiacov podporujú 
projekty pre deti a  ich trávenie 
voľných chvíľ na rozsiahlej ploche 
námestia poskytovaním kancelárskeho 
kontajneru pre účely akcie Kratochvíľky. 
„TuCon v  roku 2015 získal zákazku na 
revitalizáciu námestia v  Handlovej. 
Vzhľadom na krátku zmluvnú dobu 
výstavby boli pochybnosti zo strany 
mesta Handlová, či to zvládneme, 
ale nakoniec sa prestavba a  obnova 
námestia načas úspešne podarila a teraz 
námestie slúži svojim obyvateľom a ich 
návštevníkom a  hlavne deťom ku ich 
veľkej radosti, lebo získali veľkú plochu 
na zábavu,“ dodáva na záver Ing. Jozef 
Hric, generálny riaditeľ spoločnosti.

(li)

Diaľničný tunel Gubrist, Zurich, Švajčiarsko.

Revitalizácia a stavebné úpravy 
Námestia baníkov v Handlovej.
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V Handlovej začal pôsobiť vzdelávací 
program, ktorý podporujú lídri 
biznisu aj vzdelávania. 

Mesto Handlová od začiatku školského 
roka spolupracuje s medzinárodným 
programom Teach for Slovakia. Víziou 
programu je, aby raz všetky deti 
mali šancu v  živote uspieť. Hlavnou 
myšlienkou projektu je pritiahnuť 
najschopnejších mladých ľudí do 
školstva a získať ich talent a energiu 
pre zlepšovanie kvality vzdelávania. 
Cieľom spolupráce s Handlovou má byť 
podpora budúcnosti a rozvoja regiónu, 
v  ktorom je potrebné naštartovať 
vzdelanostnú ekonomiku.

Pracovné miesta
ohrozujú stroje

Podľa minuloročnej štúdie KPMG, 
ktorá sleduje vyhliadky ekonomickej 
výkonnosti v  181 krajinách sveta, 
má slovenská ekonomika veľký 
problém. Jej najslabšou stránkou je 
vzdelávanie. Až 70 % slovenských 
pracovných miest je totiž ohrozených 
digitalizáciou, automatizáciou 
a novými technológiami. Upozorňujú 
na to analytici aj ministerka školstva 
Martina Lubyová. Odpoveďou na 
tento vývoj by mala byť podpora 
vzdelanostnej ekonomiky, ktorá stojí 
na kvalitnom vzdelávaní. 

Deti čítanému textu 
nerozumejú

Slabú kvalitu vzdelávania potvrdzujú 
aj medzinárodné merania PISA. Tie 
ukázali, že až tretina slovenských 
15-ročných žiakov nemá ani 
len základnú úroveň čitateľskej 
gramotnosti. To znamená, že síce 
vedia prečítať písaný text, no 
nerozumejú súvislostiam v  ňom 
a nedokážu z neho vyčítať potrebné 
informácie. Táto zručnosť je pritom 
základ pre úspech na pracovnom 
trhu, ale aj v  spoločenskom živote. 
Podľa zakladateľa programu Teach 

for Slovakia Stanislava Boledoviča, 
deti chodia do školy nerady. „Školstvo 
sme za posledných 30 rokov nechali 
trestuhodne upadnúť. V porovnaní so 
svetom sme na chvoste vo výsledkoch 
v  matematickej či čitateľskej 
gramotnosti. A sme obzvlášť bezzubí 
v  pomoci tým deťom, ktoré majú 
z rodiny slabú štartovaciu pozíciu vo 
vzdelávaní,“ povedal Boledovič.

Prísny výber učiteľov
Teach for Slovakia má podľa zakladateľa 
projektu jasný cieľ – pritiahnuť čo 
najviac schopných ľudí k téme zmeny 
školstva, aby počas dvoch rokov 
spoznali vzdelávací systém prácou 
v teréne a priniesli do škôl a komunít 
svoje nadšenie a  talent. Účastníci 
programu Teach for Slovakia musia 
splniť veľmi náročné výberové kritériá, 
kde výberovým procesom prejde len 
približne 1 z 10 prihlásených. Následne 
absolvujú komplexný intenzívny 
školiaci a  podporný program. Počas 
dvoch rokov účastníkov sprevádzajú 
mentori, ktorí im pomáhajú lepšie 
rozvíjať svoje učiteľské zručnosti 
a pripravovať efektívnejšie vyučovacie 
hodiny. Štvrtina absolventov 
programu dnes pôsobí na ministerstve 
školstva, inštitúte vzdelávacej politiky, 
vo Výskumnom ústave detskej 
psychológie a patopsychológie alebo 
v ďalších štátnych inštitúciách. Mnohí 

však pokračujú ako učitelia a  so 
školami spolupracujú ďalej. 

Chcú zvýšiť šance detí
a regiónu

Teach for Slovakia funguje na 
Slovensku od roku 2014 s  oficiálnou 
podporou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR a  pod 
záštitou prezidentky Slovenskej 
republiky Zuzany Čaputovej. Je 
súčasťou medzinárodnej siete Teach 
For All, ktorá dnes funguje už v  50 
krajinách sveta a  spolupracuje aj so 
svetovým výborom pre vzdelávanie 
OECD. Počas svojej 30-ročnej histórie 
si program vybudoval unikátnu 
expertízu v  inovatívnych metódach 
vzdelávania, s  ktorými je možné 
dosiahnuť viditeľné zlepšenie vo 
vzdelaní a  životných vyhliadkach 
žiakov aj zo sociálne náročných 
podmienok. Tieto inovatívne postupy 
Teach for Slovakia prináša aj do našich 
škôl. „V Teach for Slovakia vidíme cestu 
vo vzdelávaní. Preto nadväzujeme 
spoluprácu s  ďalšími, ktorí to vidia 
rovnako. Budeme veľmi radi, ak sa 
nám aj v  Handlovej podarí vytvoriť 
dôležité spolupráce. Sme tu spolu pre 
lepšiu šancu detí a regiónu,“ povedal 
Erik Tomásh, koordinátor spoluprác 
s  partnerskými školami Teach for 
Slovakia.

Veronika Pavlíková Klindová

Kvalitné vzdelanie je motorom rozvoja regiónu Gabriela Košičárová:
K smetným nádobám 

chodíme šesťkrát menej

Mladá handlovská rodina dôsledne 
separuje odpad z  ich domácnosti 
už dva roky. Teraz urobili pokus, 
koľko odpadu by vyprodukovali, 
keby neseparovali. Výsledok ich 
prekvapil. 

Koľko členov má vaša domácnosť?

Sme bežná handlovská mladá rodina. 
Máme doma dve malé deti. Pár 
mesiacov má jedno, niečo cez dva roky 
druhé a všetci štyria žijeme v rodinnom 
domčeku. 

Čo vás podnietilo dôsledne 
separovať?

Zo všetkých strán sa čoraz viac 
ozýva spoločenská potreba triediť, 
recyklovať, redukovať spotrebu 
plastov, a  to všetko má jedného 

spoločného menovateľa. K  našej 
planéte nedokážeme dostaviť sklad, 
špajzu ani žiadny hangár, kde by sme 
ten vyprodukovaný bordel vyviezli, 
nech sa nám stratí z očí. Naše životné 
prostredie nám jednoducho nie je 
ľahostajné. Povedali sme si, že jeden 
mesiac skúsime zapisovať všetok 
odpad, ktorý vyprodukujeme. 

Ako ste postupovali? 

Treba povedať, že vôbec 
nenakupujeme vody, džúsy ani 
minerálky v  plastových fľašiach. 
Sódu si doma robíme sami. Keďže 
žijeme v  rodinnom dome, odpad 
zo zeleniny, ako aj škrupiny z  vajec 
a všetko čo sa dá, končí v domácom 
komposte. Napočudovanie, ako sme 
sa sami presvedčili, nič tam nesmrdí, 
nekvasí. Ani nevime, že v rohu záhrady 
takéto zariadenie máme. Zvlášť sme 
separovali obaly z  mlieka, plasty 
a kovy.

Aký výsledok ste dosiahli? 

Za mesiac sme vyprodukovali spolu 34 
vriec odpadu. Ak by neboli vytriedené, 
vyhodili by sme ich do kontajnera na 
komunálny odpad a  skončili by na 
skládke na Scheiblingu, pár kilometrov 
od nášho domu. Keď sme však 
z  tých 34 vriec odpadu vyseparovali 
všetko, čo sme mohli, do nádob na 
komunálny odpad sme vyhodili iba 6 
vriec. Množstvo odpadu sa nám teda 
podarilo znížiť šesťnásobne. 

Nezaberá vám triedenie veľa času?

Vôbec nie. Veď k smetným nádobám 
chodíme asi tak šesťkrát menej, ako 
keby sme netriedili.

(r)

Riaditeľka Senior centra Handlová, 
n. o. Emília Nyitrayová v rozhovore 
vysvetľuje fungovanie mestskej 
neziskovej organizácie.  

Čím je Senior centrum Handlová 
špecifické?

Sme zariadenie pre seniorov, 
v  ktorom poskytujeme niekoľko 
druhov sociálnych služieb. Mnoho 
ľudí však nesprávne predpokladá, 
že sme zdravotnícke zariadenie. My 
ale nemáme štatút zdravotníckeho 
zariadenia - neordinuje tu lekár. Mnoho 
ľudí od nás však očakáva služby, ktoré 
poskytujú špecializované zdravotnícke 
zariadenia.

Kto môže byť klientom senior centra?

Voľakedy boli domovy dôchodcov 
otvorené pre každého poberateľa 
starobného dôchodku. Zákon sa však 
sprísnil a dnes môžeme do zariadenia 
pre seniorov prijať iba človeka, ktorý 
je na sociálne služby odkázaný. 
Posudok o  tom musí klientovi vydať 
sociálne oddelenie v  mieste jeho 
trvalého pobytu. Klienti prichádzajú 
z  dvoch dôvodov. Sociálnych, alebo 
zdravotných. Sociálnym aspektom 
je napríklad osamelosť. Čoraz viac 
ľudí však prichádza zo zdravotných 
dôvodov, kedy pri niektorých úkonoch 
potrebuje asistenciu alebo dohľad nad 
prijímaním liekov. Rodiny však majú 
veľmi veľké požiadavky a očakávania. 

Pre klientov, ktorí už nie sú v  dobrej 
duševnej kondícii, trpia demenciou, 
alzheimerovou chorobou alebo majú 
organický psychosyndróm sú určené 
iné, špecializované zariadenia. Našou 
úlohou je klienta aktivizovať, máme 
ho zamestnávať, komunikovať s  ním 
a podporovať ho v jeho zručnostiach. 
Rodina má však častokrát oveľa väčšie 
očakávania a  to, čo nezvládla ona 
doma, očakáva od nás. Nedokážeme 
zabezpečiť 24-hodinovú službu.

Koľko máte v súčasnosti klientov?
Kapacita zariadenia je 100 klientov, 
aktuálne ich máme 95 a  v  evidencii 
10 ľudí - čakateľov. Poskytujeme štyri 
druhy sociálnych služieb. V  zariadení 

pre seniorov máme 80 klientov. Desať 
klientov využíva sociálnu službu 
v  zariadení opatrovateľskej služby  - 
to sú ľudia, ktorí môžu prísť od 18-
tich rokov ale len na jeden rok. Je 
to rekondičný pobyt, aby sa klient 
dostal do formy a  vedel sa vrátiť do 
domáceho prostredia. Potom je tu 
domov sociálnych služieb, v  ktorom 
máme 5 klientov na celoročný pobyt. 
Zvyšných päť miest je určených pre 
službu denného stacionára, kedy klient 
prichádza ráno a poobede odchádza 
domov a pre domov sociálnych služieb 
na denný a  týždenný pobyt. O  túto 
službu však v Handlovej veľký záujem 
nie je.

Koľko členov personálu sa o klientov 
stará?

Platí pravidlo, že na dvoch klientov 
prináleží jeden zamestnanec. Pri 
kapacite 100 lôžok teda musíme mať 
zo zákona minimálne 50 zamestnancov 
a  z  nich musí byť minimálne 60% 
odborných. To znamená 27. Vždy 
tento počet prekračujeme. Vyše 
roka však hľadáme zdravotnú sestru. 
Sestra je v  službe iba jedna a  má 
veľkú zodpovednosť, lebo tu nie je 
lekár a  sestra musí správne posúdiť 
zdravotný stav klienta a  rozhodnúť. 
V  prípade potreby voláme rýchlu 
zdravotnú pomoc tak, ako ktokoľvek 
iný.

Koľko stojí pobyt v senior centre? 

Cenu stanovujeme pre každého klienta 
individuálne, lebo závisí od štyroch 
faktorov. Prvým je bývanie, teda počet 
lôžok na izbe a  jej veľkosť. Druhým 
faktorom je stupeň odkázanosti 
klienta, ďalším je strava - či klient 
vyžaduje špeciálnu diétu a či požaduje 
plnú stravu raňajky, desiatu, obed, 
olovrant aj večeru. Poslednou zložkou 
tvorby ceny je platba za služby, teda 
upratovanie, pranie, žehlenie. Najnižšia 
cena pobytu mesačne u nás môže byť 
350 eur, najvyššia možná cena je 440 
eur. Klienti v našom zariadení uhrádzajú 
priemerne 380 eur mesačne. Zároveň 
chcem zdôrazniť, že nástup do nášho 

zariadenia nie je podmienený žiadnym 
finančným darom.  

Ako funguje spolupráca s rodinami 
klientov?

Stretávame sa s rôznymi požiadavkami 
príbuzných, našim klientom je však 
prijímateľ a  on musí rozhodnúť 
o  všetkom. Pre nás je spolupráca 
rodiny a dôvera veľmi dôležitá. Treba 
priznať, že klienti si zariadenie tohto 
druhu zväčša nevyberajú sami, ale 
o  tom rozhodne ich rodina. Problém 
je v  tom, že ľudia chcú aby klient 
nastúpil hneď, čo častokrát nie je 
možné a  na umiestnenie sa čaká. 
Každoročne organizujeme Deň rodiny, 
kedy nepozývame vystupovať umelcov 
zvonku, práve naopak, chceme, aby 
sme sa tu stretli iba my. Zamestnanci 
môžu priviesť deti, príbuzní prídu za 
svojimi seniormi, je nás tu 300 ľudí, varí 
sa guľáš, čapuje sa pivo. Ale nie je to 
len Deň rodiny. Príbuzní klientov k nám 
môžu prísť kedykoľvek. Častokrát mám 
pocit, že ľudia sa zdráhajú priznať, 
že ich senior je v  zariadení. My sa 
pritom snažíme s najlepším vedomím 
pomôcť. Staroba je nezvratný osud 
každého človeka. My pomáhame 
ľuďom dôstojne dožiť. Chceme, aby sa 
nik nehanbil, že ich senior je v našom 
zariadení. 

Silver Jurtinus

Emília Nyitrayová: Staroba je nezvratný osud každého človeka

Ilustračné foto: Teach for Slovakia
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DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 28. november - 15. december 2019

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)

NE 1.12. o 16:00h /USA/animovaný, 
komédia/94min/SD/MP/vstupné 5 €                                      

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2

NE 1.12. o 18.00h /CZE, SVK/
komédia/96min/OV/MP12/vstupné 5 € 

VLASTNÍCI  

PON 2.12. o 17:00h /CZE, SVK/
hudobný, životopisný/73min/OV/

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

PON 2.12. o 19.00h /DNK, NOR/
fantasy, dobrodružný/105min/

ČD/MP12/vstupné 5 €                                                  
VALHALA: RÍŠA BOHOV

ŠTV 5.12. o 17.00h /SVK/romantický, 
komédia /92min/OV/MP12/vstupné 5 €                                                         

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (PREMIÉRA) 
 PIA 6.12. o 18.00h /SVK/romantický, 

komédia /92min/OV/MP12/vstupné 5 €                                                         
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

SO 7.12. o 16:00h /USA/animovaný, 
komédia/94min/SD/MP/vstupné 5 €                                      

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2

SO 7.12. o 18.00h /SVK/romantický, 
komédia /92min/OV/MP12/vstupné 5 €                                                         

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

NE 8.12. o 16:00h /USA/animovaný, 
komédia/94min/SD/MP/vstupné 5 €                                      

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2

PON 9.12. o 17.00h /SVK/romantický, 
komédia /92min/OV/MP7/vstupné 5 €                                                         

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

ŠTV 12.12. o 17.00h /USA/
dobrodružný, komédia/123min/SD/
MP7/vstupné 5 € JUMANJI: ĎALŠÍ 

LEVEL (PREMIÉRA)

ŠTV 12.12. o 19.15h /USA/
horor/90min/ČT/MP15/vstupné 5 €                                                     

ČIERNE VIANOCE (PREMIÉRA)

SO 14.12. o 16:00h /NOR, CAN/
animovaný, dobrodružný/90min/SD/

MP/vstupné 5 €                                      
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE 

(PREMIÉRA)

SO 14.12. o 18:00h USA/dobrodružný, 
komédia/123min/SD/MP7/ vstupné 5 €

JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL

SO 14.12. o 20.15h /USA/
horor/90min/ČT/MP15/vstupné 5 €                                                     

ČIERNE VIANOCE

NE 15.12. o 10:00h /FRA/animovaný, 
komédia/91min/SD/MP/vstupné 2 €

ASTERIX A TAJOMSTVO 
ČAROVNÉHO NÁPOJA (INKLUZÍVNE 

KINO)

NE 15.12. o 16:00h /NOR, CAN/
animovaný, dobrodružný/90min/SD/

MP/vstupné 5 €
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE

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.

30 rokov od nežnej...
Mal som vtedy ani nie 10 rokov. Na kolenách 
modriny a zatiaľ, čo študenti štrngali kľúčmi 
v Blave na námestí, mne vo vrecku štrngali 
klince. Volali sme ich „plošťáky“. Teda až 
potom, ako ich prešiel vlak. Cez prázdniny 
mama vedela, že existujem len večer, keď 
mi kázala poriadne sa vydrhnúť. Vlastne aj 
na obed, keď mi pri vchodových dverách 
strčila do rúk chlieb s maslom a paprikou. 
Lebo radšej som jedol s kamošmi na dvore...
Mal som vtedy ani nie 10 rokov. Často 
som smrdel od ohňa a zatiaľ, čo „študenti 
vyštrngali nežnú“, strieľal som prakom, 
kušou, lesoparkom na Okružnej sa ozývalo 
povestné: „Dole, dole, dolééééé.“ Objavoval 
som čarovný svet „za koľajnicami“, v bunkri 
fajčil suché liany, tvár mi horela rumencom, 
keď som dostal lístok, na ktorom bolo 
napísané: „Páčiš sa mi.“ Dodnes neviem, 
či si „chaloši“ zo mňa vystrelili, alebo som 
sa nejakej naozaj... Ak to boli oni, ranili mi 
srdce... 

Mám dnes pred štyridsiatkou. Neverím, že 
prvým dvom odsekom týchto slov rozumejú 
dnešní „násťroční.“ Vymenili „plošťáky“ za 
lajky, dole dole pre nich znamená rolovať 
„fejsbúk“, nemajú modriny, ale skôr 
preležaniny, chlieb s maslom a paprikou je 
pre nich podstatne trápnejší než „hambáč 
za gastráč“. A pokrčený papierik s nesmelým 
vyznaním prvej lásky? Stredovek!

Mám dnes pred štyridsiatkou a áno. Odsúďte 
ma, lynčujte, ja si skutočne myslím, že vtedy 
bolo lepšie. Boli sme ľuďmi. Smiali sme sa, 
stretávali, spolu pili kávu pri činžiakoch 
a  žolík či kanasta nás spájali viac ako 
dnešné optické siete. Pýtam sa ťa, ty naša 
nežná... Keď už si bola taká nežná, prečo si 
nám to všetko nevinné a nežné vzala? Alebo 
vlastne, asi si až taká nežná nebola. Možno 
ťa písal niekto tak, ako moji kamaráti 
papierik so slovami „Páčiš sa mi“. Možno 
ťa písal niekto, kto si chcel z nás vystreliť 
a pritom ranil srdce...

Krekáč

Fejtón

November bol pre Základnú 
umeleckú školu rušný, ale úspešný.

Vo štvrtok 7. novembra sa v Základnej 
umeleckej škole L. Stančeka v Prievidzi 
uskutočnil už 10. ročník celoslovenskej 
súťaže v populárnom speve Jesienka. 
Našu školu úspešne reprezentovali 
dve žiačky speváckej triedy učiteľky 
Kristíny Mišovič. Ich spevácke výkony 
hodnotila odborná porota, ktorej 
tentokrát predsedal známy mladý 
spevák Martin Harich. Veronika 
Pernišová obsadila strieborné pásmo 
a Timea Ivaničová zlaté pásmo. Kristíne 
Mišovič a malým speváčkam srdečne 
gratulujeme.

Predstavili sa budúci 
moderátori

Sárová Bystrica je celoštátna postupová 
súťaž mladých moderátoriek 
a  moderátorov, ktorá sa tento rok 
konala 7. novembra v  Považskom 
osvetovom stredisku v  Považskej 
Bystrici. Súťaž vytvára priestor na 
vlastnú prezentáciu zameranú na 
moderátorské hlásateľské schopnosti. 

Napomáha rozvíjať ústny prejav 
jednotlivcov, komunikatívne zručnosti 
a efektívne používanie materinského 
jazyka. Súťaže sa zúčastnili dvaja žiaci 
literárno-dramatického odboru Timur 
Mikuško a Rebecca Štrbíková, ktorých 
odborne vedie učiteľka Katarína 
Dupkalová. Aj keď v silnej konkurencii 
nepriniesli žiadne ceny, získané 
skúsenosti sú pre ich ďalší umelecký 
rast veľkým prínosom.

Náš dobrý nápad uspel
Vo veľkej sále Domu kultúry 
v Handlovej sa 13. novembra zišli všetci 
handlovskí žiaci na Akadémii škôl, ktorá 
je už tradične spojená s  udeľovaním 
ocenení Dobrý nápad. Veľmi sa tešíme, 
že odborná porota spomedzi návrhov 
vybrala náš projekt - rozprávku Teraz 
nie! Pod odborným naštudovaním 
učiteliek Anežky Balušinskej a Kataríny 
Dupkalovej ju uviedli žiaci speváckeho 
a  literárno-dramatického odboru. 
Celému súboru a  ich pedagogičkám 
patrí veľká gratulácia.

Katarína Bundová

Malé speváčky zažiarili
pred superstaristom

ZUŠ Handlová si v tomto školskom 
roku pripomína 65. výročie 
založenia školy.

Vianoce, to čarovné slovo nielen pre 
deti, ale aj pre dospelých. K vianočnej 
atmosfére chceme prispieť aj my, 
ZUŠkári. V  triedach znejú koledy, 
výtvarníci maľujú  vianočné motívy, 

herci sa učia pripravené texty, tanečníci 
nacvičujú rôzne krokové variácie. 

Pozývame širokú verejnosť na 
Vianočný koncert, ktorý sa bude konať 
v stredu 4. decembra o 17.00 hod. vo 
veľkej sále Domu kultúry v Handlovej. 
Tešíme sa na vašu návštevu.

Katarína Bundová

SBM - expozitúra Handlová vás pozýva 
na špeciálny vianočný trojtýždeň. 
Počas troch týždňov budete mať 
možnosť vyrobiť si rôzne darčeky alebo 
vianočné ozdoby. Z  pestrej ponuky 
vyberáme: prekvapenie v darčekovom 
balení, výrobu uzimeného snehuliaka, 
,,Šiškotvorenie“ pre malých aj veľkých, 
či pečenie sladkých voňavých 
vianočných perníčkov.

Nahláste sa, prosím, vopred 
elektronickou poštou na adresu: 
sbm.handlova@muzeumbs.sk, alebo 
telefonicky na číslach 046/5423 973, 
0903 411 011.

Ponuku SBM si môžete pozrieť na stránke 
w w w.muzeumbs.sk/sk/handlova. 
Ponuka platí pre jednotlivcov aj školy. 
Tešíme sa na vás. Zdar Boh!

Príďte si spolu s nami vyčariť 
vianočnú atmosféru

Vianočný koncert ZUŠ
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Opustili nás
Už privial osud opäť čas,
pre ktorý srdce puká zas.

Tomáš Ličko, 29 rokov
Rudolf Kisel, 80 rokov,
Jozef Sivek, 42 rokov,
Helena Karolyiová, rod. Harichová, 82 rokov,
Margita Šovčíková, rod. Némethová, 83 rokov,
Terézia Frivaldská rod. Szeiterová, 84 rokov 

Riadková inzercia
Kúpim par tizánsky odznak 
Handlovskej roty a  pracovné 
vyznamenanie. T: 0949 528 967
1/15/11/2019/OI

Predám novú pascu na líšky, 
rozmer 140/60/40cm, cena 95 eur. 
T: 0907 181 800
2/15/11/2019/OI

Spomienka
S veľkou bolesťou 
v srdciach si dňa 

30. 11. 2019 
pripomenieme druhé 
výročie od smrti našej 
milovanej mamičky, 
starkej a prastarkej
Vierky Vrzalovej.

Budeš stále v našich srdciach. Smútiaca rodina.
15/15/11/2019/OI

Uzávierka Handlovského hlasu
č. 16/2019 je v utorok 3.12.2019. 

Noviny vyjdú v stredu 11.12.2019.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom novín

Handlovský hlas.

Blahoželania a smútočné spomienky či 
poďakovania zadarmo

v našich novinách.

Spomienka
V týchto dňoch 
si pripomíname 

nedožitých 62 rokov 
Ladislava Baláta, 

manžela, otca, dedka
a brata, ktorý nás 

opustil v máji
tohto roku.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Odpočívaj v pokoji.

3/15/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 6. 12. 2019 uplynie 
14 rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec 
MUDr. Jaroslav Dolník.

S láskou a úctou 

spomína manželka, dcéra Jarmila a syn Stanislav 
s rodinami. S láskou a úctou spomíname... Je taká 
chvíľa, plná sĺz. Skončí sa život, začína spomienka. 

4/15/11/2019/OI 

Spomienka
Zanechal si všetkých, 

ktorých si mal rád, my 
budeme naveky na teba 

spomínať. Dňa 6. 12. 
2019 uplynie 13. rokov, 
kedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, 
deduško a pradeduško 

Ladislav Maďar.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Oľga 

a Miladka s rodinami, vnúčatká a pravnúčatká. 
Kto ste ich poznal, venujte im tichú spomienku.

6/15/11/2019/OI

Lacno predám zachovalú svetlú 
obývaciu stenu a  šijací stroj Višnja. 
T: 0919 275 463
5/15/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 28. novembra si 

pripomenieme
7. výročie, odkedy nás 
navždy opustila naša 
milovaná maminka 
Terézia Kozárová.

S láskou spomínajú deti 
s rodinami.

7/15/11/2019/OI

Spomienka
Čas rýchlo plynie, ale 
spomienky na teba 

stále zostávajú. Dňa
5. decembra uplynie 

13 rokov, čo nás opustil 
manžel, otec, starký, 

prastarký
a praprastarký

Štefan Bielesch.
S láskou spomína celá rodina. Za tichú 

spomienku na neho ďakujeme.
8/15/11/2019/OI

Spomienka
Byť anjelom na jeden, 
jediný deň. Aby sme 

ťa mohli ešte raz 
objať  a povedať ti, 

ako veľmi nám tu dole 
chýbaš. Nikdy na teba 

nezabudneme.

Dňa 1. decembra 2019 uplynú 4 roky, čo nás 
opustila naša mamina, starká, babka

Mária Nagyová.
S láskou spomína dcéra Táňula, syn Dudo, vnuk 

Marek a vnučka Veronika s rodinami.
9/15/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 7. decembra budú 
2 roky, čo nás opustil 

náš milovaný otec 
a starký pán Ján Hoos. 

S láskou spomínajú 
synovia s rodinami.

10/15/11/2019/OI

Spomienka
Dňa 6. decembra 2019 

si pripomenieme
10. výročie úmrtia pani

Magdalény 
Gorelovej.

S láskou spomínajú 
dcéry s rodinami.

11/15/11/2019/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 Galová a Ganzová.
12/14/11/2019/OI

Spomienka

Drahí rodičia Michal a Emília Kováčikovci, 
spite sladko, snívajte svoj večný sen,

v spomienkach sme pri vás každý deň.
S láskou spomínajú dcéra, syn a celá rodina. 

13/15/11/2019/OI

Spomienka

Dňa 27. novembra by sa dožili 60 rokov náš brat 
Vladimír Kováčik a 14. decembra 65 rokov brat 

Jozef Kováčik. S láskou spomína sestra a brat 
s rodinami. Čas plynie ako tichej vody prúd, kto 

Vás mal rád, nemôže zabudnúť. 
14/15/11/2019/OI

Urobme spoločne Vianoce
pre seniorov

V  Handlovej je 84 osamelo žijúcich 
seniorov v bytoch osobitného určenia. 
Sociálne oddelenie mestského úradu 
zapojilo Handlovú do projektu „Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
Jednotlivci, ale aj školské a pracovné 
kolektívy môžu do krabice 
zabaliť darček, napísať venovanie 
a  niektorému seniorovi tak vyčariť 
vianočný úsmev.

Čo poteší seniorov?  Drogéria, káva, 
čaj, rukavice, ponožky, papuče, uterák, 
kniha, krížovky, šatka, šál, bonboniéra, 
slušivá čiapka a  pod. Vianočne 
upravenú krabicu od topánok 
s darčekom odovzdajte na sociálnom 
odd. MsÚ Handlová, F. Nádaždyho 4 
v pracovné dni od 8.00 h do 15.00 h 
do 2. decembra 2019. Ak potrebujete 
viac informácií, kontaktujte Zuzanu 
Šalátekovú,tel: 0918 325 880. 

Posledným tohtoročným vydaním novín 
Handlovský hlas bude vianočné vydanie, 
ktoré vydáme 11. decembra. Vyzývame všetky 
organizácie, firmy, kluby, spolky, združenia, 
neformálne skupiny alebo jednotlivcov, aby poslali 
vianočné prianie Handlovčanom prostredníctvom 
našich novín. Uzávierka vianočného vydania bude 
3. decembra a uverejnenie pozdravov je bezplatné. 

Maximálny rozmer fotografie je 5 x 3 cm a prianie 
môže mať najviac 350 znakov.

Priania môžete priniesť osobne do redakcie 
novín na mestskom úrade, číslo dverí 
26, alebo poslať emailom na adresu: 
handlovsky.hlas@handlova.sk.

Redakcia

Z Handlovských lesov a lúk
Milujete jedlá s  hubami? Tak potom 
vedzte, že sezóna je v  plnom prúde! 
Stačí sa teplo obliecť, na nohy čižmy, 
do rúk košík a  potom už iba vyraziť 
a nájsť bazu. Zdá sa vám tento návod 
zmätočný? Poďme teda pekne po 
poriadku. Handlovské lesy a  lúky 
sú pomerne bohaté na výskyt bazy 
čiernej. O jej kvetoch, plodoch a listoch 
budeme hovoriť, keď to bude aktuálne. 
Dnes sa zameriame na nádhernú 
a  lahodnú hubu, ktorú nájdeme rásť 
práve na dreve bazy. Niekto ju pozná 
pod menom Judášovo ucho, iný 
zas pod názvom Uchovec bazový. 
Svojim tvarom pripomína ľudské 
ucho, dorastá do veľkosti 3 až 12 
centimetrov a zväčša má sivú, hnedú 
či dokonca fialkastú farbu. Huba je po 
daždi pružná, počas sucha či mrazov 
chrupkovitá a  tvrdá. Ak ju nájdete 
v zime, stačí ju namočiť do vody a opäť 
nadobudne svoj pôvodný tvar. Rastie 
jednotlivo, ale aj v  trsoch, nuž a  ako 
chutí? Zväčša ju poznáte z  ázijských 
jedál, ale rovnako výborne sa hodí aj 
do všetkých našich tradičných. Okrem 

výbornej chuti je tu však ešte čosi, čo 
si zaslúži našu pozornosť. Uchovec je 
tiež liečivý. Účinkuje pri bolestiach 
hrdla, očí, užíva sa pri žltačke, pôsobí 
proti zrážanlivosti krvi, podporuje 
činnosť srdca, mozgu, pečene, znižuje 
tiež hladinu cholesterolu, používa sa 
pri liečbe hemoroidov či pečene. Náš 
tip? Vysušiť, rozdrviť a vo forme prášku 
používať ako obklad, napríklad aj na 
kŕčové žily. Ak ide o jedlo, úžasne chutí 
v šalátoch, polievkach, skvelý je pod 

mäsko, ako aj nadrobno nakrájaný do 
ryže. Využijete ho na milión spôsobov. 
Nájsť ho môžete tak okolo Mostnej, 
ako aj Morovnianskej či Okružnej 
ulice, na jednej aj troch studničkách, 
nad oceľovými konštrukciami, ako aj 
na hornom konci. Skrátka všade tam, 
kde rastie baza. Nuž a prečo Judášovo 
ucho? Táto huba bola vraj prvýkrát 
objavená na strome, na ktorom sa 
podľa Biblie obesil Judáš...

(r)



Agility má za sebou vydarenú sezónu
Beh so psom cez prekážky je veľmi 
vhodný aj pre deti. Najviac cien zo 
súťaží si túto sezónu priniesli práve 
deti.

Mestský kynologický klub Handlová sa 
okrem výchovy a výcviku psov venuje 
aj niekoľkým psím športom. Stále väčšej 
popularite sa teší hlavne šport Agility - 
beh so psom cez prekážky. Tento rok 
naši agiliťáci získali 29 ocenení zo súťaží 
po celom Slovensku.

Agility je zábava so psom pre všetkých. 
Pre deti, dospelých aj pre psov všetkých 
rás a veľkostí. Na tréningoch stretnete 
všetko, od pozorných vlčiakov cez 
kabelkové čivavy až po gúľajúce sa 
buldočky, no športu dominujú vždy 
pojašené border kólie. Ich majitelia, 
psovodi, majú v klube MsKK Handlová 
vekový rozptyl od 12 po 74 rokov.

Rýchlosť, presnosť, 
komunikácia

V Agility súťažíte ako jeden tím, vy a váš 
pes. Bežíte spolu cez parkúr, ktorý tvoria 
tunely, skoky, kladiny, hojdačka, slalom. 
Psa navádzate správnym smerom 
a on prekážky zdoláva. Ide o rýchlosť, 
presnosť a skvelú komunikáciu medzi 
vami a vašim psom.

Pre psa je tento šport hra. Pri tréningu 
neexistuje žiadne karhanie či nebodaj 
bitie. Psov učíme hrou a  pozitívnou 
motiváciou. Najviac sa však musí 
naučiť nie pes, ale vy, ktorí ho po 
parkúre vediete. Spoločnou hrou si 
tak budujete so psom krásny vzťah 
a zároveň si zašportujete.

Tento šport je veľmi vhodný aj pre 
deti. Určite ste už vo svojom okolí 
zaznamenali prípad, keď dieťa dostalo 

od rodičov psíka, staralo sa oň kým 
bol šteniatkom a keď vyrástol, záujem 
opadol. Agility dodá vzťahu detí a psov 
úplne nový rozmer a  nekonečnú 
inšpiráciu na spoločnú zábavu počas 
celého života psa. V  MsKK Handlová 
si najviac cien zo súťaží túto sezónu 
priniesli práve deti. V  areáli klubu 
postavili pre tých najmenších aj 
trampolínu a  šúchalu, takže na 
tréningoch sa stretávajú celé rodiny 
a  niekedy taký tréning agility vyzerá 
skôr ako materská škôlka plná psov.

Päť nových tímov
Areál klubu za futbalovým štadiónom 
je výsledkom dlhoročnej práce 
nadšencov pod vedením predsedu 
Rasťa Dobiša, ktorí z  nevyužívanej 
zarastenej plochy vytvorili príjemné 
a  bezpečné miesto pre tréningy 
agility pod vedením trénerky Edit 
Oslancovej, ktorá pred 12 rokmi začala 
s  týmto športom v Handlovej a dnes 

prenecháva zabehnutý klub mladšej 
generácii agiliťákov.

Agility získava po celom svete veľkú 
popularitu a  v  Handlovej nechceme 
zaostávať. V budúcej sezóne 2020 nás 
bude reprezentovať na oficiálnych 
súťažiach 5 nových tímov. Okrem 
nich niekoľko nových šteniatok, dnes 
ešte bezcieľne pobehujúcich po 
parkúre, bude už v  budúcom roku 
svojou obratnosťou zbierať prvé ceny, 
reprezentovať naše mesto a robiť radosť 
svojim majiteľom a nám všetkým.

Aj v Handlovej môžete zažiť naozajstné 
preteky v  agility budúce leto, kedy 
sa bude v  meste konať už 3. ročník 
medzinárodnej oficiálnej súťaže Agility 
EDIT CUP. Každý rok sa zúčastnili aj tímy 
na európskej úrovni, a tak sa veru bude 
na čo pozerať.

Tomáš Gríger

Jakub Petráš: Je úžasné, že 
sa venujú deťom. Slovenský 

basketbal to veľmi potrebuje

Na Basket School pripravili pre 
deti program s  novými prvkami, 
ako mentálny tréning alebo súťaže 
o najvšestrannejšieho hráča.

Počas jesenných prázdnin pripravil 
trénerský tím ŠBK Handlová pre 
mladých basketbalistov Basket School. 
Obohatením tretej časti bola mentálna 
koučka Silvia Laczoovoá. Deťom sa 
venovalo spolu šesť trénerov, ktorí 
odviedli naozaj profesionálny výkon 
a vďaka nim mohli mladí basketbalisti 
prežiť krásne dva dni. 

Tréningový proces bol prevažne 
kondičného a technického zamerania. 
Mentálny tréning sa venoval 
imaginácii, nástroju na zlepšovanie 
mentálnych zručností, ako sú 
motivácia, sebavedomie, zvládanie 
stresu, emócií, nezabudlo sa ani na 
koncentráciu. Taktiež si na množstve 
príkladov ukázali, ako správne 
nastavenie mysle môže pomôcť 
prekonávať prekážky a  nevzdávať 
sa, ale, naopak, hľadať spôsoby, ako 
uspieť. 

Po tréningoch bolo pre kemperov 
pripravené prekvapenie v  podobe 

tajných hostí. Filip Halada, Branislav 
Mátych a  Jakub Petráš sa v  diskusii 
podelili o  svoje zážitky a  skúsenosti. 
Podľa Jakuba Petráša je super, že vo 
svojom voľnom čase sa zišli tréneri 
a  venovali sa deťom, ktoré majú 
záujem o basketbal. „Je úžasné, že sa 
venujú deťom. Slovenský basketbal to 
veľmi potrebuje.“

Na kempe ocenili zručnosti, správanie 
aj tímovosť hráča svojej skupiny. 
Víťazmi sa stali: Milan Geleta, Ronet 
Hirka, Adrián Beláň, Karol Ďurčovič, 
Kristián Kúdeľa, Aleš Németh a Ivana 
Neuschlová. 

Podľa organizátora Jána Beránka mali 
deti o projekt enormný záujem, zobrať 
však mohli iba 40 kemperov. „Novinkou 
bol tréning s  mentálnou koučkou. 
Takýto tréning je v dnešnej dobe vo 
vyspelých kluboch automatickou 
súčasťou. Chcem poďakovať aj 
hosťom, Filipovi Haladovi, Branislavovi 
Mátychovi a Jakubovi Petrášovi, ktorí 
boli pre kemperov tou správnou 
motiváciou, aby na sebe neustále 
pracovali a nikdy sa nevzdávali.“ 

Ivan Morvay
Foto: Milan Geleta

Úspešná gymnastická jeseň
Atmosféru pretekov si po prvýkrát 
vyskúšali aj najmladšie dievčatká – 
Slniečka.

Naša najmladšia žiačka Zoe Zara 
Ďurinová sa zúčastnila kontrolného 
zrazu gymnastiek z celého Slovenska 
spolu s  osobnou trénerkou Jarmilou 
Gazdíkovou v  Trnave. Týždeň 
na to zúročila svoju prípravu na 
pretekoch Slovenský pohár JIPAST 
kat. „B“ opäť v  Trnave. Podala veľmi 
pekný a  vyrovnaný výkon a  v  silnej 
konkurencii obsadila 13. miesto. Škoda 
malého nezdaru na akrobacii, ktorý 
ju stál ešte lepšie umiestnenie. Ďalší 
víkend patril dievčatám, ktoré súťažili 
na pretekoch v Prievidzi o postup na 
Slovenský pohár JIPAST kat. „C“ do 
Popradu. Naše najmladšie dievčatká 
– Slniečka si po prvýkrát vyskúšali 
atmosféru pretekov. Najlepšie sa 
darilo Paulínke Cingelovej, ktorá 
obsadila 40. miesto. Hneď za ňou na 
41. mieste bola Arianka Gáborová, 
48. miesto patrilo Miške Hanzlianovej 
a  49. miesto Eleanorke Škrtelovej. 
Kategória najmladšie žiačky bola 
pre náš klub veľmi úspešná. Na 
1. mieste sa umiestnila Nela Pukačová, 
2. miesto bolo opäť naše zásluhou 

Niny Mlynarčíkovej, na 14. mieste 
bola Simona Šálová a  21. miesto 
obsadila Edita Michelová. V mladších 
žiačkach sme mali zastúpenie v troch 
gymnastkách, ktoré nesklamali. 
S pretekmi sa najlepšie „popasovala“ 
Romana Ivanová, ktorá obsadila 
5. miesto. Ema Michelová bola na 
8. mieste. Škoda, že mala nezdar na 
kladine, ktorý ju pripravil o medailové 
umiestnenie. Na svojich prvých 
pretekoch bola Diana Prosbová na 
16. mieste  a  Katarína Dolnická na 
25. mieste. V  kategórii staršie žiačky 
sme naviazali na úspechy predošlých 
kategórii. 1. miesto zaslúžene patrilo 
našej pretekárke Adele Gazdíkovej. 

Ďalšie umiestnenia: 10. miesto Nikola 
Nieburová, 11. miesto Františka 
Rumpliová, 14. miesto Vanessa 
Pavlíková, 17. miesto  Sofia Fedešová 
a 18. miesto Tamara Gregušková. Všetky 
dievčatá získali výkonnostné triedy. 
Dievčatá Pukačová, Mlynarčíková, 
Šálová, Ivanová, Michelová, Gazdíková, 
Nieburová, Rumpliová, Pavlíková 
postúpili na Slovenský pohár JIPAST 
kat.“C“ do Popradu, kde budú bojovať 
o  postup na Majstrovstvá Slovenska 
do Bratislavy. Všetkým dievčatám a ich 
trénerom držíme palce.  

Mária Kotríková

M e s to  H a n d l ová  p o 
sedemnástykrát ocení svojich 
najlepších športovcov za ich 
vynikajúce výsledky alebo 
záslužnú prácu v  oblasti 
telovýchovy a športu. Vyhlásenie 
výsledkov prebehne vo februári 
na plese športovcov.

Ak poznáte, alebo máte vo 
svojom okolí športovca, o ktorom 

by sme mali vedieť, nominujte ho 
a  možno vďaka vám získa cenu 
Najúspešnejší športovec za rok 
2019. Nominácia musí obsahovať 
stručnú charakteristiku jeho 
dosiahnutých úspechov za rok 
2019 a kontakt.

Svoje návrhy zasielajte do 
konca decembra na mail: 
pdeliova.cvc@gmail.com.

Nominujte športovca roka


