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Handlová má vlastné mestské noviny 
Od dnes môžete čítať Handlovský hlas 

Do rúk sa vám dostáva prvé číslo 
Handlovského hlasu, nového 
titulu, ktorý budete pravidelne 
nachádzať vo vašich poštových 
schránkach. Novinami sa mesto 
chce dostať bližšie k  občanom 
a  pravidelne informovať 
o  dianí na radnici, o  aktualitách 
a  o  spoločenskom živote 
v Handlovej.

Mesto doposiaľ informovalo 
obyvateľov prostredníctvom 
Handlovských novín, v  ktorých si 
objednávalo a  platilo inzerciu. Nové 
vedenie mesta, na čele s primátorkou 
Silviou Grúberovou, avizovalo zmeny 
v komunikačnej politike samosprávy 
a  založenie vlastných novín je 
súčasťou týchto zmien.
„Handlovským novinám chcem 
poďakovať za dlhoročnú spoluprácu. 
Pre zmenu sme sa rozhodli z  toho 
dôvodu, pretože chceme noviny, 
ktoré budú vychádzať častejšie ako 
raz za mesiac a  ľuďom tak prinesú 
aktuálnejšie a čerstvejšie informácie,“ 
informuje primátorka Silvia 
Grúberová. „Taktiež vnímame ako 
efektívnejšie, keď si noviny budeme 
vydávať sami, ako to robí väčšina 
miest na Slovensku, pretože tak 
vieme nastaviť a  udržať ich úroveň 
na istom štandarde.“ 

Každé 2 týždne
vo vašej schránke

Handlovský hlas nájdete každý 
druhý týždeň vo vašej poštovej 
schránke. Noviny budú spravodajsky 
informovať o  dianí v  našom meste, 
riešiť aktuálne témy, ktoré rezonujú 
Handlovou, prinášať príbehy 

o zaujímavých ľuďoch či združeniach 
a, samozrejme, priestor bude mať 
vždy kultúra aj šport. Občanom 
Handlovej vyjdeme v  ústrety, 
riadkovú občiansku inzerciu, 
smútočné oznamy a  poďakovania 
môžu v Handlovskom hlase inzerovať 
bez poplatkov. Priestor je vytvorený 
aj pre podnikateľskú inzerciu. 

Handlovský hlas
a Hlas baníka

Názov nových mestských novín 
môže nápadne pripomínať názov 
dlhoročného periodika, ktoré boli 
obyvatelia Handlovej desiatky 
rokov zvyknutí čítať a  ktoré už 
zaniklo – Hlas baníka. Táto podoba 
nie je vôbec náhodná. „Pri výbere 
názvu nového titulu sme zvažovali 
viacero variantov,“ informuje Jana 
Paulínyová, hovorkyňa mesta 
Handlová. „Tradícia určite zavážila. 
Stredná, a  najmä staršia generácia 
si stále dobre pamätá Hlas baníka, 

a tak sme sa na túto tradíciu rozhodli 
nadviazať. Samozrejme, obsah 
a  vzhľad novín už budú odlišné, tak 
ako aj doba, v  ktorej vychádzajú. 
Preto to bude Handlovský hlas, 
čiže takpovediac hlas súčasného 
obyvateľa Handlovej,“ uzatvára Jana 
Paulínyová. 

Redakcia na
mestskom úrade

Práve vedúca oddelenia komunikácie 
a marketingu bude aj šéfredaktorkou 
mestských novín a  ich sídlo je 
na Mestskom úrade v  Handlovej. 
Ambíciou mesta je postupne vytvoriť 
malý redakčný tím, ktorý bude 
napĺňať obsah Handlovského hlasu. 

Primátorka Grúberová:
Plníme sľuby

Založenie mestských novín je 
podľa handlovskej primátorky 
súčasťou plnenia sľubov, ktorý 

dala občanom pred voľbami ona 
sama ako aj celá iniciatíva Lepšia 
Handlová. „Neustále sme hovorili 
o  tom, že chceme podrobne 
a transparentne informovať o našich 
krokoch, čo nám dovtedy zo strany 
mesta chýbalo. Preto v  tomto roku 
realizujeme zmenu komunikačnej 
politiky mesta. Založila som vlastnú 
stránku na facebooku, kde takmer 
každý deň uverejňujem príspevky 
o  mojich aktivitách, intenzívnejšie 
komunikujeme aj prostredníctvom 
stránok mesta Handlová, nové 
mestské noviny sú súčasťou našej 
zmeny komunikácie v  prospech 
občana. Taktiež pripravujeme 

zmenu internetovej stránky tak, aby 
bola prehľadnejšia, modernejšia 
a  príjemnejšia. Verím, že výsledkom 
týchto zmien bude spokojnosť 
obyvateľov s  tým, ako mesto 
informuje a  komunikuje. To sme 
sľúbili, a to chceme aj splniť.“ 

(r)

Silvia Grúberová, primátorka
mesta Handlová.
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Poslanci dali jasliam zelenú
Tretie zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta 
Handlová (MsZ) vo volebnom 
období 2018 - 2022 sa konalo 
vo štvrtok 25. apríla 2019. 
Rokovanie otvorila primátorka 
mesta Silvia Grúberová. 
Poslanci schvaľovali 
nakladanie s  majetkom 
mesta, v  rámci sociálnych 
služieb zámer vybudovania 
jaslí, boli prerokované 
zmeny rozpočtu, hlavná 
kontrolórka predložila správu 
o  vykonaných kontrolách 
a odzneli informácie o Voľbách 
prezidenta SR aj o  priebehu 
príprav na májové Voľby do 
Európskeho parlamentu. 
Témou rokovania bolo 
i webové sídlo mesta.

Mesto Handlová sa rozhodlo 
reagovať na výzvu a  využiť 
možnosť výstavby, dostavby, 
resp. rekonštrukcie zariadenia 
starostlivosti o  deti do 
troch rokov veku dieťaťa, 
ktoré skôr poznáme pod 
názvom jasle. Projektovou 
podmienkou je, okrem iného, 
schválenie zabezpečenia 
finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie 
realizovaného projektu, ktoré 
je v  tomto prípade vo výške 
20 701,93 eur z  celkových 
oprávnených výdavkov 
projektu. Jasle by mali byť 
vybudované v  blízkosti Senior 
centra Handlová, n. o. 

„Veľmi sa teším tomu, že 
mestské zastupiteľstvo dalo 
projektu zelenú a všetci poslanci 
boli jednohlasne za, lebo my 
všetci v meste si uvedomujeme, 
že sa nám rodí generácia 
nových detí a  mesto túto 
službu dlhodobo neposkytuje. 
Súkromné jasličky, ktoré boli, 
už nefungujú a  my cítime 
veľký záujem. Výzva rieši iba 
kapacitu 15 detí, čo bude ďalej, 
uvidíme“, uviedla primátorka 
Silvia Grúberová na margo 
hlasovania. Podľa Veroniky 
Cagáňovej, vedúcej sociálneho 
oddelenia MsÚ, lokalita bola 
v  podstate vytipovaná takmer 
hneď. „Sme presvedčení, že 
vzájomné pôsobenie týchto 
dvoch cieľových skupín bude 
len obohatením či jednej, alebo 
druhej skupiny. Prítomnosť 
detí, verím tomu, že povzbudí 
a  prinesie ešte veľmi veľa 
pekného do života starších ľudí, 
a  naopak,“ podotkla Veronika 
Cagáňová.

Rozvoz hnedých nádob na bioodpad do 
handlovských domácností je ukončená

Handlovčania si ich môžu prísť prevziať

Na začiatku sa
zbierali konáre 

V  rámci projektu Kompostáreň 
Handlová sa v meste zbierali konáre 
od 15. marca do 15. apríla a  bolo 
vyzbieraných 50 ton drevnej hmoty. 
Spoločnosť HATER - HANDLOVÁ spol. 
s r. o. vyzbierala z 26 lokalít v meste 
všetky konáre, ktoré obyvatelia uložili 
na určené miesta, zoštiepkovala ich 
a  uložila na kompostovaciu plochu, 
kde sa stali základom kompostu.

Mesto rozvážalo hnedé 
nádoby na bioodpad

Od 10. apríla do 7. mája si 
Handlovčania mohli prevziať 
bezplatne hnedé nádoby na 
separovanie bioodpadu (BRO). 
Rozvážala ich spoločnosť Hater - 
Handlová podľa jednotlivých lokalít 
v  meste vždy v  popoludňajších 
hodinách od 16.00 do 19.00 hodiny. 
Rozpis rozvozu bol aktualizovaný 
na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk a bol vyhlasovaný 
v  mestskom rozhlase. Vo fáze 
rozvozu mesto odovzdalo spolu, 
vrátane mestských častí Morovno 
a  Nová Lehota, 990 hnedých 
nádob na bioodpad (ďalej BRO), 
33 obyvateľov ich odmietlo prevziať 
a  614 obyvatelia neboli zastihnutí. 
Prvý zvoz bioodpadu sa konal 
13. mája.

Kde je možné si nádoby 
vyzdvihnúť 

V termíne do 17. mája majú možnosť 
si obyvatelia nádobu bezplatne 
prevziať v  Jazmín (Dorka) na 
Ul. F Nádaždyho 4, Handlová v  čase 

od 8.00 do 20.00 hodiny. Po podpise 
preberacieho protokolu im bude 
nádoba odovzdaná a  nájdu v  nej 
zberový kalendár a  informácie, ako 
s nádobou narábať. Na každej hnedej 
nádobe na bioodpad je nálepka 
s popisom, čo do nej patrí a nepatrí.

Technická špecifikácia 
nádoby

Objem (l): 240, rozmery: šírka (mm) 
582, výška (mm) 1 075, hĺbka (mm) 
728, výška v  mieste hrebeňovej 
lišty (mm) 997, hmotnosti: prázdna 
hmotnosť (kg) 14, max. plniace 
hmotnosť (kg) 96, prípustná celková 
hmotnosť (kg) 110, materiál: HDPE.

Obyvatelia ZŤP a seniori, 
kontaktujte mesto

Obyvateľom so zdravotným 
postihnutím a  seniorom, ktorí žijú 
samostatne a  nemohli si nádoby 
prevziať, mesto zabezpečí rozvoz po 
dohode. Je nevyhnutné kontaktovať 
mesto a  nahlásiť meno a  adresu. 
Osobne na MsÚ Handlová, Námestie 
baníkov 7, 972 51 Handlová, 
odd. komunikácie a  marketingu, 
telefonicky: 046/ 519 25 36, +421 
908 342 616, alebo e-mailom: 
handlova@handlova.sk, predmet 
správy ZŤP (senior) BRO. O  termíne, 
kedy bude dovezená nádoba, bude 
mesto Handlová informovať aj na 
webovom sídle mesta a v mestskom 
rozhlase.
Spracovala: Jana Paulínyová

Celkovú starostlivosť o  zvoz, triedenie 
a  uskladnenie odpadu v  meste 
Handlová vykonáva spoločnosť 
HATER - HANDLOVÁ pol. s r. o. Kontakt: 
Potočná 20, 972 51 Handlová, Tel: 
+421 46 5477 004, hater@nextra.sk.

Projekt Kompostáreň Handlová je 
spolufinancovaný Európskou úniou 
z  európskeho kohézneho fondu cez 
Operačný program Kvalita životného 
prostredia. Poskytovateľ: Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej 
republiky. Viac a projekte Kompostáreň 
Handlová si pozrite na webovom sídle 
www.handlova.sk. 

Koncom apríla sa začali realizovať 
práce súvisiace s  opravou lávky 
na námestí. 

Lávka, ktorá vedie od Námestia 
Baníkov po Údernícku ulicu, 
prešla menšou rekonštrukciou. 
„Táto lávka je hojne využívaným 
komunikačným prepojením. Keďže 
bola značne zhrdzavená, rozhodli 
sme sa ju opraviť,“ informuje 
primátorka mesta Silvia Grúberová. 
Ako podotýka, stav lávky bol 
zároveň obsahom viacerých 
podnetov, ktoré handlovská radnica 
dostala od obyvateľov mesta.

(r)

Oprava lávky aj na základe podnetov 
Handlovčanov

”
„Jasle by mali byť 
v  blízkosti Senior 

centra Handlová.”
Poslanci si počas MsZ vypočuli 
aj informáciu o  tretej zmene 
rozpočtu a  schválili jeho štvrtú. 
Ako uviedol Peter Mendel, vedúci 
ekonomického oddelenie MsÚ: 
„Tretia úprava rozpočtu sa týkala 
úpravy štátnych rozpočtových 
prostriedkov z  Európskej 
únie, zapracovaný bol projekt 
v  Základnej škole na Školskej 
ulici. Tretia úprava rozpočtu 
sa zrealizovala v  zmysle zásad 
rozpočtového hospodárenia 
mesta Handlová v  kompetencii 
primátorky. Čo sa týka štvrtej 
zmeny rozpočtu, tam sme 
navrhli riešenie na čerpanie 
rezervného fondu z  dôvodu 
havárie na zariadení, ktoré 
využíva kuchyňa v  Základnej 
škole na Mierovom námestí. 
Jedine takýmto spôsobom sme 
vedeli riešiť aktuálnu situáciu, 
v  rámci ktorej bolo uvoľnených 
5600 eur z  kapitálových 
výdavkov na riešenie tohto 
stavu.“

Zo správy hlavnej kontrolórky 
Daniely Bedušovej, zameranej 
na podávanie sťažností 
a  petícii v  meste za rok 2018, 
vyplynulo, že za kontrolované 
obdobie boli podľa predloženej 
evidencie zaevidované štyri 
sťažnosti a jedna petícia. Zistené 
nedostatky, v  dodržovaní 
platnej smernice mesta, 
týkajúcej sa evidencie a  osoby 
kompetentnej riešiť sťažnosti, 
boli predložené primátorke, 
ktorá informovala písomne 
kontrolórku, že na odstránenie 
zistených nedostatkov je od 
1. 2. 2019 agendou vybavovania 

sťažností a  petícií poverená 
externá právna kancelária.

Tomáš Arvay, predseda komisie 
kultúry a  cestovného ruchu  
poukázal na možnosti zlepšenia 
marketingu mesta. Za podstatné 
považuje zmeniť webovú 
stránku mesta. „Webová stránka 
je takou virtuálnou bránou 
mesta. Veľa ľudí ju navštevuje. Či 
už občanov, alebo turistov. Mala 
by reprezentovať Handlovú, byť 
jednoduchšia, atraktívnejšia, 
responzívna,“ skonštatoval 
Arvay. Momentálne je sledovaná 
návštevnosť stránky a nadviazala 
sa komunikácia s  technickým 
prevádzkovateľom webového 
sídla mesta.

V  rámci nakladania s  majetkom 
mesta poslanci schváli tri 
odpredaje, jeden zamietli.

Odvolanie a  delegovanie 
nového člena Komisie výstavby, 
ÚP, ŽP a  dopravy MsZ mesta 
Handlová sa konalo na základe 
vzdania sa členstva. Informáciu 
o  výsledkoch volieb prezidenta 
Slovenskej republiky v roku 2019 
predložil ústne Tibor Kolorédy, 
prednosta MsÚ, a  zároveň 
informoval o  organizačno – 
technickom zabezpečení volieb 
do Európskeho parlamentu 
2019, ktoré sa budú konať 
25. mája 2019. Všetky materiály 
k  rokovaniu, vrátane uznesení, 
nájdete na webovej stránke 
www.handlova.sk. 

Podľa schváleného plánu 
zasadnutí Mestskej rady 
a  Mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová na 1. polrok 
2019 sa handlovský poslanecký 
zbor zíde 30. mája a  opäť bude 
rokovanie vysielané on-line na 
YouTube kanáli Regionálnej 
televízie Prievidza s. r. o.

(JP)
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V  stredu 8. mája uplynulo 74 
rokov od ukončenia 2. svetovej 
vojny, keď fašistické Nemecko 
podpísalo bezpodmienečnú 
kapituláciu. Aj keď dnes žijeme 
v  mieri, nesmieme zabúdať na 
tých, ktorí v  tomto najväčšom 
vojenskom konflikte v  dejinách 
ľudstva položili svoje životy.

Pri príležitosti ukončenia 
2. svetovej vojny sa pietna 
spomienka uskutočnila aj 
v  Handlovej. Zúčastnila sa jej aj 
delegácia vedenia mesta, pod 
vedením zástupcu primátorky 
Radoslava Iždinského. Položením 

vencov si všetci prítomní uctili 
pamiatku obetí najväčšieho 
vojenského konfliktu v dejinách 
ľudstva. Akcie sa zúčastnila aj 
viac ako stovka detí z  našich 
základných škôl. 

Je našou povinnosťou, z  úcty 
k  našim predkom a  obetiam 
2. svetovej vojny, nezabúdať 
na tých, ktorí padli na všetkých 
frontoch a  obetovali svoje 
životy pre budúce generácie. 
Z minulosti sa treba poučiť, ona 
je zároveň začiatkom dneška. 

(r)

Pripomenuli sme si 74 rokov od 
ukončenia 2. svetovej vojny

Činnosť Mestskej polície Handlová

V mesiaci február prešla mestská 
polícia novými personálnymi 
zmenami a  zmenami v  činnosti 
hliadok. 

Prešli sme na transparentné 
preukazovanie činnosti MsP 
založením stránky MsP Handlová 
na sociálnej sieti. Stránka slúži 
na informovanosť, osvetu, straty 
a  nálezy, prevenciu. Občania môžu 
nahlasovať podnety, ale stránka nie 
je monitorovaná 24 hodín denne, 
preto v prípade potreby kontaktujte 
hliadku na tel. číslach 0905 499 384, 
5475 007. 

Novinkou je zavedenie hodiny 
venovanej občanovi. Občan 
môže každú stredu na útvare MsP 
navštíviť náčelníka v  čase od 15.00 
do 16.00 hod.

Pravidelne sa začali viesť prevencie 
v  základných školách, kde bolo 
doteraz prítomných 453 detí. 
V Centre voľného času sa uskutočnila 
prevencia na tému Ako sa starať 
o psíka a v Materskom centre Lienka 
sme prezentovali besedu na tému 
sebaobrany. 

Naša mestská policajtka sa 
zúčastnila semináru Zneužívania 
a násilia na senioroch, kde predniesla 
seniorom tému ochrany svojej 
osoby a  majetku pred zneužitím 
podomových podvodníkov. 
Mestská polícia tiež zabezpečovala 
verejný poriadok na niekoľkých 
podujatiach a  preventívnu činnosť 
odviedla aj na Handlovskom oriešku, 
kde oslovila svojou činnosťou 
180 ľudí. Osveta sa niesla v  duchu 
novelizácie zákona 39/2007 Z. z. 

o  veterinárnej starostlivosti. Počas 
akcie Dopraváčik, ktorý sa realizoval 
pod záštitou CVČ a Automotoklubu, 
MsP obohatila program a  deťom 
zapozičala okuliare simulujúce 
opitosť. Taktiež im policajti rozdali 
reflexné pásky a  poučili ich 
o  správnom používaní reflexných 
prvkov. Celkovo na tomto podujatí 
oslovila 393 detí a ľudí. 

Apríl sa niesol v duchu vzdelávania. 
Príslušníci sa zúčastnili školenia 
ohľadom priestupkového zákona, 
kde nadviazali spoluprácu 
s  Mestskou políciou v  Žiari nad 
Hronom ako aj s  pracovníkmi 
Okresného úradu v  Prievidzi. Štyria 
príslušníci sa zúčastnili školenia 
ohľadom Zákona o  veterinárnej 
starostlivosti.

Z výkonu služby
22. apríla o  8.40 hod. občan 
Handlovej telefonicky oznámil 
na stálu službu, že suseda v  byte 
vykrikuje a  má obavu o  jej zdravie. 
Na mieste sa zistilo, že žena nemá 
v  meste žiadnych rodinných 
príbuzných, ktorí by mali kľúč od 
bytu. Keďže bola dôvodná obava, že 
je ohrozený život a zdravie, privolali 
sme hliadku OOPZ, RZP a hasiči, ktorí 
byt v  prítomnosti oboch hliadok 
otvorili. Pani ležala na chodbe pri 
kúpeľni. Prevzala si ju RZP, ktorá 

skonštatovala pravdepodobne 
zlomeninu stehennej kosti 
a  odviezla ženu do NsP Bojnice. 
O veci boli informovaní z MsBP, ktorí 
na miesto poslali pracovníka, aby 
byt zabezpečil. 

23. apríla o  00.02 hod. telefonicky 
oznámené, že nejaká osoba vypadla 
z okna na autá na Ul. Mostnej. Podľa 
vyjadrenia oznamovateľa sa váľa 
po zemi a  kričí. Na mieste hliadka 
zistila, že muž vypadol z  okna zo 
svojho bytu na treťom nadzemnom 
podlaží a  dopadol na strechu 
vozidla zaparkovaného pod oknami 
bytovky a následne prešiel na lavičku 
pri potoku. Na miesto sa dostavila 
RZP a hliadka OOPZ Handlová. RZP 
menovaného previezla na ošetrenie 
do NsP Bojnice. Hliadka MsP 
vykonala asistenciu hliadke OOPZ 

pri zabezpečovaní bytu.

26. apríla o  13.45 hod. telefonicky 
oznámená dopravná nehoda, 
kde sa mali nabúrať tri vozidlá na 
Ul. Prievidzskej. Po príchode na 
miesto hliadka vykonala prvotné 
úkony súvisiace so záchranou 
života zranenej osoby, ktorá 
bola účastníkom dopravnej 
nehody a  ležala mimo vozidla na 
ceste. Osoba bola v  bezvedomí 
a  nedýchala. Príslušníci jej poskytli 
prvú pomoc a  prebrali ju. Po 
príchode RZP ju odovzdali do rúk 
záchranárov. Hliadka MsP vykonala 
súčinnosť pri riadení dopravy až do 
úplného odstránenia troch vozidiel, 
ktoré boli účastníkmi dopravnej 
nehody. 

Na záver dobré správy. Náš 
štvornohý kamarát Bady, ktorý bol 
uviazaný o strom v lese, má už nový 
domov. 

MsP

Senior centrum Handlová 
poskytuje viacero druhov 
sociálnych služieb. Na takéto 
služby je potrebné rozhodnutie 
o odkázanosti na sociálnu službu, 
ktorú vydáva mesto, kde má 
žiadateľ trvalý pobyt. 

Najväčší záujem je o  Zariadenie 
pre seniorov a  Zariadenie 
opatrovateľskej služby. „V  oboch už 
vedieme evidenciu čakateľov, ktorá 
je aktualizovaná na našej webovej 
stránke www.seniorcentrum.
handlova.sk, informuje Emília 
Nyitrayová, riaditeľka zariadenia 
a  ozrejmuje, aký je rozdiel 
v  spomínaných zariadeniach: 
„Rozdiel je v  názve poskytovanej 
sociálnej službe a  v   dĺžke 
poskytovania služby. V  Zariadení 
pre seniorov sa môže sociálna 
služba poskytovať na neurčitý 
čas a  v  Zariadení opatrovateľskej 
služby sa sociálna služba poskytuje 
v  zmysle zákona o  sociálnych 

službách vždy len na 1 rok.“ 

Kým do Zariadenia pre seniorov 
môže nastúpiť občan, ktorý dovŕšil 
dôchodkový vek, do Zariadenia 
opatrovateľskej služby môže 
nastúpiť občan od 18. roku. „Ak 
chce občan prijatý do Zariadenia 
opatrovateľskej služby, ktorý má 
dôchodkový vek, naďalej ostať  
v  zariadení aj po uplynutí ročnej 
lehoty, stačí požiadať o poskytovanie 
sociálnej služby v  Zariadení pre 
seniorov a doložiť nové rozhodnutie 
o  odkázanosti. Sociálna služba sa 
mu tak bude poskytovať naďalej,“ 
dodáva Emília Nyitrayová.  

V  prípade akýchkoľvek otázok 
sa môžete informovať osobne 
v  zariadení na Krššákovej ulici, 
prípadne telefonicky u  sociálnej 
pracovníčky Daniely Bálekovej na 
číslach 0917 127 450 alebo 046/54 
50 458.

(r)

O pobyt v Senior centre je zo strany 
Handlovčanov záujem

Hľadáme terénneho 
sociálneho pracovníka

Poskytovateľ mesto Handlová 
vyhlasuje výberové konanie na:

jedno pracovné miesto
Terénneho sociálneho 

pracovníka. 

Podrobné podmienky výberového 
konania nájdete na www.handlova.sk 
a na úradnej tabuli mesta. Požadované 
doklady zasielajte priebežne.  

Miestom výkonu práce je rómska 
osada v  Handlovej a  kancelária TSP 
v priestoroch MsÚ Handlová, sociálne 
oddelenie, detašované pracovisko 
Nádaždyho č. 4, 972 51 Handlová. 
Záujemcovia o  pracovnú pozíciu 
môžu písomnú žiadosť o  prijatie do 
zamestnania osobne doručiť, alebo 
poštou zaslať na adresu: mesto 
Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 
51 Handlová. 

Po obdržaní žiadosti bude uchádzač 
kontaktovaný a  oboznámený 
s  termínom konania výberového 
konania. 

Pracovný pomer sa uzatvára na 
dobu určitú do skončenia Národného 
projektu Terénna sociálna práca 1,  
t.  j. do 30. 6. 2019.

(r)

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 našej FB stránke
@MestskapoliciaHandlovaBady už má nový domov.

Úctu padlým vzdali aj školáci. Foto: archív SCH.
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Michal Hertlík si firmu otvoril ešte za socializmu.
Dnes patrí k najdlhšie podnikajúcim Slovákom

M ichal Hertlík patrí 
vôbec k  prvým 
p o d n i k a t e ľ o m 
na Slovensku. 

Podnikať začal ešte v  časoch 
bývalého Československa, 
za socializmu. Jeho srdce 
a  duša však nepatria iba 
podnikaniu. Je aj vášnivým 
zberateľom. Ako sám hovorí, 
zbiera všeličo.

Začiatok podnikania 
Handlovčana Michala Hertlíka 
sa oficiálne datuje od roku 
1984. Aj keď vtedy sa tomu 
ešte nehovorilo podnikanie, ale 
mimopracovná činnosť. „Aby 
som dostal povolenie, musel 
som mať súhlas nadriadeného 
v  zamestnaní,“ vracia sa do 
minulosti Michal Hertlík a  ako 
podotýka, v  tom čase pracoval 
v bani, ale: „Aj to len preto, lebo 
som nechcel ísť na základnú 
vojenskú službu.“ Jeho 
podnikanie vtedy spočívalo vo 
výrobe lepených akvárií, keďže 
v  tej dobe to nebol bežný 
artikel v  obchodoch. Dokonca 
dostal objednávky od štátnych 
podnikov, ktoré od neho hotové 
akváriá kupovali. „Vtedy som 
začal platiť prvé dane. Dnes 
je to už 35 rokov,“ konštatuje 
na margo svojho dlhého 
podnikania Michal, ktorý 

postupne po akváriách prešiel 
k práci v sklenárstve, stolárstve, 
rámoval obrazy a  dnes je jeho 
hlavnou pracovnou náplňou 
prevádzkovanie železiarstva.

Počas podnikania mal 
Michal lepšie aj horšie časy. 
V  deväťdesiatych rokoch 
mal dokonca dvadsať 
zamestnancov: „Nikdy som 
žiadnemu z nich nedal výpoveď. 
A na to som veľmi hrdý. A to som 
mal kadejakých zamestnancov. 
Jedni pili, iní zase kradli. Ľudia 
sú už takí. Aj napriek tomu som 
ani jedného neposlal preč,“ 
hovorí s hrdosťou v hlase s tým, 

že dnes zamestnáva troch ľudí, 
pričom dvaja z  nich už v  jeho 
firme pracujú 24 rokov. On sám 
pritom nikdy neuvažoval o tom, 
že by bol zamestnancom. 
Ako hovorí, na podnikaní ho 
najviac baví hľadanie malých 
dier na trhu. Posledným jeho 
„výstrelkom“ je otvorenie 
oddelenia kuchynky v  jeho 
predajni domáce potreby –
železiarstvo.  

”
„V čase finančnej 

krízy to bolo 
neskutočne zlé 

a ťažké.”

Podnikanie ešte aj dnes 
mnoho bežných ľudí vníma 
ako vysoko výnosný biznis. 
Bohužiaľ, skutočnosť je, najmä 
pre malých podnikateľov, 
úplne iná. Mnohokrát nemalé 
odvody, zodpovednosť za 
zamestnancov a  keďže ani 
konkurencia nespí, aj neistá 
budúcnosť na trhu, či už ide 
o ponuku služieb, alebo predaj 
tovaru. Svoje o  tom vie aj 
Michal. Ani on to vždy nemal 
jednoduché a  v  čase krízy to 

pre neho platilo dvojnásobne. 
Problémom zrazu neboli iba 
o  polovicu menšie tržby. „Pred 
vypuknutím krízy som si vzal 
úver na výstavbu novej budovy. 
Našťastie, všetko sa nám 
podarilo zvládnuť. Musela nad 
nami stáť nejaká vyššia moc.“

Preto v  období, keď vo svete 
vypukla finančná kríza a  do 
obchodu začalo prichádzať 
čoraz menej zákazníkov, začal 
Michal uvažovať, čo ďalej. 
V  tomto období sa u  neho 
prejavila aj väčšia vášeň 
k zberateľstvu a aj vďaka tomu 
sa mu toto ťažké obdobie 

podarilo prekonať aj po 
psychickej stránke. V  obchode 
to však vyzeralo kadejako, len 
nie ružovo. „Nemohli sme však 
začať znižovať všetky ceny 
tovaru, pretože by sme nemali 
z  čoho vyplatiť zamestnancov, 
dopravu aj nájomné. Veľmi 
som vtedy trpel, uvažoval 
som, čo ďalej. Osvedčilo sa mi 
staré známe – neskúsiš, nevieš. 
Pristúpil som k  tomu, že som 
niekoľkonásobne zvýšil rabat, 
najmä na malé položky. To 
znamená, že som nešiel cestou 
znižovania cien, ale zdražoval 
som. Presný opak, ako robili iní 
obchodníci,“ priznáva Michal 
a  ako podotýka, možno práve 
vďaka tomuto kroku sa jeho 
firme podarilo prežiť a prekonať 
aj toto ťažké obdobie. „Síce bol 
tovar drahší, stál na predajni 
aj niekoľko mesiacov a  ťažko 
sa predával, ale nemusel som 
investovať do nového, keďže 
som stále mal dosť veľké 
zásoby. Vďaka tomu som po 
skončení finančnej krízy mohol 
tento tovar zlacňovať. A opäť sa 
nám začalo dariť.“

”
„Zberateľstvo je pre 
mňa rovnaká vášeň 

ako podnikanie.”

Nie je nič nezvyčajné vidieť 
Michala v  jeho predajni 
priamo za pultom. Zákazníci 
u  neho môžu vyberať z  viac 
ako päťtisíc druhov tovaru. 

„Viem o  každej jednej položke, 
dokonca aj to, kde je uložená. 
Nájdem ju aj so zatvorenými 
očami.“ Podnikanie ho stále 
aj po 35 rokoch baví, vidí sa 
v  ňom aj o  niekoľko rokov. 
Sníva dokonca o krajšej a lepšej 
predajni, ako má dnes. Aj keď, 
ako priznáva, podpora od štátu 
je pre malých a  stredných 
podnikateľov na Slovensku 
slabá. „Podnikatelia majú 
očakávania, ale v ceste im stojí 
mnoho prekážok, s  ktorými na 
začiatku častokrát nepočítajú. 
Vo chvíli, keď to vzdajú, je po 
firme. Aj keď niekedy sa to nedá 
prežiť, ja stále bojujem a určite 
sa nevzdám,“ sľubuje sám sebe 
handlovský podnikateľ. 

Popri podnikaniu sa venuje aj 
svojej ďalšej veľkej vášni, ktorou 
je zberateľstvo. Zaujíma nás, čo 
zbiera. „Všeličo,“ odpovedá so 
smiechom a  o  čosi vážnejšie 
dodáva: „Napríklad v kancelárii, 
ktorú mám v  železiarstve, 

mám na policiach zbierku 
listových poštových váh. 
Svojimi zbierkami som však 
zaplnil nielen sklad v obchode, 
ale aj niekoľko miestností 
v  dome. Ide však o  malé veci, 
napríklad známky, pohľadnice 
či odznaky. Známky dokonca 
zbieram už od základnej školy. 
Keď som končil školu, mal som 
zaplnené dva veľké a dva malé 
albumy. Zachoval som ich aj 
pre môjho syna.“ Vďaka tomu je 
dnes z  Michala juniora vášnivý 
filatelista. S otcom začal chodiť 
na burzy, kde zháňal to, čo mu 
chýbalo do zbierky. Priateľov 
majú aj medzi českými 
filatelistami. Svojimi zbierkami 
dokonca Michal pomohol 
k  vydaniu niekoľkých kníh. 
„Ako je pre športovca vrcholom 
olympiáda, pre zberateľa je 
to kniha. A  ja som na to veľmi 
pyšný,“ dodáva na záver Michal 
Hertlík.

(li)
Foto: archív MH.
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Program 15. - 29. máj 2019

Štvrtok 16.5. o 18.00 h/vstupné: 5 eur
John Wick 3 – Parabellum

Štvrtok 16.5. o 18.00 h/vstupné: 5 eur
Brightburn

Nedeľa 19.5. o 10.00 h a 16.00 h/vstupné: 
5 eur
Ugly Dolls

Nedeľa 19.5. o 18.00 h/vstupné: 5 eur
John Wick 3 – Parabellum

Nedeľa 19.5. o 20.15 h/vstupné: 5 eur
Brightburn

Pondelok 20.5. o 18.00 h/vstupné: 5 eur
Daddy Cool

Utorok 21.5. o 18.00 h/vstupné: 4 eurá
Skúška dospelosti 

Streda 22.5. o 18.00 h/vstupné: 5 eur
Daddy Cool

Štvrtok 23.5. o 18.00 h/vstupné: 5 eur
Bolesť a sláva

Piatok 24.5. o 16.00 h/vstupné: 5 eur
Aladin

Piatok 24.5. o 18.15 h/vstupné: 5 eur
John Wick 3 – Parabellum

Sobota 25.5. o 16.00 h a 18.15 h/vstupné: 
5 eur
Aladin

Sobota 25.5. o 20.30 h/vstupné: 5 eur
Brightburn

Nedeľa 26.5. o 16.00 h/vstupné: 5 eur
Ugly Dolls

Nedeľa 26.5. o 18.00 h/vstupné: 5 eur
John Wick 3 – Parabellum

Pondelok 27.5. o 18.00 h/vstupné: 5 eur
Aladin

Utorok 28.5. o 18.00 h/vstupné: 4 eurá
Všetci to vedia

Zmena programu vyhradená.

KINO BANÍK

Mesto Handlová oznamuje, že 
v  k. ú. Morovno nastala zmena 
vlastníka objektu predajne COOP 
Jednota. Nový majiteľ Jozef 
Rudinský s  manželkou Ruth sa 
stali novými majiteľmi objektu. 
Ako noví majitelia ubezpečili 
mesto, že rozsah služieb v  tejto 
lokalite (predajňa potravín 
a  pohostinstva) ostáva zachovaný 
a  bude prevádzkovaný dvomi 
novo vzniknutými spoločnosťami 
s pôvodným personálom. 

Do konca mesiaca máj ostáva 
prevádzkovanie ešte v starom šate 
pôvodným prevádzkovateľom. 
Koncom mesiaca máj a začiatkom 
mesiaca jún bude vykonané 
predanie objektu a  inventarizácia. 
Z tohto dôvodu sa predpokladá, že 
bude objekt na prelome mesiacov 
uzatvorený približne v  trvaní 
jedného týždňa. Preto je potrebné, 
aby sa občania na túto skutočnosť 
pripravili.

Oznam o zmene vlastníka 
objektu predajne v Morovne
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V  máji bude vedenie mesta Handlová 
oceňovať svojich najlepších športovcov. 
Stretneme sa v  Dome kultúry 18. mája 
o 18.00 hod. na galaprograme.

Šport je neoddeliteľnou súčasťou nášho 
mesta viac ako 100 rokov. Druh športu, 
ktorý bol v meste preferovaný, sa s dobou 
mení.  V  začiatkoch futbal, neskôr 
basketbal. Postupne pribúdali gymnastika, 
atletika, plávanie, turistika a  iné. 
V  súčasnosti dominuje v  našom meste 
basketbal a  futbal, tešíme sa z  úspechov 
športových gymnastiek a  i  napriek 
zavretej plavárni naši plavci nosia domov 
medaily. Stále máme v  Handlovej atlétov, 
jednotlivcov, ktorí si neváhajú obuť 
bežecké tenisky a  turistov putujúcich 
okolím. Vďaka nadšeniu zainteresovaných 
v  Handlovej prekvitá športové lezectvo 
a  obnovuje sa aktívna práca s  mladými 
futbalistami a  basketbalistami. Ak všetko 
dobre pôjde, budeme mať v  meste niečo 
aj pre veľmi aktuálny a nenáročný šport – 
florbal.

”
„Veríme, že divácka verejnosť 

príde a potleskom ocení našich naj 
športovcov za minulý rok, ktorých 

vybrala Komisia športu.” 
Silvia Grúberová, primátorka

Mať v meste úspešných 
športovcov

Obzreli sme sa do minulosti, a  prinášame 
prehľad Handlovčanov - medailistov 
v  histórii športu v  meste z  vrcholových 
podujatí v  olympijských športoch pre 
všetky kategórie spoločne (mládež, 

Handlovskí športovci,
medaily a ocenenie

seniori, veteráni), ktorí robia nášmu mestu 
renomé. 

Prehľad Handlovčanov – 
medailistov v histórii

športu v meste

Majstrovstvá sveta
Jozef Wölcz, zápasenie, 1 x striebro
Eduard Straka, atletika, 3 x bronz

Svetové Veteránske hry
František Dolník, lyžovanie, 1 x striebro,

2 x bronz
Majstrovstvá Európy

Ľubomír Hromádka, futbal, 1 x zlato
Eduard Straka, atletika, 3 x striebro,

4 x bronz
Boris Lukášik, basketbal, 1 x striebro

Európske veteránske hry
Eduard Straka, atletika, 1 x zlato,

1 x striebro

Handlovčania a ceny
fair play

Cena Fair play, udelená Handlovčanom 
Slovenským olympijským výborom 
v  Bratislave, za celoživotné pôsobenie: 
Rytiermi športu sa stali Boris Lukášik (1996) 
a Eduard Straka (2010). 

Cena fair play udelená olympijským 
klubom v Prievidzi: 

Peter Matiaško, TPŠ, lyžiar, 
Ján Hurtík, funkcionár, 

Karol Matiaško, futbalista, 
Eduard Holub, futbalista, 

mrich Izák, funkcionár, 
Imrich Frívaldský, funkcionár, 

Peter Kuric, lezec.
(JP)

Týždeň Zeme
Posledný aprílový týždeň patril 
v  Základnej škole na Školskej ulici 
ekológii a  environmentalistike, 
kedy Týždeň Zeme nahradil tradičné 
podujatie Deň Zeme. 

Žiakov 1. a 2. stupňa navštívil veveričiak 
Enviráčik, ktorý ich postupne previedol 
tematicky zameranými dňami. 
Deťom objasnil základné ekologické 
pojmy ako ekosystém, prírodné 
zdroje, znečisťovanie vody, ovzdušia, 
ekologická stopa a odpad. 

Žiaci sa každý deň tešili na zaujímavú 
prezentáciu, kvíz, pracovné listy 
a  krátky ekofilm, ktoré s  nimi riešili 
pedagogičky na hodinách biológie, 
geografie, prírodovedy a  vlastivedy. 
Všetko, čo sa v  ten deň naučili, si 
popoludní formou hier a  praktických 
aktivít aj vyskúšali. Hrali sa napríklad 
na pavúka, ostrov, ekosystém či 
slnko. Monitorovali aj to, aký vzduch 
dýchame, akú vodu pijeme a  kde 
žijeme. 

Deti pomocou online výpočtu a krátkej 
ankety medzi rodičmi a Handlovčanmi 
zistili, že ak sa budeme k našej planéte 
správať tak ako doteraz, tak na náš 

pokojný život by sme potrebovali 
ďalšie dve rovnako veľké planéty. 
Starších žiakov navštívil aj ochranár, 
ktorý im vysvetlil, ako sa majú v prírode 
správať a  upozornil ich na zaujímavé 
miesta nášho okolia. Šikovní prváci si 
za pomoci zručného otecka postavili aj 
vlastnú ekologickú plôšku s  hmyzom, 
vlastným maskotom, ekologickou 
lavičkou a hadom. 

Žiaci si vzali pod patronát aj turisticky 
atraktívnu lokalitu Handlovej, ktorou je 
východná šachta pri Novej Lehote. 

Toto miesto vyčistili, vyzbierali dve 
vrecia odpadov, ktoré vytriedili 
a  vhodili do správneho kontajnera. 
Okrem toho zistili, že v  tejto lokalite 
sa vyskytujú voľne žijúce líšky, rôzne 
druhy vtáctva a srnky. 

Vedenie školy spolu s pedagógmi chce 
Týždeň Zeme zaviesť ako tradíciu, 
a  preto verí, že aj jeho druhý ročník 
bude rovnako úspešný.

Mgr. Marián Holica

Voľby do Európskeho 
parlamentu

Čaj pre prvovoličov
Príďte voliť v sobotu 25. mája 2019

v čase od 7.00 do 22.00 hod.

Dajte hlas svojmu europoslancovi.

Zvoľte zástupcu Slovenska v Európskom 
parlamente!

Pozvánka pre všetkých prvovoličov a  tých, 

ktorí chcú vedieť viac o  voľbách do Európskeho 
parlamentu!

Neformálne združenie tEGLik pozýva vo štvrtok 
22. mája o  16.00 hod. na Čaj o  štvrtej pre 
prvovoličov, ktorý sa bude konať v  Dome kultúry 
mesta Handlová. Je to zaujímavé podujatie 
o  Európskej únii so  zaujímavými darčekmi pre 
všetkých účastníkov.

Uzávierka Handlovského hlasu č. 2/2019
je v utorok 21.5.2019. 

Noviny vyjdú v stredu 29.5.2019.



7INZERCIA / SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Handlovčania, ďakujeme, že triedite odpad
a chránite našu prírodu!

Vaše mesto Handlová.

Zaspali oči, vyhasli v ohnisku, len svet 
sa ďalej točí, teba už niet na blízku...

Oľga Virágová, rod. Oláhová, 
nedožitých 74 rokov
Eduard Tabačiar, 46 rokov
Ing. Bohumír Ihring, 65 rokov
Oto Kóňa, 78 rokov

V rubrike sú zverejnené informácie 
v časovom rámci medzi uzávierkami 
čísel Handlovského hlasu. Uzávierka 
tohto čísla bola 7. mája 2019. 

Smútočné oznámenia sú zverejnené 
len vtedy, ak rodina vyjadrí svoj súhlas 
a nájdete ich aj na www.handlova.sk.

Rozlúčili sme sa

Inzercia pre občanov 
aj podnikateľov

Dajte o  sebe vedieť 
v  dvojtýždenníku Handlovský 
hlas, ktorý vychádza v  náklade 
6 300 kusov a je distribuovaný do 
všetkých domácností v Handlovej 
prostredníctvom Slovenskej 
pošty.

Zberné miesto pre 
inzerciu

Osobne na:
Mestský úrad Handlová, Námestie 
baníkov 7, 2. podlažie, odd. 
marketingu a  komunikácie MsÚ, 
č. d. 23 v čase stránkových dní.

Elektronicky:
handlovsky.hlas@handlova.sk, 
predmet správy: Inzercia noviny.

Cenník

Zdarma: občianska riadková 
inzercia do 150 znakov (bez 
fotografie).

Zdarma: smútočné oznámenia, 
blahoželania (foto a  text do 400 
znakov).

Občianska riadková inzercia do 
150 znakov s  fotografiou (max. 
40 x 40 mm) – 10 eur.

Uzávierka najbližšieho čísla je 
v  utorok 21. mája, noviny vyjdú 
v stredu 29. mája.

Úprimné poďakovanie za 
záchranu života

Chcel by som sa touto cestou zo srdca veľmi 
pekne poďakovať za záchranu a  pomoc 
mojej manželke Sandre Magulovej pri 
hrozivo vyzerajúcej dopravnej nehode zo dňa 
26.4.2019 v čase približne o 13.50 hod., ktorá 
sa stala v  Handlovej (oproti mototechne na 
Severe). Menovite by som sa chcel poďakovať 
Jozefovi Sokolovskému, Ladislavovi Feketemu, 
Petrovi Podolcovi, Martinovi Palasthymu, 
Lucii Chudej, Marcelovi Jánošíkovi, Romanovi 
Kolárovi, Romanovi Lukačkovi, Miroslavovi 
Sabovi, Martinovi Radovskému a  kolegom 
hasičom, pracovníkom RZP Michalovi Zvarovi 
a  spolupracovníčkam, urgentnému príjmu 
v nemocnici s poliklinikou so sídlom v Bojniciach 
MUDr. Oľge Szenyko, MUDr. Alene Debnárikovej, 
MUDr. Martinovi Cirčovi a  personálu na 
ortopedicko - traumatologickom oddelení, 
Petrovi Srnkovi, Viere Trebichalskej, Danielovi 
Cibulovi, rodine, susedom, známym. 

Veľmi si vážim vašu profesionalitu, odbornosť 
a snahu pomáhať! Ďakujem. 

Martin Magula 
1/1/1/2019

Poďakovanie

Rodina Heleny Brozmanovej ďakuje 
zamestnancom a riaditeľke Senior centra
Handlová, n. o. za príkladnú starostlivosť

o Helenu Brozmanovú, ktorá 
strávila v centre päť rokov!  

Božena Cholujová
2/1/1/2019

Poďakovanie

Dňa 29. apríla 
2019 nás 

navždy opustila 
mama, stará 

mama, babka
a prababka

Helena Brozmanová. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili 

poslednej rozlúčky.  
Smútiaca rodina.

3/1/1/2019



Handlovskí basketbalisti zabávali Teleráno

Hráči ŠBK Handlová podávajú 
tento ročník súťaže výborné 
výkony, ktoré neunikli verejnej 
pozornosti. Handlovskí 
basketbalisti sa predstavili 
aj v  Centrálnej európskej 
mládežníckej basketbalovej 
lige a  na turnaji Easter Euro 
Basket v  Prahe. Handlovej sa 
však darí aj v slovenskej súťaži. 

Výkony chlapcov z  Handlovej 
neunikli ani jednej 
z  najznámejších televízií na 
Slovensku. Hráči ŠBK Handlová 
sa v  piatok 3. mája predstavili 
v  Záhorskej Bystrici v  televízii 
Markíza, kde boli hosťami 
v rannom programe Telerána. 
„Každý záujem médií o  mládež 
v  dnešnej dobe je potrebný,“ 
hovorí na margo vystúpenia 
v televízii tréner Ján Beránek a ako 

konštatuje: „Som veľmi rád, že 
sme dostali pozvanie propagovať 
mládežnícky basketbal v  tak 
veľkej televízii. Môj názor je taký, 
že o  basketbalovej mládeži sa 
v médiách nepíše skoro nič, čo ja 
vnímam ako veľký problém.“

Svojim vystúpením v  jednej 
z  najsledovanejších slovenských 
televízií urobili naši basketbalisti 
skvelú reklamu mládežníckemu 
basketbalu na Slovensku. „Vieme, 
že médiá sa veľmi o  basketbal 
nezaujímajú. O  to viac vidíme 

vo vystúpení našich chlapcov 
na pôde televízie veľké plus,“ 
dodáva Ján Beránek.

(IM)
Foto: Milan Geleta

Morovnianska podkova
s medzinárodnou účasťou

Málokto má príležitosť vidieť kone 
v  lese pri práci, či prší, či neprší. 
Majestátnosť takmer jednotonových 
zvierat si uvedomíte až vtedy, 
keď stojíte v  ich tesnej blízkosti. 
S rešpektom sa pozeráte, ako ťahajú 
niekoľko kusov driev, vážiacich 
každé samostatne takmer 600 kg. 
Ťažné kone ich dokážu potiahnuť. 
Vďaka pokynom furmanov, ktorí 
si zrejme za jednu svoju pracovnú 
smenu poriadne ponamáhajú 
hlasivky, si mohli pozrieť diváci na 
15. ročníku Morovnianskej podkovy.

Najväčší úlovok rybárskych 
pretekov mal takmer 60 

centimetrov

V sobotu 4. mája sa uskutočnil 27. 
ročník pretekov na Handlovskom 
rybníku.

Výsledky pretekov: 

1. miesto: Tomáš Harach
19 ks, 926 bodov

2. miesto: Roman Ševela
13 ks, 637 bodov

3. miesto: Ján Janoviček
12 ks, 573 bodov

Najväčší úlovok:
Ján Seifert, kapor 59 cm.

Poďakovanie patrí sponzorom 
pretekov z  Handlovej, Žiaru nad 
Hronom a  Prievidze, ktorí do súťaže 
venovali vecné ceny.

(r)

Svetové dni tanca oslávila
Dazya v Košiciach

Koncom apríla sa tanečná skupina 
Dazya zúčastnila tanečného 
podujatia vo východnej metropole 
Slovenska s  názvom Dance for 
Gold. 

Na oslavu World Dance Day 
vycestovali naši najstarší tanečníci 
a  program bol veru bohatý. Od 
tanečných workshopov so skvelými 
lektormi z  Francúzska, Ukrajiny 
a  Ruska až po nadupanú súťaž 
plnú kvalitných choreografií. Síce 
si domov, do Handlovej, cenu 
nepriniesli, ale bohaté skúsenosti 
a super zážitky áno. 

DAZYA

BASKETBAL

Na súťaži furmanov podali súťažiaci 
závideniahodné výkony. Publikum na 
otvorenom priestranstve v  mestskej 
časti Morovno pri Handlovej tlieskalo 
v  tomto roku 13 furmanom v  sobotu 
4. mája. Namáhavú furmanskú prácu 
prišli predviesť na Morovniansku 
podkovu, už po 15-tykrát silní chlapi 
so svojimi ťažnými koňmi. Okrúhly 
ročník sa pýšil medzinárodnou účasťou 
furmanov z  Čiech, Moravy, Slovenska 
a  Poľska. Zohratosť záprahu si všimlo 
aj nezainteresované oko diváka. Súhra 
je pri takejto práci nevyhnutná. Buď sa 
ide čihí, alebo hota. 

Súťaž furmanov si získala obľubu 
u  obyvateľov z  okolia Handlovej, 
ale i  širšej verejnosti. Dôkazom je aj 
tohtoročná účasť divákov. I  napriek 
predpovediam počasia, nepadla ani 
kvapka dažďa, i  keď na teplomery by 
ste sotva našli 12 stupňov. Približne 
tisícka divákov neváhala a  na letisku 
v  Morovne, ktoré sa stalo parkovacou 
plochou, stálo takmer počas celej 
súťaže 200 áut. 

Furmani súťažili v  troch tradičných 
disciplínach: furmanský slalom, 
práca s  drevom a  ťažký ťah. Bojovali 
v  jednotlivých disciplínach, ktoré boli 
vyhodnotené samostatne a  napokon 
súčtom bodov zo všetkých disciplín 
si odniesli svoje trofeje celkoví víťazi. 

Výhercom dovzdávali ceny primátorka 
mesta Silvia Grúberová a  celkovým 
víťazom už v závere gratuloval v mene 
primátorky jej zástupca Radoslav 
Iždinský a  prednosta Mestského 
úradu v  Handlovej Tibor Kolorédy. 
Prísnemu pohľadu porotcov neušlo 
nič. Poďakovanie patrí hlavnému 
rozhodcovi Františkovi Gráczovi 
a  Vladimírovi Šmelkovi. Celkoví víťazi 
opäť získali od mesta Handlová 
finančné ceny vo výške 100, 70 a 50 eur 
a každý furman drobné vecné dary, od 
Zväzu chovateľov koní Slovenska mali 

víťazné kone na svojich postrojoch 
pripnuté nové kokardy, spoločnosť 
Apko aj tento rok absolútnemu víťazovi 
venovala hodnotnú brúsku na reťaze, 
a  AGROPRODUKT Handlová pridalo 
hovädzie mäso a pre každého furmana 
vrece jačmeňa.

Celkové výsledky:

1. miesto: Ján Francisty z  Krupiny 
s koňmi Cedrik a Dollar

2. miesto: Ján Debnár z  Handlovej 
s koňmi NN Oleg a Bilbo

3. miesto: Slavomír Pavlus z  poľskej 
obce Žiwiec s koňmi Antares a Anton

Touto cestou patrí veľké poďakovanie 
všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali 
a  akokoľvek ho finančne či vecne 
podporili.

Svoj sviatok sv. Floriána, patróna 
všetkých hasičov, oslávili na podujatí 
dobrovoľní hasiči z Morovna, Chrenovca-
Brusna, Lipníka a  Ráztočna. Predstavili 
svoju činnosť a  techniku. Zaujímavú 
výbavu ste si mohli pozrieť v  ukážkach 
Klubu priateľov civilnej ochrany 
z Chrenovca-Brusna.

(JP a PD)

Foto: Marián Peťko.

 Organizátori podujatia  Ján Debnár
a Luboš Dobrotka.


