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Prvé dobré správy pre hornú Nitru
Už dlhšiu dobu sa v  našom 
regióne skloňuje téma 
transformácie hornej Nitry 
v súvislosti s postupným útlmom 
ťažby uhlia. Pôjde o  dlhodobý 
a  zložitý proces, aktuálne sa 
nachádzame na jeho začiatku. 

Úrad podpredsedu Vlády SR 
pre investície a  informatizáciu, 
Trenčiansky samosprávny kraj 
a aktéri v našom regióne - mestá, 
obce, súkromný i neziskový sektor, 
sa k tejto téme stretávajú už viac 
ako rok. Pripravuje sa stratégia 
a  možnosti, akými spôsobmi 

pomôcť nášmu regiónu zmeniť 
nastavenie priemyslu. Európska 
komisia angažovala nezávislú 
poradenskú agentúru PwC, 
ktorá spracováva tzv. Akčný plán 
transformácie hornej Nitry. Plán 
sa prezentoval v  médiách, na 
verejných stretnutiach a  bolo 
možné ho pripomienkovať. 
Aktuálne sa jeho spracovanie 
ukončuje a  bude predložený 
Vláde SR na schválenie. Akčný 
plán má byť živým dokumentom, 
ktorý v jeho strategickej časti bude 
možné každoročne aktualizovať. 
Plán má definovať nielen víziu, 

piliere, ciele, ale aj projektové 
zámery a  ich financovanie. To 
má byť viaczdrojové a plánuje sa 
aj využitie eurofondov v  tomto 
i budúcom programovom období. 

Pozitívnou správou, ešte pred 
ukončením a prijatím samotného 
rámcového dokumentu, je 
skutočnosť, že vláda už teraz 
avizovala vyčlenenie prvých 
financií pre hornonitriansky 
región. Prostriedky majú byť 
alokované do 31. decembra 2019 
a tento krok si ešte vyžaduje súhlas 
Európskej komisie. Pôjde o peniaze 
z eurofondov v objeme 10 miliónov 

eur, ktoré majú  byť použité práve 
na podporu iniciatívy Európskej 
komisie - Platformy pre uhoľné 
regióny v  procese premeny. 
Projekt v oblasti ľudských zdrojov 
by sa mal realizovať celoplošne na 
hornej Nitre a aj v meste Handlová. 
Cieľom je podporiť sociálnu 
starostlivosť o  zamestnancov, 
súvisiacu so stratou zamestnania 
v banskom priemysle. V súvislosti 
s postupným útlmom ťažby uhlia 
v  regióne je to prvý podporný 
mechanizmus v  oblasti ľudských 
zdrojov.

(r)

Ovce v maštali na Hornom konci vyvolali
nespokojnosť obyvateľov

Minulý týždeň vyvolal polemiku, 
ale aj mediálnu odozvu problém 
s  umiestnením stáda oviec do 
maštalí v časti Horný koniec. Stalo 
sa tak po tom, ako sa spoločnosť 
Agroprodukt Slovakia rozhodla 
využiť dlhodobo opustený objekt, 
ktorý v  minulosti slúžil na chov 
dobytka, na nočné ustajnenie stáda 
oviec, ktoré chová na pasienkoch 
v okolí Handlovej. 

Tento krok zaktivizoval obyvateľov 
domov, ktoré susedia s  maštaľami. 
Spolu s ďalšími obyvateľmi Horného 
konca spísali petíciu so žiadosťou 
o  urgentné riešenie tejto situácie. 
Podpísalo ju 60 občanov. Petíciou 
vyjadrujú svoje obavy, že ustajnenie 
oviec negatívne ovplyvní kvalitu 
života v  tejto mestskej časti. 
Konkrétne možný zápach či hluk, ale 
taktiež strach z  pastierskych psov, 
uvádzajú ako možné problémy, 
pre ktoré žiadajú mesto, aby voči 
ustajňovaniu oviec zasiahlo. 

V  pondelok 20. mája obyvatelia 
dokonca zorganizovali protestné 
zhromaždenie v blízkosti maštalí, kde 
vlastnými telami bránili prechodu 
a  ustajneniu stáda oviec. Na mieste 

došlo aj k verbálnym stretom medzi 
obyvateľmi a konateľom spoločnosti 
Agroprodukt Slovakia, Danielom 
Frauenschuhom.

V  utorok 21. mája sa s  obyvateľmi 
Horného konca, aj za prítomnosti 
spomínaného konateľa, stretla 
primátorka mesta Silvia Grúberová 
a  ďalší členovia vedenia mesta. 
Osobne si boli preveriť celú situáciu. 
Prítomná bola aj hliadka polície, ak 
by sa zopakovala situácia z pondelka 
a ľudia by bránili prechodu oviec do 
maštale. Spoločnosť Agroprodukt 
Slovakia, resp. Poľnovtáčnik, a. s. do 
ktorej patrí, vlastní dané maštale 
a  vybavené všetky potrebné 
povolenia na chov a ustajnenie oviec. 
Taktiež ustajnenie oviec v maštaliach 
je v  súlade s  aktuálne platným 
územným plánom mesta Handlová. 

Z  diskusie, ktorá sa následne 
rozbehla, nakoniec vyplynul záver, 
s ktorým prišiel Daniel Frauenschuh. 
Obyvateľom vysvetľoval, že približne 
800 oviec umiestňuje do maštalí kvôli 
bezpečnosti, pretože v  ostatnom 
čase bolo zaznamenaných viacero 
úhynov po nočných útokoch 
vlka. Aby predišiel nespokojnosti 

obyvateľov a  možným konfliktom, 
deklaroval, že ustajnenie v maštaliach 
na Hornom konci bude len dočasné, 
po dobu ôsmich týždňov. Mesto 
Handlová chce v  tomto probléme 
plniť úlohu mediátora. Zároveň bude 
monitorovať stav a vývoj vzniknutého 
problému. Ako sa vyjadrila primátorka 
Silvia Grúberová, na jednej strane 
chápe obavy obyvateľov z možných 
rizík, na strane druhej vníma aj 
práva chovateľa oviec. „Spoločnosť 
Agroprodukt má na využívanie 
objektu povolenie, chov oviec je 
riadne registrovaný, spĺňa všetky 
predpisy a účel využitia maštalí je plne 
v súlade s územným plánom mesta. 

Na stretnutí sme sa obyvateľom 
snažili vysvetliť všetky objektívne 
skutočnosti,“ informovala primátorka. 
„Petíciu riadne vybavujeme, situáciu 
budeme monitorovať. Osobne ma 
veľmi mrzí extrémne vyhrotenie 
situácie v pondelok popoludní, kedy 
niektorí obyvatelia osobne bránili 
prechodu stáda oviec do maštalí. Som 
presvedčená, že akékoľvek problémy 
je potrebné riešiť pokojne a s triezvou 
hlavou a nie konfliktnými situáciami, 
najmä ak sa tomu prizerajú aj deti. 
Verím, že situácia sa nakoniec vyrieši 
k spokojnosti oboch strán,“ uzatvorila 
Silvia Grúberová.

(r)
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Miestna akčná skupina (MAS) Žiar 
pozýva na bezplatný seminár, na 
ktorom sa dozviete, ako pretaviť 
váš dobrý nápad do úspešného 
projektu.

Seminár je určený pre zástupcov 
z  verejného, občianskeho 
a  podnikateľského sektora územia 
MAS Žiar, ktorí majú záujem 
realizovať svoj nápad  z nenávratného 
f inančného príspevku so 
spolufinancovaním a  prispieť tak 
k  rozvoju regiónu, ale nemajú 
skúsenosť s predkladaním projektov. 
Cieľom seminára je získať základné 
potrebné informácie a  zorientovať 
sa v  problematike. Miestna akčná 
skupina Žiar organizuje dvojdňový 
seminár podľa vášho výberu 
v  kancelárii MAS Žiar, Miestne 
kultúrne stredisko 367, 972 32 
Chrenovec - Brusno.

Poskytneme záujemcom informácie 
o  činnosti MAS Žiar, možnostiach 
financovania nápadu, zorientujete 
sa vo výzvach na predkladanie 
žiadostí o  nenávratný finančný 
príspevok, zistíte viac o  postupoch 
a  podmienkach pri predkladaní 
projektov, pochopíte podstatu 

a  význam projektov, získate 
informácie potrebné k  tvorbe 
projektu.

Termín
4. a  5. júna od 8.00 do 12.00 
hod. (návratka do 31.5.2019, 
info@masziar.sk, 0919 19 30 10)

Program 1. deň: Predstavenie 
činnosti MAS Žiar. Úvod do 
problematiky, možnosti financovania 
prostredníctvom MAS, výzva na 
predkladanie žiadostí. Postupy 
a podmienky predkladania projektov. 
Diskusia, zhrnutie a ukončenie 1. dňa.
Program 2. deň: Ako si poradiť 
s  projektom. Diskusia, zhrnutie 
a ukončenie 2. dňa.

Účasť na seminári je bezplatná. 
Počet účastníkov je limitovaný 
a  zmena programu vyhradená. 
Účasť na seminári s  uvedením 
termínu seminára je potrebné 
potvrdiť e-mailom: info@masziar.sk, 
prípadne telefonicky: 0919 19 30 10 
v uvedenom termíne. Počas seminára 
je pre účastníka zabezpečené  
občerstvenie, bez obeda.

Ivana Palovčíková

Dobrý nápad

Sociálne oddelenie MsÚ Handlová sídli 
v  priestoroch neziskovej organizácie 
Jazmín n. o. na adrese Nádaždyho č. 4 
(objekt DORky). V termíne od 10. do 21. 
júna bude prebiehať rekonštrukcia 
sociálneho zariadenia v  priestoroch 
oddelenia.
V tomto období bude zabezpečovať sociálne 
oddelenie svoju činnosť v  náhradných 
priestoroch nasledovne:

Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho 
odd. MsÚ a Zuzana Šaláteková, referent 
sociálnych služieb, v priestoroch bývalého 
CV, Nádaždyho č. 2. 

Kontakty: 0918 325 883, 0918 325 880

Jana Polakovičová, sociálny pracovník 
mesta a  terénni sociálni pracovníci 
v  priestoroch Komunitného centra na ZŠ 
Morovnianska cesta. 

Kontakty: 0917 616 391, 0917 372 750

Veronika Cagáňová, vedúca oddelenia

Rekonštrukcia priestorov
sociálneho oddelenia

Dočasná zmena sídla

V minulom čísle Handlovského 
hlasu sme vás informovali, že 
hnedé nádoby na biologicky 
rozložiteľný odpad si môžete 
prísť prevziať v  termíne 
do 17. mája. Na základe 
požiadaviek oby vateľov 
sú nádoby stále dostupné 
v areáli Jazmín n. o. (Dorka) na 
Ul. F. Nádaždyho 4, Handlová 
v čase od 8.00 do 20.00 hod. až 
do odvolania. 

Po podpise preberacieho protokolu 
vám bude nádoba odovzdaná 
a nájdete v nej zberový kalendár 
a  informácie, ako s  nádobou 
narábať. Mesto a  zberová 
spoločnosť HATER - HANDLOVÁ, 
spol. s r. o. 35 nádob rozmiestnila aj 
v areáloch mestských organizácii 
a škôl.   Obyvateľom so zdravotným 

postihnutím a  seniorom, 
ktorí nahlásili požiadavku na 
odovzdanie nádob, budú nádoby 
distribuované od 27. mája po 
dohovore.

V  prípade otázok kontaktujte: 
MsÚ Handlová, Námestie 
baníkov 7, 972 51 Handlová, 
Odd. komunikácie a marketingu, 
telefonicky: 046/519 25 36, 
+421 908 342 616, e-mail: 
handlova@handlova.sk.

Projekt Kompostáreň Handlová je 
spolufinancovaný Európskou úniou 
z  európskeho kohézneho fondu 
cez Operačný program Kvalita 
životného prostredia. Poskytovateľ: 
Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky.

(JP)

Deti a  žiaci ZUŠ Handlová, ktoré 
navštevujú literárno-dramatický 
odbor pod vedením Kataríny 
Dupkalovej, sa s  láskou a  elánom 
zapájajú do rôznych predstavení 
a  aktivít tohto odboru. Preto sa 
bez zaváhania ujali úlohy stvárniť 
členov rodiny, ktorí za každých 
okolností bojujú za čistú, zdravú 
planétu a  snažia sa každého 
Hniliaka premeniť na ekologicko - 
separačného maniaka. Presnejšie 
je to otec Eko Grič, babka Chlóra 
Grčová, dcéra Cykla Gričová a teta 
Coco Gričová. Boli aj na STREET 
CUPE. A vy triedite?

Za každých
okolností triedime

Pozvánka na
zasadnutie MsZ

V  zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o  obecnom zriadení v  znení jeho 
neskorších zmien a  doplnkov zvolávam 
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová pre volebné obdobie 
2018 - 2022, ktoré sa bude konať vo 
štvrtok 30. mája 2019 o 14.00 hodine vo 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová. 

Rokovanie poslaneckého zboru je verejné 
a  bude vysielané on-line na Youtube 
kanáli RTV PD.

Mgr. Silvia Grúberová, 
primátorka mesta

Hnedé nádoby si stále môžete
prísť prevziať

Mäkký podklad a  neprístupnosť 
plôch posúvajú termínu kosby 
verejných priestranstiev.  Mokré 
cesty zase nedovoľujú opravovať 
výtlky, ktoré boli označené ešte 
začiatkom mája.

„Začali sme kosiť na sídlisku Okružná 
a  Morovnianska cesta od 6. mája. 
Postupne kosíme traktormi na 
Ul. Prievidzskej. V prípade daždivých 
dní nie je možné vykonávať kosenie“, 
uviedol Blažej Litva, konateľ HATER 
– HANDLOVÁ ako odpoveď na často 
kladené otázky obyvateľov, kedy 
a  kde sa bude kosiť. V  rámci prvej 
kosby sa v  meste využíva technika, 
ale do neprístupných ulíc a  lokalít 
pravidle nastupujú ľudia vykonávajúci 
aktivačné práce.

Tak, ako po minulé roky, tak aj 
tento rok je v meste stanovený plán 
kosby verejných priestranstiev. 
Termíny budeme aktualizovať na  
www.handlova.sk.

Kosenie verejných priestranstiev
sa posúva

Na opravu výtlkov sme vyčlenili 
takmer 35 000 eur

Mesto Handlová plánuje opraviť 
spolu takmer 1000 m2 výtlkov. 
Začne sa postupne od sídliska 
Mostná a cez Ul. ČSA. 

V rozpočte mesta bolo na opravu 
výtlkov pôvodne plánovaných 
20-tisíc eur. Na základe aktuálneho 
stavu komunikácii boli prostriedky 
v rámci rozpočtu presunuté medzi 
jednotlivými položkami rozpočtu 
a  celkovo by sa tak mali opraviť 
výtlky za cenu približne 35-tisíc eur.

„Ľudia si často mýlia výtlk a opravu 
cesty. Výtlk je bodová porucha, 
ktorá má plochu  do 1 m² a hĺbku 
od 2 do 10 cm. Oprava cesty je iný 
charakter, ide väčšinou o  sieťové 
rozpady, to znamená nad 2 m²  
a  viac. A  v  tomto prípade treba 
robiť klasickú opravu cesty, či už 
vyfrézovaním do podkladu, alebo 
zaliatím vrchnej vrstvy asfaltu,“ 
hovorí Jozef Čaplár, vedúci 
Oddelenia výstavby, ÚP, dopravy 
a OŽP  MsÚ Handlová. Ako dodáva, 
výtlky sú označené a  budú sa 
opravovať ihneď, ako to počasie 

dovolí.  Komunikácia s dodávateľmi 
prác začína takmer každodenne 
informáciami o  predpovedi 
počasia.

Mesto Handlová má v  správe 
44 km mestských komunikácií. 
V  roku 2017 a  2018 investovalo 
do súvislých opráv chodníkov 
a  komunikácií viac ako 2 milióny 
eur. Súvislé opravy sa budú 
realizovať v  nastávajúcich 
rozpočtových rokoch, tento rok 
sa opravia spomínané bodové 
poruchy – výtlky.

(JP)
Foto: ilustračné.

- Ul. Okružná
- Ul. Morovnianska
- Ul. Prievidzská (ľavá + pravá 
strana)
- Tržnica
- 29. augusta popri ZUŠ až po
Detský domov
- 29. augusta od Hutira relax popri 
vežičke až po kruhový objazd
- Ul. Partizánska (dvory až po hasič. 
zb., späť k lekárni sv. Kataríny)
- Ul. SNP, Železničiarska
- Ul. Údernícka
- Ul. Dimitrovova
- 1. mája, kasárne
- Ul. Lipová, Poštová, ČSA – Jednota
- Park na ČSA oproti SOŠ Handlová
- Ul. ČSA až po LIDL
- Ul. Mostná
- Handpark, Ul. Ligetská
- Hôrka, Banská kolónia

V Handlovej sú plánované dve kosby, 
na ktoré má mesto vyčlenených 
v aktuálnom rozpočte spolu 100-tisíc 
eur. Správca zelene a mesto ďakujú 
obyvateľom za ústretovosť pri výkone 
kosby a  rešpektovanie pokynov 
správcu. 

(JP)
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Poznáme najúspešnejších športovcov za uplynulý rok
V sobotu 18. mája sa uskutočnilo 
o c e ň o v a n i e  n a j l e p š í c h 
handlovských športovcov 
za rok 2018. Ceny si prevzali 
z  rúk primátorky mesta Silvie 
Grúberovej a  slovenského 
hokejistu, handlovského rodáka 
Mareka Viedenského.

Oceňovanie najlepších športovcov, 
kolektívov a  funkcionárov má 
v Handlovej už 17-ročnú tradíciu. 
„Šport je plný vášní. S  napätím 
pozeráme výkony tých, ktorí 
siahajú na dno ľudských možností, 
spoločne oslavujeme a tešíme sa, 
keď počujeme, že na stupienkoch 
víťazov stojí Slovák, Slovenka, 
Handlovčan, Handlovčanka,“ 
povedala, okrem iného, vo 
svojom príhovore primátorka 
Silvia Grúberová s  tým, že šport 
je neoddeliteľnou súčasťou mesta 
Handlová už viac ako sto rokov. 

Druh športu, ktorý bol a je v meste 
preferovaný, sa postupne s dobou 
mení. V  súčasnosti v  meste 
dominuje basketbal a  futbal, 

úspechy dosahujú aj športové 
gymnastky a  medaily nosia do 
rodného mesta aj plavci, a  to 
i  napriek v  súčasnosti zatvorenej 
plavárni. V Handlovej stále aktívne 
pôsobia aj atléti, 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,“ 
naznačila plány radnice primátorka 
a ako podotkla, za minulý rok bola 
rôznym športovcom v  našom 
meste poskytnutá dotácia priamo 
z  rozpočtu mesta vo výške viac 
ako 120-tisíc eur. „Mojim cieľom, 
ako aj cieľom poslaneckého 
zboru, je zachovanie podpory 
športu a  adresnejšie rozhodovať 
o tom, komu a v akej výške budú 
prostriedky smerované. Či naši 
úspešní športovci tvrdo trénujú 
na ihriskách, alebo naši tanečníci 
na tanečných parketoch, všetci 
majú a budú mať našu podporu,“ 
dodala Silvia Grúberová. 

Komisia športu pri MsZ, 
v  zmysle Zásad pre oceňovanie 
najúspešnejších športovcov, 
kolektívov, trénerov a funkcionárov 
mesta, vyberá najlepších 
športovcov za ich vynikajúce 
výsledky alebo záslužnú prácu 
v  oblasti telovýchovy a  športu 
za uplynulý rok. „Vyberáme 
z  nominácií športových klubov, 
jednotlivcov, a tento rok po novom 
aj od občanov mesta Handlová, 
tých športovcov, ktorí dosiahli 
na svetových, európskych alebo 
národných súťažiach najlepšie 
výsledky za kalendárny rok 2018. 
V  nomináciách pribudla jedna 
novinka, a to kategória Handlovčan 
vo svete. Je pre nás nesmierne 
potešiteľné, že sme vám mohli 
predstaviť, a  zároveň oceniť 19 
najúspešnejších športovcov nášho 
mesta. Za reprezentáciu Handlovej 
im patrí všetkým poďakovanie a za 
dosiahnuté výsledky náš obdiv,“ 
skonštatoval za členov Komisie 
športu pri MsZ Handlová Ľubomír 
Blaho.

Súčasťou slávnostného oceňovania 
bol aj kultúrny program, v ktorom 
vystúpili skupina Volcano zo 
ZUŠ Volcano, Adela Gazdíková 
zo Základnej umeleckej školy 
v  Handlovej a  tanečná skupina 
Dazya.

Primátorka mesta na konci  
„Veľkého športového dňa” 
poďakovala verejne Marekovi 
Viedenskému za organizáciu 
STREET CUPU a jeho účasť na 
oceňovaní.

Ďakujeme Marek Viedenský!
(r)

Foto: Milan Geleta.

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
@MestskapoliciaHandlova

Mestská polícia
informuje

V  súvislosti so spustením 
vydávania vlastných mestských 
novín Handlovský hlas sme 
dostali niekoľko otázok 
týkajúcich sa dôvodu zmeny 
a  porovnaniu nákladov mesta 
na financovanie obidvoch 
novín. V nasledujúcich riadkoch 
odpovedáme.  

Zmena komunikácie mesta 
s  obyvateľmi je jeden zo 
základných pilierov zmeny vedenia 
mesta a  novými mestskými 

novinami chceme docieliť častejšiu 
a  dôkladnejšiu informovanosť 
o dianí v Handlovej. Rozhodli sme 
sa vydávať noviny, ktoré budú 
v našom vlastníctve, nie objednávať 
si inzerciu v súkromných novinách 
ako boli Handlovské noviny. 

Handlovský hlas je  dvojtýždenník, 
čo mení zásadne jeho formát. 
Mesačník skôr plnil úlohu 
„časopisu“, začali sme vydávať 
noviny, možno každú druhú stredu 
ku vašej ranej káve. Obyvatelia tak 

budú mať čerstvejšie informácie 
o  dianí v  Handlovej, ktoré budú 
chodiť priamo k nim domov. 

Keďže noviny Handlovský hlas sú 
financované z  rozpočtu mesta, 
chceme, aby ich mohol čítať každý, 
preto ich distribuujeme do každej 
schránky v  Handlovej. Riadková 
inzercia a občianske oznámenia sú 
pre našich obyvateľov v novinách 
Handlovský hlas zadarmo. 
Podnikateľská inzercia v novinách 
je spoplatnená. Príjem z nej patrí 
mestu Handlová, nie súkromnému 
vydavateľovi ako doteraz. 

Náklady na výrobu novín 
Handlovský hlas sú nižšie ako 
náklady na inzerciu v Handlovských 
novinách. 

Handlovské noviny (náklady na 
inzerciu v novinách): 

• Jedna strana inzercie A4 pre mesto 
(spolu 144 strán objednaných 
mestom): 143,3 €.  

• Zmluvná cena inzercie mesta 
v jednom vydaní: 1 460 €.

• Distribúcia do poštových schránok 

len pre odľahlé časti mesta 

• Spolu náklady za rok 2018 za 
inzerciu v mesačníku Handlovské 
noviny (rozmer periodika A4) 
20 640 €. 

Handlovský hlas (náklady na 
tlač, úpravu a distribúciu):

• Cena jedného vydania (tlač 
a grafická úprava novín): 816 €

• Distribúcia: do každej domácnosti 
v Handlovej, pričom cena za jeden 
roznos 6200 ks výtlačkov podľa 
platného cenníka Slovenskej pošty 
je 140 €. Do konca roku 2019 je to 
spolu 2 240 €.

• Celkové náklady na tlač 
a distribúciu Handlovského hlasu 
za rok 2019: 15 296 € (náklady na 
distribúciu sú predpokladané).

Veríme, že i keď je náš Handlovský 
hlas iba v  zárodku, a  je ešte 
malým „hláskom“, ostanete mu 
naklonení. A nezabudnite, nájdete 
ho aj v  elektronickej podobe na 
www.handlova.sk. 

Jana Paulínyová , šéfredaktorka

Talent roka

Kristián Kúdela
plávanie

Mládež jednotlivec

Marek Máčai
basketbal

Kristína Denčiaková
horolezectvo

Peter Kuric
horolezectvo 

Peter Tončko
horolezectvo 

Filip Juríček
plávanie 

Róbert Suja
plávanie

Mládež kolektív

ŠBK Handlová 
mladší žiaci

Mládež tréner

Ján Beránek
basketbal

Marek Radovský
horolezectvo

Dospelý jednotlivec

Ondrej Haviar
basketbal

Martin Minárik
horolezectvo

Zvláštne ocenenie

Milan Linkeš
basketbal

Vladimír Jonáš
futbal

František Dolník
lyžovanie

Viktor Magdolen
motoristika

Handlovčan vo svete

Mário Ihring
basketbal

Jaroslav Oboňa
tanec

Jakub Cibula
futsal

Charakteristiky ocenených
nájdete na www.handlova.sk 

Ocenení športovci mesta Handlová za rok 2018

Prevencia je neoddeliteľnou 
súčasťou práce mestských 
policajtov. V  dnešnej dobe je 
užitočná a  potrebná. Aj naši 
príslušníci pokračujú v pravidelných 
preventívnych aktivitách v školách 
a v predškolských zariadeniach. 

Vo štvrtok 16. mája strávili dopoludnie 
v Základnej škole Školská, kde odzneli 
témy trestnoprávna zodpovednosť, 
stretnutie s  agresívnou osobou, 
kyberšikana, šikana, dôsledky 
požívania alkoholických nápojov 
mladistvými a  maloletými osobami 
a  téma fajčenie. Na besede sa 
zúčastnili žiaci 5. – 8. ročníka. 

Štatistiky MsP sú dostupné
na www.handlova.sk.

Ohlasy na Handlovský hlas

Filip Juríček si preberá z rúk Mareka Viedenského
svoju cenu za plávanie. 

Basketbalisti z ŠBK Handlová spolu s rodičmi a oceneným
trénerom Jánom Beránekom.
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Koncom marca sa konala výročná 
schôdza občianskeho združenia 
Handlovský banícky spolok (HBS). 
Členovia si pripomenuli 12 zosnulých 
baníkov, ktorí opustili spolok od 
poslednej schôdze a  uctili si ich 
minútou ticha. 

Spolok sa rozrástol o nového člena Jána 
Múdreho a  verejnými voľbami zvolili 
novú Radu spolku na dvojročné obdobie. 
V  rokoch 2019 - 2020 bude i  naďalej 
predsedom Ján Ihring. Ostatní členovia 
rady sú Jozef Dudáš, Jozef Javurek, 

Vladimír Podoba, Ján Procner, Igor Reiff 
a  Ľubomír Šalátek. Za tajomníka bol 
zvolený Arpád Koszta, pokladníčkou 
sa stala Jana Oswaldová a kontrolórom 
Milan Mátych.  

V dňoch 17. až 19. mája sa v Ľubietovej 
konalo už 12. stretnutie baníckych miest 
a  obcí Slovenska. Spolok pripravil na 
podujatie autokarové zájazdy. Vlajku 
nášho spolku bude vidieť na 23. stretnutí 
baníckych a hutníckych miest ČR, ktoré 
sa koná 21. až 23. júna v Jihlave. V rámci 
diskusie odznela informácia o 70. výročí 
založenia baníckeho učilišťa, o  stave 
turistického náučného chodníka, 
zachovaní technických pamiatok po 
ťažbe hnedého uhlia v Handlovej a návrh 
na zriadenie baníckeho skanzenu na 
Východnej šachte. Schôdze sa zúčastnil 
Erik Sombathy, predseda Združenia 
baníckych spolkov a cechov Slovenska 
(ZBSC SR). Členovia HBS mu smerovali 
požiadavku na zvýšenú  aktivitu pri 
zachovaní pamiatok po banskom 
podnikaní na Slovensku a nevyhnutnosti 

zapojiť do riešenia aj štátne orgány. Erik 
Sombathy odovzdal spolku ďakovný list 
ZBSC SR za organizovanie Regionálnych 
osláv Dňa Baníkov v Handlovej. 

Banícka história,
turistický ruch a uniformy

Banícke pamiatky môžu byť 
v  budúcnosti príťažlivé pre turistický 
ruch a je aj úlohou HBS, aby sme prispeli 
k  riešeniu situácie. Zámerom spolku 
je, aby sa členská základňa udržala, 
a  to nielen z  radov bývalých baníkov 
a  banských technikov, ale aj občanov, 
ktorí sa baníckou problematikou chcú 
zaoberať a  sú si vedomí, že dnešná 
Handlová, jej výstavba a  postavenie 
v  okrese je dielom viac ako stodesať 
rokov pretrvávajúcej priemyselnej ťažby 
uhlia. V niektorých baníckych rodinách 
sa nachádzajú banícke uniformy. Ak 
sa niekde také uniformy nachádzajú, 
venujte ich Handlovskému baníckemu 
spolku. Budú slúžiť ďalším členom. 

V  muzeálnych zbierkach je uniforiem 
z  rôznych období dosť, ostávajú tam 
však zabudnuté a nevyužité. 

Vandalizmus
nemá konca

Myšlienka spojiť banícke mestá 
Slovenskou banskou cestou, ktorá 
by nám pripomínala bohaté dejiny 
a slávu baníctva. Tak sa zrodil aj projekt 
turistického náučného chodníka, 
po ktorom ste už prešli mnohí z  vás. 
Budovali ho členovia HBS, pomáhali 
občania nášho mesta, žiaci základných 
škôl, mestské organizácie. Dovedna 2042 
odpracovaných hodín, alebo ak chcete 
celkom 255 osemhodinových šícht. Na 
jednej strane úsilie a  pot obetavých 
ľudí, na druhej strane vandalizmus. 
V auguste 2012 nám zničili informačné 
tabule, spálili prístrešok. Škody vyčíslené 
na viac ako 4000 eur! Opäť nástup 
dobrovoľníkov, opäť hodiny práce, 
pomohli nielen dospelí, ale aj žiaci škôl. 

Bohužiaľ, stále medzi nami žijú takí, ktorí 
si neuvedomujú, že keď raz definitívne 
skončí ťažba, jednou zo šancí na prežitie 
v  tomto regióne môže byť turizmus. 
Máme čo ukázať, máme na čom stavať. 
Majme otvorené oči a  nedovoľme, 
aby niekoľko arogantných indivíduí 
likvidovalo snahu tých, ktorým na našom 
meste a našich tradíciách záleží. 

Výzva šikovným
modelárom

Nájdu sa v Handlovej šikovní modelári, 
ktorí by vedeli vyhotoviť model 
úpravárenských zariadení? Ten by sme 
radi inštalovali v niektorej miestnosti na 
povrchu bane. Ak áno, ozvite sa nám. 
Budeme veľmi radi.

Kontakt: Ján Ihring, predseda HBS, 
jan.ihring@gmail.com, tel. kontakt: 
0915 165 608, 046/547 34 85

Igor Reiff 

Banícky spolok zachováva tradície, pridajte sa

Daniel Frauenschuh: Zveľaďujeme a hospodárime s vlastnými finančnými prostriedkami

P oľnohospodárska spoločnosť 
Agroprodukt Slovakia, a. s. 
Handlová, ako súčasť väčšej 
materskej  spoločnosti 

Poľnovtáčnik, Lehota pod Vtáčnikom, 
pôsobí na Slovensku od roku 2013. 
Venuje sa živočíšnej, rastlinnej výrobe 
a  prvovýrobe k  produkcii čerstvého 
kravského mlieka.

V rámci rastlinnej výroby sa spoločnosť 
zaoberá pestovaním obilia, výrobou 
krmiva pre vlastnú živočíšnu výrobu, 
ďalej senáži, žatve a  ostatným 
poľnohospodárskym aktivitám. 
Živočíšna výroba v  Argroprodukte 
Handlová sa zaoberá chovom 
hovädzieho dobytka a s tým súvisiacou 
produkciou mäsa a mlieka.

Odkedy spoločnosť vedie Ing. Daniel 
Frauenschuh, dosahuje na trhu každým 
rokom lepšie a   kvalitnejšie výsledky. 
„Máme približne o  30 percent vyšší 
stav ovocinárstva, zvýšil sa počet 
hovädzieho dobytku, zamestnávame 
viac ľudí, investujeme do nášho majetku, 
modernizujeme...“, vymenúva predseda 
Daniel s  tým, že denná produkcia 
mlieka je približne 7 000 litrov, pričom 
sa dojí v dvoch etapách. „Dojíme ráno 
a  poobede. Mlieko dodávame do 
bánoveckej mliekarne Milsy Bánovce 
nad Bebravou, ktorá patrí medzi 
najkvalitnejšie na domácom Slovenskom 
trhu. Čerstvé mlieko aj čerstvé mäso si 
však priamo u nás, z dvora, môže prísť 
kúpiť každý občan,“ podotýka.

V  súčasnosti je v  Agroprodukte 1 150 
kusov dobytka, do portfólia spoločnosti 
patrí 2 200 hektárov hospodárskej plochy 
a zamestnanie tu našlo viac ako 50 ľudí. 
Pre porovnanie, za predchádzajúceho 
vedenia mala spoločnosť 800 kusov 
dobytka, dennú produkciu mlieka 3 
000 litrov a  o  dvadsať percent menej 
zamestnancov. „Nie sme finančná 
skupina, ale rodinná spoločnosť. Naše 
firmy nie sú záležitosťou dvoch či troch 

rokov, ale investíciou do ďalších desiatok 
rokov,“ zdôrazňuje Daniel s  tým, že do 
spoločnosti sú investované vlastné 
finančné prostriedky, vďaka čomu sa 
firma zveľaďuje. „Nemáme síce milióny, 
ale našim cieľom je, aby firma fungovala 
aj v  budúcnosti efektívne. Chceme 
byť lepší a  lepší a  aj naďalej dávať 
prácu ľuďom,“ konštatuje. Ako dodáva, 
zamestnancom Agroproduktu sa snažia 
poskytnúť čo najlepšie podmienky na 
prácu: „Majú teplú stravu, na ktorú im 
prispievame, ak niekto robí nadčas, má 
nárok na stravu dvakrát počas pracovnej 
doby, zabezpečujeme im ošatenie, obuv, 
výplaty mávajú načas. Platíme im prémie, 
motivujeme spoločnými stretnutiami. 
Okrem toho majú naši zamestnanci rabat 
na mäso, na mlieko. Benefity však môže 
dávať zamestnávateľ len vtedy, keď firma 
funguje, nie keď vykazuje stratu.“

”
„Svojich zamestnancov si 
vážime bez ohľadu na to, 
na akej pracovnej pozícii 

pracujú.”

Ing. Daniel Frauenschuh

Agroprodukt
a blízka budúcnosť

So spoločnosťou Agroprodukt má 
predseda Daniel veľké plány. Nie však 
iba na rok či dva. Sú to vízie na niekoľko 
rokov dopredu. „Chceme vybudovať 
ovocné sady s produkciou ekojabĺk, akúsi 
farmu Jabĺčko, kde sa nebudeme pozerať 
na množstvo úrody, ale na jej kvalitu. 
Z  prvých dopestovaných jabĺk sme 
vyrobili skúšobne približne 1 400 litrov 
jablčnej šťavy, ktorú sme sponzorsky 
darovali a rozdali našim zamestnancom. 
Keďže sa nám to osvedčilo, chceme sa 
touto cestou uberať aj v  budúcnosti. 

Okrem toho sa chceme pustiť do 
revitalizácie starých maštalí popri ceste 
a  veľkým cieľom je aj vybudovanie 
salaša so všetkým, čo k  tomu patrí,“ 
vymenúva plány spoločnosti Daniel 
a  ako zdôrazňuje, ak by bol zo strany 
mesta záujem, podieľali by sa aj na 
kúpe mliečneho automatu, ktorý by bol 
umiestnený v meste pre verejnosť. „Do 
budúcna chcem, aby ľudia videli pásť sa 
na pasienkoch stáda zdravého dobytka, 
pekné rozvíjajúce, a hlavne prosperujúce 
maštale a  spokojných ľudí v  regióne 
s našimi výsledkami,“ zdôrazňuje Daniel.  

Deň v Agroprodukte

Život a  práca na, ľudovo povedané, 
družstve nie sú vôbec jednoduché. 
V dojárni sa dvakrát denne zabezpečuje 
cyklus dojenia, svoje miesto tu má 
hlavná zootechnička, stajníci, traktoristi, 
vodiči, ktorí zabezpečujú úkony ako 
vytláčanie, vývoz hnoja. Agroprodukt má 
aj vlastnú stavebnú skupinu ľudí, vďaka 
čomu si vo vlastnej réžii vedia pokrývať 
opravy budov a priestorov, revitalizácie 
maštalí či oplotenia. „Zlepšili sme životné 
podmienky a  chov zvierat, kŕmnych 
dávok, do systému práce sme zaviedli 
lepšiu organizáciu. Máme výborné 
výsledky na trhu v rámci Slovenska ku 
kvalite mlieka. Pracovný audit sa zmenil 
od základov, čo znamená, že sme urobili 
novú, a  predovšetkým modernejšiu 
štruktúru fungovania spoločnosti,“ 
vysvetľuje Daniel. Priamo vo dvore 
Agroproduktu v  Ráztočne si môžete 
kúpiť mäso. „Na objednávku predávame 
čerstvé, chladené hovädzie mäso v  10 
kilových balíkoch. V  hospodárskom 
dvore sa dá kúpiť aj čerstvé mlieko, 
ktoré nakupujú drobní podnikatelia, ale 
aj samotní občania.“

Nie je ničím nezvyčajným vidieť sa pásť 
telnú kravu, ktorá je z vlastného chovu 
spoločnosti. Aj mladé teliatka zostávajú 
v  Agroprodukte. „Z  narodených 

jalovičiek sú neskôr produkčné kravy, 
na ďalší chov sa vychovávajú aj býčky. 
Ideme vo vlastnej réžii, všetko ostáva 
u nás, na Slovensku,“ zdôrazňuje Daniel. 
On sám nie je typickým majiteľom 
spoločnosti, ktorý by sedel v obleku za 
pracovným stolom. Dojí, robí v maštali, 
sedí v traktore, sejačke. Keď mu niekto 
povie, že sa to nedá, tak s ním pracovnú 
šichtu odrobí a  ukáže mu, že sa to 
dá. Priamo sa zúčastňuje na každom 
výrobnom procese, ktorý aj odrobí keď 
je to potrebné. Nemá problém odrobiť 
aj 15-hodinovú pracovnú smenu na 
hociktorom družstve. Je farmárom od 
detstva  a žije pre túto robotu, ktorej sa 
naplno obetoval. Ako podotkol jeden 
z  kmeňových zamestnancov firmy na 
adresu Daniela: „Je to riaditeľ, predseda 
a farmár, ale aj dobrý človek, ako sa patrí. 
A hlavne má systém vo všetkom.“

Lesná zver ako
najväčší nepriateľ

Najväčšie škody spôsobuje spoločnosti 
lesná zver, a  to diviaky a  vysoká zver. 
„Diviaky poškodzujú lúky a ornú pôdu. 
Vysoká zver robí obrovské škody na raži, 
obilí, pšenici. V  dôsledku toho máme 
o 30 – 50 percent nižšiu úrodu ako iné 
družstvá. Aj do ovocného sadu musíme 
preto urobiť oplotenie vysoké najmenej 
2,40 metra, ktoré lesná zver nepreskočí,“ 
naznačuje Daniel a ako vzápätí podotýka, 
zver nie je jediný nepriateľ spoločnosti: 
„Na našu spoločnosť chodia anonymy, 
v ktorých si vymýšľajú rôzne nedostatky. 
Na základe toho k nám chodia kontroly, 
ktoré však ešte ani raz nezistili žiadne 
nedostatky. Všetko je čisté, nič nesmrdí. 
Ja však stratím tri hodiny, ktoré by som 
inak využil na prácu na družstve. Je to 
psychoteror, my však chceme iba robiť, 
nič viac.“ V  poslednom období čelí aj 
kritike kvôli umiestneniu oviec v maštali 
na Hornom konci. „Ovce z našej dcérskej 
spoločnosti sme presunuli za účelom 
chovu na jednu z parciel Agroproduktu. 

Na pozemku, kde boli doteraz, sme mali 
problém s  vlkom, ktorý nám niekoľko 
kusov roztrhal. Keďže sme však mali 
jednu maštaľ prázdnu, na Hornom 
konci, využili sme ju. Cez deň sú ovce 
na pasienku a iba cez noc sú zatvorené 
v  maštali. Je to dočasné riešenie,“ 
podotýka Daniel a  dodáva: „Viete, 
sme pod prísnym dozorom štátnej 
veterinárnej správy vo všetkých sférach, 
a tak len vysoká kvalita, dobré kontroly 
sú taktiež jedným z našich cieľov.“

Spolupráca
v oblasti propagácie

Agroprodukt to nie je iba práca v maštali 
či na poliach. Spoločnosť sa podieľa na 
spoluorganizovaní podujatí v  meste, 
podporuje obľúbenú Morovniansku 
podkovu, nechýba sponzoring. „S novým 
vedením mesta je výborná spolupráca 
a  komunikácia. Pravidelne sa budeme 
zúčastňovať zasadnutí MsZ, aby sme 
oboznamovali a  informovali vedenie 
mesta, poslancov aj verejnosť o činnosti 
spoločnosti,“ naznačuje Daniel a  ako 
dodáva: „Naše dvere sú pre každého 
otvorené. Môžu k  nám prísť škôlkari, 
školáci, zoberieme aj mladých ľudí na 
prax. Chceme robiť, ale bez ľudí, ktorí 
robia proti nám.“

Daniel Frauenschuh netají, že najväčšia 
vďaka za to, ako to dnes v Agroprodukte 
Handlová vyzerá, patrí majiteľom firmy, 
rodine Aichingerovcov z  Rakúska, 
ktorí investujú do spoločnosti nemalé 
finančné prostriedky a  chcú tvoriť 
hodnoty pre budúcnosť a  ďalšie 
generácie. „Slovensko je krásna zem 
a  okolie horná Nitra a  handlovský 
región ma fascinujú, preto som sa tu 
rozhodol žiť, pracovať a bývať. Je to zem 
stvorená na poľnohospodárstvo a veci 
s  tým súvisiace. Žijú tu skvelí ľudia, 
s  ktorými sa dá plánovať, zveľaďovať 
a  tvoriť aj do budúcna pre všetkých. 
Plány máme obrovské. Niečo už ľudia 
z okolia vnímajú. Som presvedčený, že 
keď nám vyjdú projekty, ako napr. salaš, 
agroturistika, ovocinárstvo, plné sady 
ovocia, zrevitalizované maštale popri 
cestách, a hlavne pasúce sa zdravé naše 
kravičky, tak ľudia budú ešte šťastnejší. 
Potreboval by som však, aby deň mal 
aspoň 50 hodín, niekedy máme toľko 
roboty, plánov a snov...,“ dodáva na záver 
Daniel Frauenschuh, predseda a riaditeľ 
spoločnosti Agroprodukt Slovakia, a. s. 
Handlová, hospodársky dvor Ráztočno 
a farma Morovno.

(li)

O prácu podnikateľov v regióne sa zaujíma aj primátorka
Silvia Grúberová. Na fotke s Danielom Frauenschuhom.
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Kniha bez čitateľa stráca svoje 
poslanie. Sme potešení, ak 
priaznivci literatúry požičiavaním, 
a predovšetkým čítaním, podporujú 
význam každej knihy v našej knižnici.

Slávnostné zápisy
do knižnice

Zo 131 prváčikov, ktorí navštívili 
knižnicu so svojimi vyučujúcimi, sme 
zapísali 96 nových malých čitateľov. 
Dúfame, že sme počas slávnostných 
zápisov vzbudili u detí záujem o knihy, 
o  čítanie a  veríme, že aj tých 34 detí, 
ktoré sa nezapísali, navštívia čoskoro 
našu knižnicu spolu so svojimi rodičmi.

Ak správne triedime,
svet je krajší

Motivačný plagát o  triedení odpadu 
bol inšpiráciou k príprave podujatia na 
aktuálnu tému separovanie odpadu. 

Žiaci sa formou zážitkového čítania 
a  poučných príbehov dozvedeli veľa 
nového o  našej planéte, ekológii, 
o  dôležitosti triediť odpad, pretože 
len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť 
a recyklovať. 

Z oddelenia pre
dospelých čitateľov

V  rámci pravidelného doplňovania 
knižničného fondu sme potešili aj 
našich dospelých čitateľov. Z verejných 
prostriedkov, z  úspešného projektu 
Fondu na podporu umenia, sme doplnili 
aj v tomto mesiaci nové knihy. Čitatelia 
si mohli vypožičať a prečítať najnovšie 

Program 2. – 15. jún 2019
Nedeľa 2.6. o 16.00 h/rozprávka/
vstupné 5/4 €
Bleskový Manu
Nedeľa 2.6. o 18.00 h/sci-fi/vstupné 
5/4 €
Godzilla II: Kráľ monštier
Nedeľa 2.6. o 20.15 h/horor/vstupné 
5/4 €
Mama
Pondelok 3.6. o 18.00 h/hudobný/
vstupné 5/4 €
Rocketman
Utorok 4.6. o 18.00 h/dráma/vstupné 
4/3 €
Lore (FK Rebel)
Štvrtok 6.6. o 18.00 h/sci-fi/vstupné 
5/4 €
X-Men: Dark Phoenix
Piatok 7.6. o 16.00 h/rodinný/vstupné 
5/4 €
Môj dedo spadol z Marsu
Piatok 7.6. o 18.00 h/sci-fi/vstupné
5/4 €
X-Men: Dark Phoenix
Piatok 7.6. o 20.00 h/krimi/vstupné 
5/4 €
Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou
Sobota 8.6. o 16.00 h/rodinný/
vstupné 5/4 €
Môj dedo spadol z Marsu
Sobota 8.6. o 18.00 h/rodinný/
vstupné 5/4 €
Psia duša 2
Sobota 8.6. o 20.00 h/sci-fi/vstupné 
5/4 €
Godzilla II: Kráľ monštier
Nedeľa 9.6. o 10.00 h/hudobný/vstupné 
2 €
Spievankovo a Kráľovná Harmónia 
(inkluzívne kino pre deti)
Nedeľa 9.6. o 16.00 h/rodinný/vstupné 
5/4 €
Psia duša 2
Nedeľa 9.6. o 18.00 h/krimi/vstupné 
5/4 €
Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou
Pondelok 10.6. o 18.00 h/horor/vstupné 
5/4 €
Mama
Utorok 11.6. o 18.00 h/dráma/
vstupné 4/3 €
Šťastný Lazzaro (FK Rebel)
Štvrtok 13.6. o 18.00 h/akčná komédia/
vstupné 5/4 €
Muži v čiernom: Globálna hrozba
Piatok 14.6. o 18.00 h/komédia/
vstupné 5/4 €
Rodičia pod parou
Piatok 14.6. o 20.00 h/akčná komédia/
vstupné 5/4 €
Muži v čiernom: Globálna hrozba
Sobota 15.6. o 16.00 h/rozprávka/
vstupné 5/4 €
Bleskový Manu
Sobota 15.6. o 18.00 h/romantický/
vstupné 5/4 €
Uzly a pomaranče
Sobota 15.6. o 20.00 h/komédia/
vstupné 5/4 €
Rodičia pod parou

Zmena programu vyhradená!

KINO BANÍK

tituly od populárnych a  obľúbených 
slovenských i  zahraničných autorov, 
ktoré patria medzi TOP najčítanejšie 
knihy na Slovensku. 

Čo pripravujeme
v blízkej budúcnosti

30. 5. Čítajme si. Celoslovenský detský 
čitateľským maratónom v  spolupráci 
s Linkou detskej istoty.

31.5. Cestovateľský večer. Madagaskar.

Kontaktujte nás: Námestie baníkov 3,  
Handlová, tel.: 046 5475449, 0907 991605, 
kniznica.handlova@gmail.com

Daniela Mikulášová

Do 2. júna 
Týždeň v pohybe - Move Week

29.5. (streda) od 9.00 hod. – športovisko 
ZŠ Morovnianska cesta

52. ročník Handlovských 
športových hier – atletika – 2. 

stupeň ZŠ
30.5. (štvrtok) od 9.00 hod. – športovisko 

ZŠ Morovnianska cesta
52. ročník Handlovských 

športových hier – atletika – 1. 
stupeň ZŠ

31.5. (piatok) od 9.00 hod. – športovisko 
ZŠ Morovnianska cesta 

3. ročník Handlovských športových 
hier – seniori 

31.5. (piatok) od 9.30 hod. – na Námestí 
baníkov

Beh olympijského dňa/ Deti deťom
5.6. (streda) od 9.00 hod. – športovisko 

ZŠ Mierové námestie
52. ročník Handlovských 

športových hier – atletika
– deti MŠ

8.6. (sobota) – od 10.00 hod. - Hutira 
Relax Club

Handlovský Pavúčik

Letné voľnočasové aktivity
30.6. – 4.7.  pre deti od 7 rokov 

(rekreačný pobyt v horách - Kráľová)
29.7. – 2.8. pre deti od 7 rokov

26.8. – 30.8. pre deti od
4 do 6 rokov

Uvedené aktivity v čase letných prázdnin 
pripravujeme v  spolupráci s  DO Fénix 
Handlová Námestie baníkov. Prihlásiť sa 
môžete v pracovných dňoch od 8.00 do 
18.00 hod. na Informačných službách CVČ 
(prízemie domu kultúry) do konca mája 
2019, resp. na cvcrelax@gmail.com alebo 
na č.t. 0918 525 035.  
Po vyplnení prihlášky a  zaplatení 
poplatku dostanete bližšie informácie 
a pokyny. 
Ak ide o  aktivity plánované v  meste 
Handlová - vo výške 10 eur na jeden deň 
(8 eur člen Fénixu). V cene je zahrnuté: 
cestovné, obedy, vstupenky, materiál, 
drobné odmeny na súťaže a pod. Program 
pre účastníkov je zabezpečený iba počas 
pracovných dní, od 8.00 do 15.00 hod. 
Ponuka platí pre deti mesta Handlová 
a  spádových obcí Regiónu Handlovskej 
doliny. Počet miest je obmedzený. 
Ak ide o  rekreačný pobyt v  Kráľovej – 
8 km od Zvolena – vo výške 180 eur. 
V cene je zahrnuté: cestovné, ubytovanie 

v  4-hviezdičkovom hoteli, vlastný 
rekreačný areál, športové ihriská, jazda 
na koni v jazdiarni s asistenciou, kúpanie 
v  hotelovom bazéne (kvalifikovaný 
plavčík), strava (plná penzia – 5 x 
denne), turistické vychádzky do prírody, 
zdravotná pohotovosť, nepretržitá 
starostlivosť o  deti a  pestrý program 
organizovaný pedagógmi CVČ.

DO Fénix Handlová
Námestie baníkov

Etapová hra
Aj DO Fénix Námestie baníkov sa zapojila 
do etapovej hry, zameranej na ľudské 
a  detské práva. Pri plnení jednotlivých 
úloh sme získavali informácie, zručnosti 
a osvojovali si určité postoje. Cieľom tejto 
trojfázovej hry je viest deti a  mladých 
ľudí k  tolerancii, rešpektu voči iným 
ľudom, vybaviť ich schopnosťami 
a zručnosťami, ako sú kritické myslenie, 
aktívna angažovanosť a  spolupráca 
tak, aby ľudské a  detské práva videli 
v  bežných situáciách doma, v  škole, 
v meste, obci a v krajine, kde žijú. Prvú 
a druhú fázu etapovej hry sme úspešne 
ukončili a na záver nás čaká tretia fáza. 
Stretnutie s detektívom Felixom, ktorej 
súčasťou bude aj kampaň Správa na ulici. 
Úlohou našich mladých bude urobiť vo 
svojom okolí (na ulici/námestí) kampaň 
o ľudských/detských právach a odovzdať 
tak svojim kamarátom, rodičom, 
susedom „správu na ulici“. 

Projekt YOUTHAINABILITY
(KA 2 projekt)

Vlasta Reisová, vychovávateľka CVČ, 
zástupkyňa DO Fenix Handlová Námestie 
baníkov, je súčasťou projektového tímu 
projektu Youthainability, ktorý je 
zameraný na zvýšenie informovanosti 
o  práci s  mládežou. Ide o  projekt 
strategického partnerstva medzi 3 
organizáciami z rôznych programových 
krajín: Fénix zo Slovenska, Dypall 
z  Portugalska a  Gyermek z  Maďarska, 
zameraný na rozvoj a  výmenu 
inovatívnych príkladov dobrej praxe, 
na nové prístupy a  spoločné riešenia. 
Cieľom projektu je poskytnúť nástroje pre 
pracovníkov s deťmi a mládežou, ktoré 
možno využiť na zvyšovanie povedomia 
o  význame a  úlohe práce s  mládežou 
a  podporovať a  zlepšovať prepojenie 
medzi pracovníkmi s mládežou, mladými 
ľuďmi, komunitami a  obcami. Ďalšou 
fázou projektu bude študijná návšteva, 
semináre, workshopy a  testovanie 
nástrojov. Výzva: vyzývame pracovníkov 
s  mládežou a  aktívnych mladých ľudí, 
ktorí by sa radi zúčastnili študijnej 
návštevy, ktorá sa bude konať od 20. do 
24. júla v Maďarsku, aby nás kontaktovali 
v CVČ, alebo na t. č.: 0904 404 854 (V. 
Reisová). Podmienkou je skutočný záujem 
o prácu s deťmi a mládežou a základné 
znalosti AJ. Všetky náklady spojené 
s cestou a pobytom sú plne hradené. 

Mária Soláriková

Centrum voľného času pripravuje

Informácie z mestskej knižnice
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V Základnej škole na Školskej ulici
sa správame bezpečne

Vo štvrtok 16. mája sa všetci žiaci 
i učitelia v ZŠ na Školskej ulici zapojili 
do podujatia Správame sa bezpečne. 
Deti aj učitelia absolvovali teoretickú 
prípravu na účelové cvičenie 
netradičným spôsobom. 

Pozvali a  privítali hostí, ktorí formou 
prednášok, praktických ukážok a aktivít 
objasnili témy ako zdravotná príprava, 
riešenie mimoriadnych  situácií a civilná 
ochrana, pobyt a pohyb v prírode a jej 
ochrana, dopravná výchova a  výchova 
k bezpečnému správaniu. Starších žiakov 

veľmi zaujalo rozprávanie členov klubu 
abstinentov. Hostia pútavo opísali svoj 
životný príbeh a  dali deťom niekoľko 
cenných rád do života bez závislostí.

Handlovskí hasiči predviedli hasičskú 
techniku, názorne ukázali, ako podať 
prvú pomoc v  prípade bezvedomia, 
dusenia sa jedlom, oživovania ľudí. 
Handlovský kynologický klub potešil 
ukážkami výcviku a poslušnosti psíkov, 
poradili, čo robiť v  prípade stretu 
s neznámym psom. 

O tom, ako sa máme správať v prírode, 
k  živočíchom i  rastlinám porozprával 
ochranár prírody Arpád Koszta. 
Z  oddelenia Mestskej polície navštívili 
školu dvaja príslušníci a  žiakov poučili 
o  trestnoprávnej zodpovednosti, 
klasifikácii priestupkov a  trestných 
činov, o  požívaní alkoholických 

nápojov a  fajčení na verejnosti a  ich 
možných následkoch. Základy správnej 
životosprávy, starostlivosť o zdravie a to, 
ako predchádzať úrazom a  chorobám, 
deťom objasnila doktorka Hlobiková. 
Vedomosti o  doprave si mohli žiaci 
overiť nielen teoreticky, ale aj prakticky 
na dopravnom ihrisku pod vedením 
skúsených inštruktorov a  dodržiavať 
dopravné predpisy.  

Najväčším prekvapením bolo stretnutie 
s  lodným modelárom a  viacnásobným 
reprezentantom Slovenska i  sveta 
v  modelárstve Miroslavom Tušiakom, 
ktorý žiakom predstavil niekoľko 
vlastnoručne vyrobených modelov 
lodí a vojenských historických vozidiel. 
Žiakov motivoval k aktívnemu využívaniu 
voľného času, trpezlivosti a vytrvalosti. 

ZŠ Školská

Bola to láááááááska
Je milé sledovať, ako sa po triede šíria 
papierové srdiečka (u  druhákov), 
ako sa baby s  úsmevom vykrúcajú 
v  sukničkách a  chichocú pri každej 
hlúpej chalanskej poznámke. A  ona 
je doňho a  on do inej a  potom ona 
do iného a on sa kvôli tomu bije. Na 
rande, o ktorom budeme písať, sa v ZŠ 
na Mierovom námestí bude hovoriť 
ešte dlho. Bol do Deň Zeme, ktorý sa 
konal 22. apríla. 

V každej triede prvého stupňa sme pre 
deti pripravili environmentálne aktivity. 
Niekde triedili odpad, inde spoznávali 
živočíchy a  rastliny, naučili sa niečo 
o  vzduchu a  vode, zahrali sa rôzne 
hry, plnili súťaže a  za všetko dostávali 
body. Všetko pod prísnym dohľadom 
dodržovania pravidiel a  udeľovania 

„pokút“. Víťaz dostal putovný pohár 
a tým sme založili v škole novú tradíciu.  
V ten istý týždeň sme s druhákmi a tiež 
s ôsmakmi navštívili mestskú knižnicu, 
kde nám pripravili besedu s poľovníkmi. 
Podržať si poľovnícku pušku, pohladiť 
poľovníckeho psa a  so zatajeným 
dychom počúvať, ako sa v  hustom 
kroví môže skrývať malá srnka alebo 
nahnevaná medvedica boli zážitky na 
nezaplatenie.

Starších žiakov zaujali chemické pokusy, 
ktoré si pre svojich mladších spolužiakov 
pripravili v  školskom laboratóriu. 
Deviataci si zasadili svoje pamätné 
stromky, niektoré triedy pomohli vyčistiť 
školský areál a iné sa vybrali na Rematu, 
kde spolu s pracovníkmi štátnych lesov 
vysádzali stromčeky a pri hrách sa naučili 

niečo nové o lese a jeho ochrane. Prišiel 
čas aj na tú lásku najkrajšiu – lásku 
k  mamičke. Detské prsty strihali, lepili, 
kreslili, aby vyrobili  najkrajší darček. 
Ku Dňu matiek sme pridali ešte jeden 
darček – športový. Zapojili sme sa do 
Míle pre mamu a  triedne kolektívy 
spoločne odbehli stanovenú míľu, aby 
tak dokázali, že na svojej maminy myslia 
a majú ich radi.

Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Verše najmenších žiakov rozohriali
srdcia prítomných mám

Je také slovo, kratučké, milé, láskavé. 
Slovo, ktoré sa každé dieťa naučí 
vysloviť ako prvé. Je ospievané 
v  poézii, v  piesňach, zhmotnené 
v  umení a  navždy zachované 
v  každom srdci. Mama, mamka, 
mamička.

Pekný májový sviatok Deň matiek je 
príležitosťou poďakovať mamičkám 
za všetku tú vrelú lásku, za nehu 
a starostlivosť, za opateru, nekonečnú 
trpezlivosť a  obetavosť, ktorou každá 
matka zahrňuje svoje deti. Vo štvrtok 
16. mája sme v  Základnej škole na 

Morovnianskej ceste privítali mamičky, 
babky a  staré mamy na slávnostnej 
besiedke, venovanej ich milému 
sviatku. Srdečné verše najmenších 
prváčikov a tretiakov rozohriali srdcia 
prítomných. Započúvali sa do krásnych 
piesní o  mamách a  pre mamy, pri 
nežných ľudových uspávankách si určite 
zaspomínali na to, keď boli ich ratolesti 
maličké. Malí herci z  dramatického 
krúžku pobavili divákov modernou 
rozprávkou o  Popoluške, druháci sa 
predstavili divadielkom zo života hmyzu 
O puknutom vajíčku. Aj prváci v ľudovej 
hre Na čížička ukázali svoju tvorivosť 
a šikovnosť.

Naše vystúpenie sme ukončili 
spoločným úprimným ĎAKUJEME!
Za každé milé slovo, bozk, úsmev, 
povzbudenie, ale aj napomenutie, aby 
mladý človek nezablúdil. Buďte nám 
zdravé, krásne, naše milé mamičky 
a buďte s nami ešte dlhé roky!

Miriam Halmová

Deň matiek oslávili aj klientky Senior Centra

Deň matiek je sviatkom všetkých 
žien, ktoré majú právo hrdiť sa 
titulom „mama“. Veď čo môže byť 
krajšie, ako keď vás vaše dieťa objíme 
a povie: „Mami, ľúbim ťa“. Nie všetci 
však majú to šťastie, aby za nimi ich 
deti mohli prísť a navštíviť ich práve 
v druhú májovú nedeľu, kedy si tento 
sviatok pripomíname. 

Žiaci zo Základnej školy na Školskej ulici 
a deti z Materskej školy na Cintorínskej 
ulici vo štvrtok 16. mája navštívili 

handlovské Senior Centrum, aby tak 
spríjemnili sviatočné chvíle všetkým 
jeho obyvateľom. 

Ako prvá sa seniorom prihovorila 
riaditeľka zariadenia Emília Nyitrayová, 
ktorá popriala všetkým mamám a starým 
mamám príjemné dopoludnie a pekné 
oslavy ich sviatku. Potom už program 
patril škôlkarom, ktorí si pripravili veselé 
pásmo piesní, básní a tanca. Detvianske 
kroje, známe krátkymi košeľami, ktoré 
odhaľujú malé brušká účinkujúcich, 
vyčarili úsmev na perách asi každého. 
Sme veľmi radi, že i táto mladá generácia 
má vzťah k ľudovým tancom a piesňam 
a dokáže tak pohladiť srdcia tých skôr 
narodených.  

Po škôlkaroch nastúpili na scénu tí 
starší. Žiaci zo základnej školy si už 
tradične pripravujú pre obyvateľov 
zariadenia kultúrne pásmo zložené 
zo scénok, básní i  piesní. Dievčatá 
odeté v  pestrofarebných sukničkách 
a chlapci s motýlikmi pod krkom si na 
záver vystúpenia spoločne s  divákmi 
zaspievali zopár známych ľudových 
piesní. Úplný záver kultúrneho 
dopoludnia patril, ako vždy, chutnému 
koláčiku s kávičkou.  

Všetkým mamám a  starým mamám 
prajeme do ďalších dní veľa zdravia 
a spokojnosti.

Iveta Ondrušíková 

Žiaci ZUŠ Handlová s úspechmi
aj na medzinárodnej scéne

Jar je aj obdobím, v  ktorom sa na 
slovenských základných umeleckých 
školách organizujú rôzne súťažné 
prehliadky.

Sme na našich žiakov a  ich učiteľov 
právom hrdí, a  chceme sa so svojimi 
úspechmi podeliť aj s čitateľmi nového 
dvojtýždenníka Handlovský hlas. 
Za každým riadkom, ktorý čítate, je 
šikovnosť detí, podpora rodičov a úsilie 
našich výborných pedagógov.

Česko-slovenská kytarová soutež 
Fernanda Sora 2019 (medzinárodná 
šúťaž), Frídek Místek, Lea Mazánová, 
pod vedením pedagogičky Márie 
Sedlákovej, II. kategória, 3. miesto.

Klavírna súťaž v  Ružomberku, 
Hviezdy hrajú srdcom, Šimon Palásthy, 
pod vedením pedagogičky Alexandry 
Vargovej, v II. kategórii bronzové pásmo.

Súťaž detských zborov v  Ilave, 
Barborky, strieborné pásmo, dirigentka 
Anežka Balušinská v klavírnej spolupráci 
s Alexandrou Vargovou.

Spevácka súťaž Vrútky 2019,  
I. kategória - Liliana Gašparovičová, zlaté 
pásmo, II. kategória - Adela Gazdíková, 
zlaté pásmo,  Jozef Varga, strieborné 
pásmo. Spevákov pripravovala 
pedagogička Anežka Balušinská 
v  klavírnej spolupráci s  Alexandrou 
Vargovou.

13. ročník speváckej súťaže Novácky 
talent 2019, kategória Aa - Sofia Ollé, 
zlaté pásmo, 1. miesto, kategória 
Ab - Nicolas Tavali, bronzové pásmo, 
kategória Ad - Slavomír Dobrotka, 
strieborné pásmo. Vyučujúca Kristína 
Mišovič. Kategória Ab - Emma 
Sedlárová, bronzové pásmo. Vyučujúca 
Romana Pernišová.

Bojnická perla 2019 (celoslovenská 
súťaž). V kategórii B Adela Gazdíková 2. 
miesto, zlaté pásmo, vyučujúca Anežka 
Balušinská a Lenka Drozdová, bronzové 
pásmo pod vedením Kristíny Mišovič.

Detský spevácky zbor 
Barborky na festivale

v Třinci
Detský spevácky zbor Barborky zo 
Základnej umeleckej školy v Handlovej 
sa 17. mája zúčastnil zborového festivalu 
Celý Třinec zpíva 2019 vďaka pozvaniu 
organizátorky a dirigentky Štývarůvho 
dětského zboru a  Třineckého 
komorního orchestra Aleny Kostkovej. 

Celý festival sa konal v  krásnom 
prostredí evanjelického kostola v Třinci 
za účasti piatich speváckych zborov zo 
Slovenska, Českej republiky a Poľska.
Naše Barborky pod dirigentským 
vedením pedagogičky Anežky 
Balušinskej a za klavírneho sprievodu 
pedagogičky Alexandry Vargovej 
svojim programom zaujali poslucháčov. 

V  ich repertoári zazneli  piesne 
slovenských hudobných skladateľov 
napr. Bela Felixa, Ota Ferenczyho 
a ďalších. Vyvrcholením programu boli 
spoločné zborové skladby v  podaní 
všetkých zúčastnených zborov za 
sprievodu Třineckého komorního zboru 
pod dirigentskou taktovkou Aleny 
Kostkovej.

Veľké poďakovanie patrí mestu 
Handlová, ktorý finančne podporil 
toto nádherné podujatie a umožnil tak 
naším šikovným spevákom vycestovať.

Katarína Bundová, ZUŠ Handlová

Komorný miešaný spevácky zbor 
Artanno sa 15. mája predstavil v Dome 
kultúry mesta Handlová spoločne so 
staršími žiakmi LDO ZUŠ v Handlovej. 
O konferans a účinkovanie v programe 
sa postarala pedagogička Katarína 
Dupkalová a žiak LDO Sebastián Vravko. 
V prijemnej atmosfére za účasti svojich 
rodín, priateľov, pozvaných hostí 
a predstaviteľov nášho mesta zaznela 
desiatka ľúbivých melódií a prednesov 
o láske.

Anežka Balušinská

Komorný miešaný spevácky 
zbor Artanno pre priateľov

Míľa pre mamu je úžasné rodinné 
popoludnie, kedy v  jeden deň na 
rôznych miestach sa tisíce ľudí spájajú 
bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie, 
či počasie s  jednou myšlienkou, a to 
prejaviť úctu a  vďaku mamám – za 
ich obetavosť, za ich prebdené noci 
nad našimi chorobami, za ich snahu 
dať nám to najlepšie čo môžu dať, za 
ich pochopenie a bezhraničnú lásku. 
V  tento deň im chceme, viac ako po 
iné dni, poďakovať za to, že sú našimi 
mamami a  povedať jednoduché: 
„Ďakujem, že si, mama.“

Toto krásne podujatie tento rok 11. mája 
organizovali dobrovoľníci v 46 mestách 
a obciach na Slovensku a ďalších troch 
v zahraničí. V našom meste prišlo s nami 
prejsť Míľu pre mamu 360 ľudí, spolu 
na Slovensku bolo všetkých účastníkov 

26 531. Zabaviť všetkých prišli psíkovia, 
pripravené bolo dopravné ihrisko 
a  Automotoklubu Baník Handlová, 
stánky s  aktivitami o  bezpečnosti pri 
cestnej premávke z  dielne Mestskej 
polície Handlová, aktivity pre deti z CVČ 
Handlová a  na záver sa vybláznili deti 
pri penovej šou. Roztopašnú penovú 
náladu všetkým deťom pripravili hasiči 
z nášho dobrovoľného hasičského zboru 
Morovno. Sponzori deti obdarovali 
reflexnými prvkami, mesto pridalo 
balóniky Ľúbim Handlovú.  „Míľa pre 
mamu je pre mňa osobne úžasná 
práve vďaka tomu, ako sa dokážu spojiť 
dobrovoľníci v  našom meste a  zdieľať 
spolu nadšenie pre dobrú vec. Pretože čo 
je krajšie, ako spraviť radosť maminkám 
a  vyčariť úsmev na tváričkach našich 
detí,“ zhodnotila podujatie Monika 
Galbavá z MC Lienka. 

MG a JP

Míľa pre mamu
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Poďakovanie

Touto cestou
sa chcem 

poďakovať všetkým 
príbuzným, 

priateľom, bývalým 
spolupracovníkom, 

susedom
a známym, ktorí sa prišli

3. mája 2019 rozlúčiť s mojím
milovaným synom

Ing. Bohumírom Ihringom. 
Ďakujem pani Ondrišovej

zo sociálneho zariadenia Wilma,
za kvetinové dary

a za prejavy sústrasti. 
Smútiaca mama.

2/2/5/2019/OI

Spomienka

Dňa 3. júna uplynie 
rok, čo nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, otec, syn, 
dedo, brat, kolega 

a kamarát

Milan Lukáš. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu

tichú spomienku. 
Navždy ostaneš v našich srdciach.  

S láskou spomína celá rodina.
3/2/5/2019/OI

Spomienka

Dňa 20. mája 
uplynul rok, čo nás 

navždy opustila 
milovaná mamička,

starká, prastarká 
a praprastarká

Júlia Papová. 
S láskou spomíname.

Dcéra, syn a nevesta s rodinami.
5/2/5/2019/OI

Spomienka

Dňa 14. mája sme
si pripomenuli

5. výročie úmrtia 
našej drahej pani 

Heleny 
Hýroššovej. 

S láskou a úctou spomínajú manžel
a deti s rodinami. 

Chýbaš nám!
6/2/5/2019/OI

Spomienka

Dňa 14. júna 
uplynú 2 roky, čo 

nás navždy opustila 
naša milovaná 

manželka, mamička, 
stará mama 

a prastarká
Anka Smišeková. 

S láskou a so smútkom v srdci spomína 
manžel Michal, syn Ľuboš s rodinou, 

vnučka Silvinka s rodinou, neter Irenka 
s rodinou a ostatná rodia. 

Veľmi nám chýbaš.
8/2/5/2019/OI

Poďakovanie kolektívu ODCH

Z  povestnej handlovskej nemocnice 
nezostalo veľa, ale aj to málo si zaslúži 
VEĽKÉ ĎAKUJEME. 

Poďakovanie patrí kolektívu 
handlovského ODCH, vedeného milou 
pani primárkou MUDr. Kvostkovou. Jej 
prístup, ako aj prístup celého kolektívu 
k  ležiacim pacientom, predovšetkým 
starým ľuďom, je príkladný. Napriek 
tomu, že ich práca je častokrát 
mimoriadne náročná, k pacientom sú 
milí, vľúdni a pozorní. Spravidla vždy 
pridajú úsmev a povzbudenie pacienta.

Prajeme vám, vážená pani primárka 
MUDr. Kvôstková s  kolektívom, aby 
sa vám aj naďalej darilo šíriť dobré 
meno handlovského ODCH, a aby ste 
svojim prístupom naďalej pacientom 
poskytovali nádej na zlepšenie ich 
zdravotného stavu. 

Ďakujeme patrí aj kolektívu 
rehabilitačných sestier.

Rodina Moravčíková.

1/2/5/2019/OI

Riadková inzercia
Predám stavebný pozemok v Novej 
Lehote za krčmou. Pozemok cca 
1 000 m². Cena dohodou. V prípade 
záujmu volajte: 0918 386 287.
4/2/5/2019/ORI

Nuž choď... 
Počúvaj pieseň zeme, 
ktorá ti bude spievať

nekonečný chorál. 
Počúvaj našu tichú spoveď, 

keď na mramore budeme očami 
pohládzať vyryté písmená. 

Anna Štefancová, rod. Krajčíková,
91 rokov
Ladislav Balát, 61 rokov
Žofia Martišová, rod. Deliová,
104 rokov
Ing. Ján Hanzlík, 81 rokov
Katarína Galovičová,
rod. Oswaldová, 91 rokov
Daniela Pihíková, rod. Orosziová,
59 rokov 
Elena Hošeková, rod. Magová,
74 rokov,
Sidónia Tončková, rod. Panczová,
98 rokov
Ladislav Matuškovič, 55 rokov

V  rubrike sú zverejnené informácie 
v  časovom rámci medzi uzávierkami 
čísel Handlovského hlasu od 8.5.2019 
do 21.5.2019. Informácie sú zverejnené 
iba v  prípade, že rodina pozostalých 
vyjadrí súhlas s ich zverejnením. 

(r)

Rozlúčili sme sa

Najstaršia obyvateľka mesta 
Žofia Martišová, a zároveň čestná 
občianka mesta Handlová, nás 
navždy opustila v stredu 15. mája 
vo veku 104 rokov. 

V baníckom meste Handlová ju všetci 
oslovovali „naša teta Žofka“. Osobnosť 
pani Žofie Martišovej ovplyvnila 
generácie Handlovčanov, či už vďaka 
jej kultúrnej a  knižničnej činnosti, 
alebo vďaka jej nezameniteľnému 
životnému entuziazmu a  viere 
v  dobro ľudí. „15. mája 2019 nás 
všetkých opustila pani Žofia 
Martišová, naša teta Žofka, ako ju 
zvykli s  láskou a  úctou oslovovať 
Handlovčania, a spolu s ňou odišla na 
druhý svet nielen veľká časť histórie 
nášho mesta, ale aj živá pripomienka 
toho, akí sme boli a  akí môžeme 
byť. Pretože pani Žofia Martišová 
pre nás navždy zostane príkladom 
matky, ktorá sa nezľakla mimoriadne 
ťažkých povojnových životných 
podmienok a  dokázala nielen 
vychovať svoje dve deti, ale aj svojou 
aktivitou a  obetavosťou kultúrne 
pozdvihnúť celé naše mesto. Najmä 
vďaka nej mnohí vieme, že brána 
do iných svetov je len pár metrov 
od nás, v mestskej knižnici, kde sme 
nielen spoznávali cudzie svety, ale 
často našli aj sami seba. Právom vám 
prináleží naša veľká úcta a vďaka, pani 
Žofia Martišová,“ uviedla vo svojom 
smútočnom príhovore primátorka 
mesta Silvia Grúberová. Životný 
príbeh na poslednej rozlúčke, na 

žiadosť rodiny, predniesol Rudolf 
Podoba.

Životný príbeh
Žofie Martišovej

Žofia Martišová sa narodila 
9. novembra 1914 v baníckej rodine 
v  maďarskej obci Tatabányia. Do 
Handlovej prišla s rodičmi a siedmimi 
súrodencami ako 6-ročná. Zažila 
monarchiu, všetkých slovenských 
i  československých prezidentov aj 
komunizmus. V  baníckom meste 
začala chodiť do školy a po ukončení 
meštianky pracovala ako pomocná 
sila. Ako dvadsaťročná sa vydala za 
Jozefa Martiša, s  ktorým vychovala 
dve deti - dcéru Žofiu a o päť rokov 
mladšieho syna Jozefa. 

Kruté roky vojny neobišli ani mladú 
rodinu. Manžel Jozef zahynul počas 
SNP, keď boli obe deti ešte malé. Nebol 
síce partizánom, ale bránil baňu, 
a preto bol tŕňom v oku gestapu, ktoré 
ho zajalo. Žofia tak ostala na výchovu 
detí sama. Počas vojnových rokov 
sa intenzívne zapojila do obnovy 
vojnou zničeného mesta a jej bohaté 
skúsenosti za slobodu ju postavili 
do centra zápasov. Práve preto, že 
jej život a život jej rodiny nebol vždy 
jednoduchý, vážila si všetko dobré, čo 
zažila a vedela sa tešiť aj z maličkostí.

Vždy milovala knihy, literatúru 
a umenie. Dlhých 25 rokov pôsobila 
ako riaditeľka knižnice, kde sa denne 
stretávala s  deťmi, mladými ľuďmi 

a dospelými. „Bolo o mne známe, že 
veľa a rada čítam, preto ma oslovili, 
či by som nešla pracovať do knižnice. 
Nesmierne som sa potešila, lepšie 
zamestnanie som si ani nemohla 
priať,“ spomínala pred rokmi na 
svoje vysnívané zamestnanie 
pani Žofka. Srdcom i  dušou viedla 
mnohé čitateľské krúžky. Svoju lásku 
ku knihám a  divadlu vštepovala 
nielen svojim deťom, ale všetkým 
návštevníkom knižnice, bez rozdielu 
veku na celé pokolenia. V  knižnici 
trávila čas aj počas sobôt. Venovala 
sa deťom, nacvičovala s nimi divadlo, 
vypĺňala im zmysluplne voľný čas. 

Pani Žofka sa podieľala aj na tvorbe 
histórie mesta, rozvoji vlastnej tvorivej 
a  umeleckej činnosti handlovských 
ochotníkov, aktívna bola pri 
organizovaní všetkých kultúrno-
spoločenských podujatí, pracovala 
s deťmi a mládežou. Dlhé roky svoje 
skúsenosti odovzdávala v  práci 
v Červenom kríži, Matici slovenskej, 
Slovenskom zväze žien, v Živene, vo 
výboroch pri MsNV aj ako poslankyňa 
MsNV. Bola dlhoročnou členkou 
Handlovského baníckeho spolku. 
Slovensko a  Handlová jej učarovali. 
„Handlovú milujem,“ povedala nie 
raz pani Žofka. Pri príležitosti 100. 
výročia narodenia bol v  roku 2014 
Žofii Martišovej udelený titul Čestná 
občianka mesta Handlová. A aký mala 
recept na dlhovekosť? „Predovšetkým 
milujem ľudí. Všetkých, bez rozdielu. 
Každého si vážim. Každý si musí sám 

Navždy nás opustila čestná občianka
mesta Handlová Žofia Martišová

Spomeňte si aj vy
na svojich najbližších

prostredníctvom novín 
Handlovský hlas.

Blahoželania a smútočné 
spomienky či poďakovania 

zadarmo v našich novinách.

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 3/2019

je v utorok 4.6.2019. 
Noviny vyjdú v stredu 12.6.2019.

vydobyť recept svojou prácou. S tým 
som žila.“

Šľachetné srdce Žofie Martišovej 
navždy dotĺklo v  ranných hodinách 
vo veku 104 rokov. V tichosti skonala 
v Senior centre Handlová, kde žila od 
15. januára 2018. Česť jej pamiatke.

Poďakovanie pozostalých
Vyjadrujeme úprimné a  veľké ďakujeme 
za kvetinové dary a  slová útechy všetkým 
známym, Handlovčanom, ktorí sa zúčastnili 
20. mája 2019 poslednej rozlúčky s  našu 
milovanou Žofiou Martišovou. Naše 
poďakovanie patrí kolektívu zamestnancov 
Senior centra Handlová, n. o. pod vedením pani 
riaditeľky Emílie Nyitrayovej, za starostlivosť 
a ľudský prístup. 

Vaša „teta Žofka“, srdcom aj dušou 
Handlovčanka, vám všetkým odkazuje: 
„Ahojte, priatelia.“

Za rodinu dcéra Žofia Martišová, ml. 

Napísali ste nám

Poďakovanie
Marekovi Viedenskému

Chcem sa úprimne poďakovať 
Marekovi Viedenskému za všetko, čo 
robí pre našu mládež v  Handlovej. 
Zaujal ma jeho záujem skvalitniť 
podmienky pre rozvoj florbalu 
v  našom meste a  jeho výzva 
o  finančnú podporu na zakúpenie 
mantinelov. 

Rád by som sa podelil aj o  mojej 
vízii pre budúcnosť o  športovom 
vyžití v  našom meste, lebo viem, že 
spomienky z detstva nám zostávajú 
po celý náš život a formujú výrazným 
spôsobom aj náš vzťah k  mestu. 
V  zime, keď vidím to naše prázdne 
námestie, tak si spomeniem na Viedeň 
a  klzisko priamo pred radnicou, 
stánky s  občerstvením a  príjemnou 
hudbou. Mám taký sen, že raz aj 
v Handlovej na námestí by mohlo byť 
celú zimu voľne prístupné klzisko, dva, 
tri stánky s občerstvením a príjemnou 
hudbou. Určite by to pritiahlo hlavne 
mládež a  zostali by im spomienky, 
tak ako ja každú zimu spomínam na 
korčuľovanie a šantenie na bývalom 
baníckom učilišti. Som si vedomý, že 
takáto vec je finančne náročná a nie je 
ju možné hneď realizovať, ale možno 
raz príde ten čas. O  to viac si vážim 
prácu všetkých obetavých ľudí, ktorí 
sa venujú mladým ľuďom a  snažia 
sa aj na úkor svojho voľna niečo 
robiť. Lebo len handlovská mládež je 
zárukou budúcnosti nášho mesta. 

Pán Marek Viedenský, obdivujem vás 
a úprimne ďakujem z celého srdca za 
vašu prácu pre naše mesto. 

Ing. Vladimír Valušek

Voskujem, leštím škrabance na 
karosérii,  tepujem, čistím kožu, leštím 
svetlá. V prípade záujmu volajte na 
telefónne číslo 0905 069 579.
9/2/5/2019/ORI



Po úspešnom Behu oslobodenia 
Handlovej sa bežci z  ŠK Achilles 
Handlová každý víkend zúčastňujú 
na pretekoch po celom Slovensku 
aj v  zahraničí. Nechýbali ani na 
Národnom behu Devín-Bratislava, na 
ČSOB Maratóne v Bratislave a Vienna 
City marathon vo Viedni. 

Boli aj súčasťou najväčšieho 
charitatívneho behu na svete Wings for 
life 2019 vo Viedni, kde bežali pre tých 
ktorí bežať nemôžu a podporili nadáciu 
na výskum poranenia miechy. 

Výsledky
Na domácich podujatiach Čírov beh 
Radobica: 1. miesto Tomáš Benko, 
2. miesto Vladimír Kováč, ADRIM 

Nemčiansky beh BB: 1000 bežcov 
na štarte a  Štefan Kubálek 3. miesto, 
Beh nočným Zvolenom: Tomáš Ďurta 
3. miesto, Memoriál Weinholda 
Zemianske Kostoľany: pre ŠK Achilles 
umiestnenia 1. Tomáš Benko, 2. Vladimír 
Kováč, 3. Štefan Kubálek, druhá májová 
sobota Polmaratón v Žiari nad Hronom, 
na štarte aj 3 štafety ŠK Achilles 
a  3 jednotlivci. V  štafetách 3. miesto, 
jednotlivci Tomáš Benko 3. miesto, 
Vladimír Kováč 4. miesto. Chalani 
dobehli a umiestnili sa hneď za bežcami 
z  Kene. Posledný víkend Gavúrky run 
2019 Dobrá Niva: Miroslav Bilčík na 
kratšej trati 3. miesto. 

Achilles Handlová

Bežecká sezóna v plnom prúde

Začiatkom mája sa naše najmladšie 
žiačky - gymnastky zúčastnili 
pretekov v  Banskej Bystrici, kde si 
viedli veľmi dobre. 

Nelka Pukačová si vybojovala 9. miesto, 
13. miesto patrilo Zoe Zare Ďurinovej 
a Ninka Mlynarčíková obsadila 15. miesto. 
V  polovičke mája sa konali Školské 
majstrovstvá Slovenska v Gymnastickom 
štvorboji v Dubnici nad Váhom, kde sa 
prebojovali dievčatá v  kategórii „B“ zo 
ZŠ Školská. Družstvo v zložení Romana 
Ivanová, Tamara Gregušková, Lucia 
Gazdíková, Františka Rumpliová a Adela 
GazdíkováI podali veľmi dobrý výkon, 
stačilo to však len na 5. miesto. 

Vyvrcholením športovej prípravy 
v  prvom polroku bolo I. kolo 
Slovenského pohára JIPAST v kategórii 
„C“ v  Handlovej, ktorého sa zúčastnilo 
zatiaľ rekordných 17 klubov z  celého 
Slovenska. Na preteky sa museli 
dievčatá prebojovať cez oblastné kolá. 
Tento ročník SP bol ojedinelý aj tým, 

že sme v  telocvični ZŠ Morovnianska 
cesta privítali vzácnych hostí. Okrem 
predstaviteľov mesta naše preteky 
poctila návštevou Marianna Némethová 
Krajčírová, ktorá bola vyhlásená za 
najlepšiu gymnastku 20. storočia. Bola 
účastníčkou niekoľkých olympiád, MS 
a  ME. Nedávno bola ocenená SOaŠV 
v kategórii Žena a šport. Súťažilo celkovo 
105 detí v 5-tich kategóriách. 

Výsledky
Najmladšie žiačky: 7. miesto Nela 
Pukačová, 15. miesto Nina Mlynarčíková.
Mladšie žiačky: 12. miesto Ema 
Michelová.

Staršie žiačky: 14. miesto Nikola 
Nieburová, 21. miesto Vanessa Pavlíková.

Juniorky: 3. miesto Timea Briatková.

Držiteľkou Martinovho putovného 
pohára za sezónu 2018/2019 sa stala 
Vanessa Pavlíková. 

KŠG Handlová

Najúspešnejšia gymnastka 20. storočia v Handlovej

Dňa 11. mája súťažila tanečná 
skupina Dazya na Majstrovstvách 
Slovenska 2019 – Tanečná skupina 
roka 2019. Bol to pre nás náročný 
14 hodinový tanečný maratón 
v Banskej Bystrici.

TS Dazya reprezentovalo deväťdesiattri 
tanečných sŕdc. 

Výsledky
2 x majstri SR, 1 x II. vicemajstri SR, 2 x 
5. miesto. Tri choreografie postúpili na 
európske finále do Prahy. 

V  nedeľu 19. mája tanečníci súťažili 
na celoslovenskej pohárovke v  Nitre 
– Pribinov pohár, ktorý organizuje 
Akadémia tanca spolu so Slovenským 
zväzom tanečného športu. Naši 
najmenší zažili exhibičné vystúpenie 
s  úžasnou atmosférou a  získali svoju 
prvú spoločnú trofej. Začiatočníci 
z  kategórie deti a  juniori tancovali 
v  mnohopočetných kategóriách (11, 
19). Nepodarilo sa im postúpiť do 
finále. Ale my sme hrdí, že mali možnosť 
súťažiť v kvalitnej konkurencii. 

Daška Ďurčovičová, Dazya 

Tanečné Majstrovstvá Slovenska aj za účasti TS Dazya

Na najväčšom a  najprestížnejšom 
plaveckom podujatí tohto roka – Orca 
Cupe v Bratislave reprezentoval Plavecký 
klub Handlová náš úspešný plavec 
Robko Suja. Toto podujatie patrí medzi 
TOP podujatia v  Európe, o  čom svedčí 
aj medzinárodná účasť 848 pretekárov 
zo Slovenska, Česka, Rakúska, Ukrajiny, 
Maďarska, Ruska, Slovinska a Srbska. 

Robko síce medaile nezískal, ale vo 
všetkých disciplínach, v ktorých štartoval, 
prekonal svoje osobné rekordy a potvrdil 
svoju stúpajúcu súťažnú formu. 

Jarné Majstrovstvá 
stredoslovenskej oblasti

2. kolo Rimavská Sobota
2. kolo Jarných M-SSO v  krátkom 
bazéne bolo previerkou pripravenosti 
na blížiace sa Majstrovstvá Slovenskej 
republiky mladších žiakov, na ktorom nás 
reprezentovali štyria plavci: Filip Juríček, 
Marek Šteták, Robko Suja a Kiara Mikušová. 
Filipkovi sa podarilo udržať svoju plaveckú 
výkonnosť, zaplával si svoje zatiaľ 
tohtoročné maximum a získal tri medaile 
– dvakrát striebro v  disciplínach 200 m 
prsia a 100 m motýlik a bronz v disciplíne 
200 m polohové preteky. Ďalšie najlepšie 
umiestnenia našich plavcov: Marek Šteták 
8. miesto v disciplíne 200 m prsia, Robko 
Suja 7. miesto v  disciplíne 200 m prsia 
a Kiarka Mikušová 5. miesto v disciplíne 
100 m znak.

Veľká cena Liptova
VC Liptova patrí medzi výborne 
obsadzované plavecké preteky a Plavecký 
klub Handlová na nich reprezentoval 
Ľudovít Vojtko. Súťažilo 304 plavcov zo 
26 klubov. Ľudko súťažil v 6 disciplínach 
a  najlepšie umiestnenie dosiahol 
v disciplíne 100 m znak, kde s výsledným 
časom 1:51.22 obsadil krásne 5. miesto.

Ivana Hromádková

Pódiové umiestnenia 
a cenné skúsenosti pre 
handlovských plavcov

Víťazkami krajského kola súťaže 
v gymnastickom štvorboji základných 
škôl vekovej kategórie B sa stali 
žiačky 3. až 5. ročníka Základnej školy 
Školská v  Handlovej. Prvenstvom 
si vybojovali postup na Školské 
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali 
14. mája v hokejovej ZŠ s MŠ P. Demitru 
v Dubnici nad Váhom. 

Súťaž prebiehala podľa platných pravidiel 
gymnastiky v  štyroch disciplínach: 
akrobacia, preskok, hrazda a  lavička. 
Všetky výkony boli bodované a  do 
výsledku družstva sa započítali 4 najlepšie 

známky na každom náradí.

Dievčenské družstvo v  zložení Adela 
Gazdíková, Lucia Gazdíková, Františka 
Rumpliová, Tamara Gregušková a Romana 
Ivanová získalo spolu 186,6 bodu, čo 
rozhodlo o ich piatom umiestnení. 

V celkovom vyhodnotení jednotlivcov sa 
Adelka Gazdíková umiestnila na 4. mieste. 
Všetky gymnastky podali maximálne 
osobné výkony, za ktoré si zaslúžia veľkú 
pochvalu.

Andrea Ujčeková, J. Gazdíková
a R. Homolová

Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji

V  dňoch 10. až 12. mája sa naši 
tanečníci zo SZUŠ VOLCANO zúčastnili 
Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa 
konali v Leviciach. 

Mali sme možnosť vidieť viac ako 626 
choreografií, ktoré sa nominovali na 
regionálnych kvalifikáciách. Našu školu 
a  mesto Handlová reprezentovalo 90 
tanečníkov v 10 tanečných choreografiách. 
Polovica našich choreografií sa 
pretancovalo do kategórie A -profesionál. 

Súťažili sme v  kategóriách: muzikál, 
výrazový tanec, pop, moderný tanec, 
open, štylizovaný folklór. A takéto skvelé  
výsledky sme doviezli domov: 4 x titul 
majster SR, 2 x titul prvý vicemajter SR, 2 
x titul druhý vicemajster SR, 1 x 4. miesto 
a 1 x 8. miesto. 

Okrem toho sme sa s  8 choreografiami 
nominovali na Majstrovstvá Európy, ktoré 
sa budú konať v júni v Maďarsku.

Martin Kováčik

Ahoj, Handlová

Umiestnenie hlavný turnaj: 1. Street 
team Handlová, 2. Hbk Prievidza, 3. 
Rytieri Bojnice, 4. Ráztočno, 5. Hutira, 
6. People, 7. Chrenovec - Brusno.

Detský turnaj (II. ročník): 1. MšHK 
Prievidza – hokejisti z  PD, 2. Fbo 
Srsne Prievidza – florbaisti z  PD, 
3. ZŠ Morovnianska Handlová, 4. ZŠ 
Školská Handlová, 5. Šbk Handlová – 
basketbalisti z HA.

Individuálne ocenenia deti: 

Najlepší strelec:
Filip Preiner, Fbo Sršne Prievidza

Najproduktívnejší hráč:
Damián Rendla, Fbo Sršne Prievidza

Najlepší brankár detského turnaja: 
Matúš Mihálik, MšHk Prievidza

Karol Preiner

Street Cup 2019


