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Situácia v rozpočte mesta je vážna
Primátorka mesta Silvia Grúberová 
zvolala svoju prvú tlačovú besedu 
na štvrtok 30. mája po tom, ako boli 
na stole výsledky záverečného účtu 
mesta za rok 2018. Ako konštatovala, 
aj keď je z ekonomického pohľadu 
situácia v meste zlá, nútená správa 
Handlovej nehrozí. 

Dlhodobo zle nastavené hospodárenie 
a zlé plánovanie spôsobilo, že dnes je 
rozpočet mesta Handlová v žalostnom 
stave. „Rozpočet sa pravidelne 
pripravoval tak, že sa výdavky na 
niektoré oblasti zámerne znižovali, 
aby takpovediac čísla sedeli, lebo 
mesto musí schvaľovať minimálne 
vyrovnaný rozpočet. No každý rok 
nás toto dobieha“, uviedla v  úvode 
na stretnutí s  novinármi primátorka 
Silvia Grúberová s  tým, že okrem 
všetkých plánovaných výdavkov sa 
musí Handlová v tomto roku platiť za 
rekonštrukciu komunikácií, ktorá sa 
realizovala vlani, a to v celkovej sume 
až 450-tisíc eur. „Rovnako tak splácame 
MHD, a  to nielen dlh, ktorý vznikol 
v  poslednom kvartáli roku 2018, ale 
aj stratu, ktorá vzniká každoročne. 
Hovoríme o viac ako 70-tisícoch eur,“ 
podotkla ďalej Grúberová. 

Rozpočet mesta Handlová je na úrovni 
12,6 milióna eur, pričom najviac 
financií (až 5,2 milióna eur) z  neho 
ide na oblasť školstva a  školských 
zariadení. Chod a  správa mestského 
úradu, mestskej polície, spoločného 
obecného úradu, opatrovateliek, 
obrady a  civilná ochrana stoja 
Handlovú 2,7 milióna eur. „Ďalej je tu 
údržba ciest a  komunikácií v  sume 
682-tisíc eur a  oblasť životného 
prostredia takmer 600-tisíc eur. Avšak 
splácanie všetkých našich úverov, 
bankových záväzkov, nájomných 
bytov do ŠFRB a iných je viac ako 1,2 
milióna eur. To znamená, že náklady na 
splácanie dlhov sú až tretia najvyššia 
položka v  rozpočte, pričom tvorí 10 
percent z celkového rozpočtu. A to nás 
mimoriadne zaťažuje,“ konštatovala 
ďalej Grúberová.

Ako sa premietajú 
rozhodnutia 

zákonodarcov a vlády
do rozpočtu Handlovej

Handlová sa musí, ako každá 
samospráva, riadiť aj nariadeniami 
vlády, a  to sa v  konečnom dôsledku 
premieta aj do rozpočtu mesta. 

Uvedieme príklady:

• náklady na zvýšenie miezd 
zamestnancov pracujúcich vo verejnej 
správe a rekreačné poukazy – viac ako 
400 000 eur,
• obedy zadarmo 103 000 eur,
• zvýšenie poplatkov za skládkovania, 
súvisiace so sprísnením legislatívy 
v oblasti separácie 80 000 eur.

Spolu sú všetky spomínané náklady 
v  sume 590-tisíc eur. Okrem toho 
vedenie mesta očakáva podielovú 
daň, ktorá je v  tomto roku zvýšená 
približne o  400-tisíc eur. „Ako máme 
potom riešiť havarijné situácie v meste, 
ako napríklad destabilizáciu mosta 
na Hornom konci a  v  Novej Lehote,“ 
položila otázku primátorka mesta a ako 
ďalej podotkla, vedenie mesta dostáva 
mnoho podnetov a  požiadaviek aj 
od samotných občanov. „Aktuálne 
ich máme za päť mesiacov približne 
140. Hlavný ekonóm má predstavu 
o požiadavkách organizácií, oddelení, 
a  teda o tom, čo je potrebné spraviť 
v  meste. V  tomto prípade hovoríme 
aktuálne o  približne 5 miliónoch 
eur. A  to je suma, ktorá je pre nás 
aktuálne absolútne nepredstaviteľná,“ 
zdôraznila Silvia Grúberová.

Pohľadávky mesta
vo výške viac ako 

870-tisíc eur
Ďalším problémom mesta sú 
pohľadávky. „Evidujeme pohľadávky 
vo výške viac ako 870-tisíc eur. Ide 
o nezaplatené dane z nehnuteľností, 
nájomné v  nájomných bytoch, 
poplatky za psa a odpady. Dlhodobo sa 
u nás efektívne nevymáhali poplatky či 
nájmy, ktoré majú občania platiť mestu. 
Keby sme dnes tieto peniaze mali, tak 
by sme vyriešili veľmi veľa problémov. 
A nie je predsa mysliteľné, aby niektorí 
obyvatelia bývali v nájomných bytoch 
a neplatili nájomné a aby niektorí ľudia 
neplatili dane, ale mali požiadavky na 
mesto,“ uviedla ďalej Silvia Grúberová 
a  ako zdôraznila, radnica už začala 
aj v  tejto oblasti presadzovať ideu 
spravodlivosti a  všetky nedoplatky 
vymáhať´.

”„Presadzujeme ideu 
spravodlivosti, a preto 

budeme všetky nedoplatky 
vymáhať.”

Silvia Grúberová,
primátorka mesta

To, že Handlová je aktuálne v  zlom 
stave, však nie je iba dôsledkom 
jedného roka, ale dlhodobého 
nezodpovedného hospodárenia. „Do 
volieb sme išli so sľubmi, čo všetko 
chceme zmeniť a  hlavne vybudovať. 
Stavať ihriská, podporovať ľudí, 
zlepšovať kvalitu života občanom. 
Toto všetko bude možné až vtedy, 
keď prijmeme ozdravné opatrenia 
a  reformy. Snáď o  niekoľko rokov 
začne mesto hospodáriť s prebytkom 
v rozpočte a budú nám ostávať peniaze 
na investície do kvality vášho života,“ 
skonštatovala primátorka Handlovej 
s tým, že nové vedenie mesta zdedilo 
absolútne nesystémové hospodárenie 
a ohrozené sú základné funkcie mesta.  

Mesto sa musí v tomto roku pripraviť 
na to, že zhoršenú ekonomickú situáciu 
pocítia jeho obyvatelia v kvalite služieb, 
ktoré im samospráva poskytuje. Pri 
údržbe ciest, ich rekonštrukcii, kosení 
či čistení sa v súčasnosti ide v krízovom 
režime. „Budeme dúfať, že v decembri 
nenapadne veľa snehu, aby sme 
nemali nákladnú údržbu a nevyrobili 
dlh do budúceho roka,“ podotkla ďalej 
Grúberová.

Systémové a dlhodobé 
opatrenia

Akútne je potrebné, aby vedenie mesta 
začalo šetriť a  prijalo racionalizačné 
opatrenia potrebné na stabilizovanie 
hospodárenia mesta a  celkového 
zlepšenia cashflow, to znamená 
hotovostného toku finančných 

prostriedkov. „Je potrebné prijať, a my 
aj postupne prijímame, systémové 
a  dlhodobé opatrenia. To znamená 
náklady na chod mesta, mestských 
organizácií a  personálne náklady. 
Zamestnanci musia pracovať efektívne 
a je potrebné sa zamyslieť, ktoré pozície 
sú zbytočné a  kde, naopak, chýbajú 
kvalitní ľudia. Zvážiť prebytočný 
majetok, poplatky za parkovanie vo 
forme parkovacej politiky mesta, 
zvýšenie daní, poplatkov za komunálny 
odpad a prehodnotenie plánovaných 
projektov, ktoré majú byť podporené 
z  Európskej únie,“ naznačila ďalšie 
nepopulárne kroky radnice primátorka 
Grúberová. 

Aj keď dnes nemá vedenie mesta pre 
Handlovčanov dobré správy, nie je 
prvé mesto, ktoré musí riešiť podobné 
problémy. „Viem, že sa vyriešiť dajú. 
Viaceré mestá sa ocitli na pokraji 
kolapsu a dnes prosperujú a rozvíjajú 
sa. To isté chceme zažiť aj v Handlovej. 
Bude potrebné vydržať, urobiť 
nevyhnutné reformy a  opatrenia 
a  som presvedčená, že časom sa 
situácia zlepší a ostanú nám aj zdroje 
na investovanie do oblastí, ktoré si 
najviac prajú občania,“ skonštatovala 
Silvia Grúberová a ako na záver dodala: 
„Možno dnes nehovorím príjemné 
veci, ale hovorím pravdu. To viem 
sľúbiť, že pravdu budem hovoriť stále. 
Možno sa dnes pravda nepočúva 

dobre, ale mesto Handlová je na tom 
ekonomicky zle. My však nehádžeme 
flintu do žita, naopak. Chceme začať 
obdobie reforiem, ktorých cieľom 
má byť stabilná ekonomika mesta 
a  priestor na investície do kvality 
života, ktoré sme vám sľúbili. Prosíme 
vás o trpezlivosť, zhovievavosť a o to, 
aby ste vydržali minimálne tento 
a  možno aj budúci rok, kým naše 
mesto skonsolidujeme.“ 

O záverečnom účte mesta za minulý 
rok vedenie mesta informovalo aj 
poslancov mestského zastupiteľstva. 
Podľa slov Petra Mendela, vedúceho 
ekonomického oddelenia, však 
nútená správa Handlovej nehrozí. 
Percentuálne ukazovatele zadlženosti 
sú v rámci zákonných limitov.

(r)
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Vo štvrtok 30. mája sa uskutočnilo 
4.  zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Handlovej. V úvode 
zasadnutia odzneli pripomienky 
obyvateľov mesta týkajúce sa 
chovu oviec na Hornom konci, 
ale aj zaujímavý projekt mladej 
Handlovčanky. Poslanci sa zaoberali 
aj otázkou, ako bude mesto 
postupovať pri rozhodnutí o využití 
alebo nevyužití termálneho vrtu.

V  úvode zasadnutia predstúpila 
pred poslancov Handlovčanka 
Kristína Chovancová, ktorej sa nepáči 
neporiadok v  desiatke lokalít mesta 
a  začala ho preto upratovať. Tisíce 
litrov odpadu už síce odniesla, ale ďalší 
neustále pribúda. Jej návrhom sa bude 
vedenie mesta zaoberať, zároveň by 
však radnica privítala pomoc viacerých 
mladých Handlovčanov.     

Na májovom zasadnutí poslanci, 
okrem iného, schváli za cenu 49-tisíc 
eur odpredaj budovy na Partizánskej 
ulici ako prípad hodný osobitého 
zreteľa. Záujem o  budovu prejavil 
súčasný kardiológ, ktorý chce vo svojej 
lekárskej praxi aj naďalej pokračovať 
v Handlovej. Poslanci tiež schválili počty 

prijímaných žiakov na povinnú školskú 
dochádzku v školskom roku 2019/2020 
v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová. Ako 
vedenie mesta informovalo, na budúci 
školský rok budeme mať v našich troch 
základných školách, vrátane nultých 
ročníkov, 147 prvákov. 

Bude na handlovskom 
kúpalisku

termálna voda?
Na zasadnutí odznelo aj stanovisko 

projektanta k ekonomickým nákladom 
na napojenie kúpaliska na termálnu 
vodu z  Vrtu RH 1. „Stanovisko sme 
predložili začiatkom mája, kde boli 
v  tabuľkovej forme zobrazené tri 
varianty,“ informoval Jozef Čaplár, 
vedúci oddelenia výstavby, územného 
plánu, dopravy a  ochrany životného 
prostredia MsÚ a  konkretizoval: 
„Prvý variant hovorí o  tom, že by sa 
geotermálna voda používala pre celé 
tepelné hospodárstvo. To znamená na 
kúrenie, na ohrev vzduchotechniky, na 
doplnenie bazénov a využitie bazénov ako takých. Druhý variant hovorí 

o  čiastočnom využití geotermálnej 
energie o  výdatnosti dva litre za 
sekundu. Tento variant bol aj projekčne 
naprojektovaný a  stavebným 
povolením schválený. Tretí variant 
hovorí o  nevyužívaní geotermálnej 
vody s tým, že pre účely vonkajšieho 
letného kúpaliska by sa približne 
75 % použitej vody recyklovalo 
a  vracalo naspäť do systému.“ Čo sa 
týka návratnosti a  efektívnosti, ako 
najvýhodnejší sa javí variant číslo tri. 
Ako bude teda mesto postupovať pri 
rozhodnutí o  využití alebo nevyužití 
termálneho vrtu? „Prihliadli sme 
na prvé posúdenie, ktoré prebehlo 

v komisii výstavby. Tá odporučila, aby sa 
zriadila dočasná komisia na posúdenie 
projektu kúpaliska a plavárne. Komisia 
je otvorená aj pre poslancov. Touto 
problematikou sa však chceme veľmi 
intenzívne zaoberať a  vyriešiť ju 
v  čo najrýchlejšom čase,“ naznačila 
primátorka Silvia Grúberová. 

V  závere zasadnutia ešte odznelo 
niekoľko tém. Celé rokovanie je uložené 
v archíve regionálnej televízie Prievidza 
a už po štvrtýkrát ste ho mohli sledovať 
aj online. Najbližšie rokovanie MsZ sa 
uskutoční 27. júna.

(r)
Foto: JP

Z májového zasadnutia mestského 
zastupiteľstva

Kristína Chovancová predložila zaujímavý projekt.

Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia.

Kino Baník Handlová sa stáva 
druhým kinom na Slovensku, 
ktoré bude premietať pre 
rodiny s detičkami s poruchami 
zmyslového vnímania.

Inkluzívne kino je projekt určený 
nielen pre rodiny s deťmi s poruchami 
zmyslového vnímania. Projekcie 
takéhoto kina sú oproti klasickému 
kinu iné. Hlasitosť projekcie je znížená, 
aby deti neboli v úplnej tme, kinosála 
je prisvietená, rozprávky sa premietajú 
bez hlasných zneliek, gongov, reklám 
a trailerov, deti majú vyčlenený 
priestor na voľný pohyb po sále, môžu 
medzi sebou navzájom komunikovať 
a komentovať rozprávku a využiť 
možnosť sedenia v tulivakoch. 

Ako informuje Branislav Čukan, 
zástupca riaditeľky DK Handlová, na 
inkluzívne kino upozornila mamička 
z Handlovej, ktorá má autistické dieťa: 
„Táto mamička počula, že jediným 
inkluzívnym kinom na Slovensku je 
Kino Lumier v Bratislave. Rozhodli 
sme sa preto, že my budeme druhí. 
Spojili sme sa s kolegami z Lumiera 
a načerpali rozumy. A tak sme ďalším 
inkluzívnym kinom.“ Inkluzívne 
kino pre deti je však určené nielen 
pre rodiny s detičkami s poruchami 
zmyslového vnímania.

(r)

Ste malá bytovka
v Handlovej a máte 

záujem o hnedú
nádobu na bioodpad?

Hnedé nádoby na bioodpad sú už 
takmer v každom rodinnom dome, kde 
mali záujem Handlovčania o triedenie. 
Sme veľmi radi, že obyvatelia prejavili 
o separovanie bioodpadu záujem a 
teší nás záujem aj tých, ktorí bývajú 
v Handlovej v malých bytových 
domoch (približne 4 byty). Veľmi radi 
im nádoby poskytneme na základe 
individuálneho posúdenia. Preto 
ak ste jedným z tých, ktorí majú 
záujem, neváhajte nás kontaktovať do 
21. júna na: handlova@handlova.sk, 
0908 342 616, alebo nás navštívte na 
MsÚ, komunikačné odd., druhé podlažie 
vpravo. Po posúdení vám nádoby 
odovzdáme, alebo si ich budete môcť 
prísť prevziať.

(JP)

Začalo sa s opravou 
takmer 1000 m2 výtlkov 

Výtlky na sídlisku Mostná sa začali 
po daždivom počasí opravovať od 
3. júna. Opravy budú trvať v závislosti 
od poveternostných podmienok na 
Ul. Mostná a  Ul. ČSA do dvoch týždňov, 
pričom na Ul. ČSA budú opravené aj dve 
dažďové vpuste, ktoré boli dlhodobo 
označené dopravným značením. 
Ďakujeme vodičom za dodržovanie 
dočasného dopravného značenia 
a pokynov zamestnancov zhotoviteľa. 
O ďalšej etape opráv výtlkov, na ktoré 
mesto vyčlenilo 35-tisíc eur, budeme 
priebežne informovať. 

(JP)

Informácie zo Senior 
centra Handlová 

V Senior centre Handlová bolo 
k 3. júnu evidovaných deväť čakateľov 
do zariadenia pre seniorov a dvaja 
čakatelia do zariadenia opatrovateľskej 
služby, pričom maximálna čakacia 
doba sú 3 mesiace. Ak potrebujete 
pomoc, príp. zvažujete umiestnenie 
svojho blízkeho, obráťte sa na 
Senior centrum, kde vám poradíme 
a poskytneme informácie. Každý, kto 
má záujem o poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení, si môže informácie 
nájsť aj na webovej stránke www.
seniorcentrum.handlova.sk, prípadne 
na osobnom stretnutí u sociálnej 
pracovníčky Mgr. Daniely Bálekovej, 
tel. 0917 127 450. 

Senior centrum Handlová

V minulom roku sme informovali 
handlovskú verejnosť o oprave malého 
kolotoča na ihrisku na Námestí baníkov. 
Kolotoč koncom mája celkom z ihriska 
zmizol. Jeho revízia preukázala, 
že malá oprava nestačí. Z dôvodu 
bezpečnosti bol kolotoč odstránený 
a bude komplexne opravený. Na opravu 
si počkáme približne dva týždne, aby 
sa deti z neho radovali celé leto. I keď 
bez kolotoča, povrch malého ihriska na 
námestí už nebude páliť. Prekrytie na 
žiadosť mamičiek zrealizovalo mesto za 
3500 eur. Veríme, že aj takto handlovské 
námestie ožije počas celého leta.

(JP)

Kino Baník je druhým inkluzívnym kinom na Slovensku

Spod prekrytia ihriska 
zmizol kolotoč kvôli 

bezpečnosti

Program Kina Baník
od 16. do 30. júna 2019

Nedeľa 16.6. o 16:00 h / rodinný / vstupné 5/4 €
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY

Nedeľa 16.6. o 18:00 h  / akčná komédia / vstupné 
5/4 €

MUŽI V ČIERNOM: GLOBÁLNA HROZBA

Pondelok 17.6. o 18:00 h / romantický / vstupné 
5/4 €

UZLY A POMARANČE

Utorok 18.6. o 18:00 h / rodinný / vstupné 4/3 €
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY (FK REBEL)

Štvrtok 20.6. o 18:00 h / hudobný / vstupné 5/4 €
ROCKETMAN

Piatok 21.6. o 16:00 h / rozprávka / vstupné 5/4 €
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2

Piatok 21.6. o 18:00 h / komédia / vstupné 5/4 €
PODFUKÁRKY

Piatok 21.6. o 20:00 h / sci-fi / vstupné 5/4 €
X MEN: DARK PHOENIX

Nedeľa 23.6. o 16:00 h / rozprávka / vstupné 5/4 €
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2

Nedeľa 23.6. o 18:00 h / komédia / vstupné 5/4 €
PODFUKÁRKY

Pondelok 24.6. o 18:00 h / krimi / vstupné 5/4 €
TED BUNDY: DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU

Utorok 25.6. o 18:00 h / dokumentárny / vstupné 
4/3 €

AŽ PŘIJDE VÁLKA (FK REBEL)

Štvrtok 27.6. o 18:00 h / komédia, hudobný / 
vstupné 5/4 €
YESTERDAY

Piatok 28.6. o 16:00 h / rozprávka / vstupné 5/4 €
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2

Piatok 28.6. o 18:00 h / horor / vstupné 5/4 €
ANNABELLE 3: NÁVRAT DOMOV

Sobota 29.6. o 16:00 h / rozprávka / vstupné 5/4 €

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2

Sobota 29.6. o 18:00 h / horor / vstupné 5/4 €
ANNABELLE 3: NÁVRAT DOMOV

Sobota 29.6. o 20:00 h / romantický / vstupné 
5/4 €

AJ SLNKO JE HVIEZDA

Nedeľa 30.6. o 16:00 h / rozprávka / vstupné 5/4 €
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2

Nedeľa 30.6. o 18:00 h / romantický / vstupné 
5/4 €

AJ SLNKO JE HVIEZDA

Premietame vždy! Aj pre jedného diváka. Možnosť 
výberu filmu, dátumu a času pre skupiny. Viac 
informácií na čísle 0915 393 941. www.kino.
handlova.sk. Zmena programu vyhradená.

Termíny zvozu triedeného 
odpadu na jún 2019

Zvoz triedeného odpadu mesto 
Handlová a Nová Lehota

Papier: 5. júna, 19. júna 
Plasty: 12. júna, 26. júna a VKM – Tetrapak: 
12. júna
Kovy: 25. júna.

Zvoz triedeného odpadu mestská časť 
Morovno a obce handlovskej doliny

Papier: 7. a 21. júna
Plasty: 14. a 28 júna
Biologicky rozložiteľný odpad - zvoz 
z hnedých nádob 3. - 4. júna (Horný 
Koniec, Nová Lehota a Morovno), 
10. - 11. júna (mesto Handlová), 
17. - 18. júna (Horný Koniec, Nová Lehota 
a Morovno), 24. - 25. júna (mesto Handlová)
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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

Náčelníkom mestskej polície sa stal Marcel Jánošík
Na výberovom konaní na obsadenie 
miesta náčelníka Mestskej polície 
Handlová sa 21. mája tohto 
roku zúčastnili dvaja uchádzači. 
Päťčlenná výberová komisia, ktorú 
menovala primátorka mesta Silvia 
Grúberová, vybrala ako úspešného 
uchádzača Bc. Marcela Jánošíka. 

Náčelníka môže do funkcie 
menovať a  odvolávať iba mestské 
zastupiteľstvo. Poslanecký zbor 
vo štvrtok 30. mája tohto roku 
vymenoval Bc. Marcela Jánošíka do 
funkcie náčelníka Mestskej polície 
mesta Handlová s  nástupom od 
1. júna. Položili sme mu pár otázok. 

Marcel, výberové konanie je za vami. 
Keď sa pozrieme na váš životopis, 
vlastne v uniforme chodíte celý svoj 
profesijný život. Nie je to jednoduchá 
práca. Snívali ste už ako dieťa 
o takomto povolaní?

Rozhodnutie stať sa policajtom prišlo 
celkom nečakane. Bol som mladý 
a hľadal som stabilnú prácu, ktorá sa 
stala mojou celoživotnou. Handlovú 
vďaka nej poznám ako svoje topánky.

Ako prebiehalo výberové  konanie? 
Čo ste museli absolvovať?

Bola to pre mňa ďalšia výzva. Nevedel 
som, čo ma čaká pred výberovou 
komisiu, trochu som sa popasoval aj 
s trémou, ale tá opadla pri otázkach, 

na ktoré som mal odpovede. 
Predstavil som svoj profesijný 
životopis, odprezentoval svoj návrh 
koncepcie rozvoja mestskej polície. 
Na pohovore sme sa dopodrobna 
venovali zákonu o mestskej polícii, na 
modelovej situácii som predstavil, ako 
by som riešil  konkrétnu situáciu, padli 
otázky o chove psov. 

Práca policajta nie je len v  teréne, 
ale aj za stolom. Čo vaša fyzička, ako 
zvládate množstvo „papierovačiek“ 
a čo ďalšie vzdelávanie? 

Ako školák som ma z  diktátov 
a  slovenčiny vždy lepšie známky, 
takže „papierovačky“ beriem ako 
súčasť svojej práce a  nerobí mi to 
problém. Tak ako každý príslušník 
policajného zboru alebo mestskej 
polície sa musím udržovať v kondícii. 
Každoročne absolvujem fyzické 
previerky pozostávajúce z brušákov, 
zhybov na hrazde, skoku do diaľky, 
behu na sto metrov a 12 minútovky. 
Pravidelne absolvujem previerku 
zo streľby, mám za sebou odborné 
vzdelávanie k  priestupkom, 
samovzdelávanie v oblasti mestských 
zákonov (všeobecne záväzných 
nariadení mesta), noviel zákonov 
týkajúcich sa výkonu práce, napríklad 
o chove psov.

Spomínali ste, že na výberovom 
konaní ste predstavili svoju 

koncepciu rozvoja mestskej polície. 
Čo považujete za najdôležitejšie, 
aké sú vaše ciele a  predstavy o  jej 
fungovaní?

Mojou absolútnou prioritou je 
prevencia. Som presvedčený, že 
mestská polícia by mala pôsobiť 
hlavne v tejto oblasti so zameraním 
sa na materské, základné školy 
a primárne na stredoškolákov.

Vždy sú tu noví žiaci, ktorým máme 
čo povedať. Cieľom je rozšíriť 
prevenciu orientovanú na seniorov 
individuálnou formou v  spolupráci 
so sociálnym oddelením MsÚ. 
Samostatne sa chcem venovať 
obyvateľom v baníckej kolónii, možno 
prídu na rad aj rómske občianske 
hliadky.

Boli ste poverený vedením MsP. 
Boli sme svedkami, že sa činnosť 
príslušníkov pretriasla na verejnosti. 

Z  môjho pohľadu sa vzťahy 
upevnili, urovnali, nastala normálna 
komunikácie medzi vedením MsP 
a príslušníkmi. Chcem však povedať, 
že nie všetko, čo bolo v  minulosti 
zavedené na MsP, bolo zlé, ale vidím tu 
priestor na zlepšenie. Nemám záujem 
rušiť dobré veci. S takou víziou som sa 
do výberového konania neprihlásil. 

Zhovárala sa Jana Paulínyová, 
šéfredaktorka

Bc. Marcel Jánošík

V  roku 1992 ukončil Strednú školu 
poľnohospodársku v  Žiline, začal 
pracovať v  Agrospole. Uniformu 
štátneho policajta obliekol v roku 1994 
na OO PZ v Handlovej a potom už od 
roku 2004 nosil už len tú mestskú. 
O 1.6.2019 sa stal náčelníkom Mestskej 
polície v  Handlovej. Je ženatý, má 
dve deti a  jeho záľubou je rybárčenie. 
Podľa jeho slov je práca policajta 
časovo náročná a na záľuby veľa času 
neostáva. Zrejme však o  svojej práci 
hovorí v dobrom aj doma. Jeho dcéra 
ide v otcových šľapajach a plánuje sa 
stať policajtkou.

22.5. o  7.20 hod. - hliadke 
telefonicky oznámené, že na námestí 
vo fontáne je kačka s  malými 
kačicami. Z  Chovproduktu bol 
zapožičaný podberák, ktorým bolo 
11 malých kačiek z fontány vybratých 
a úspešne aj s kačicou vypustených 
do Handlovky. 

25.5. o  22.15 hod. - na MKS bola 
spozorovaná partia 8 mladistvých 
osôb v  CMZ na detskom ihrisku, 
pričom traja z  nich sa vozili na 
detskom kolotoči a  dvaja behali 
po betónovom žľabe fontány. Po 
príchode hliadky na miesto bola 
spozorovaná partia mladistvých, 
ktorá sa pred hliadkou rozutekala, 
pričom sa podarilo chytiť dvoch 
z  partie, u  ktorých bola zistená 
totožnosť. Jeden z nich sa priznal, že 
on behal vo fontáne. Následne bola 
hliadkou vykonaná kontrola fontány 
a  vodných prvkov. Chlapcom bolo 
rázne dohovorené, aby sa vyvarovali 

podobnému konaniu a  boli 
z miesta vykázaní.  

26.5. o  12.45 hod. - preverenie 
oznamu od obyvateľky Mostnej ulice, 
že za bytovým domom niekto v lesíku 
rúbe stromy. Na mieste zistená 
totožnosť muža, ktorý mačetou 
vysekával náletové dreviny. Uviedol, 
že dreviny v lesíku vysekáva zhruba 
druhý mesiac a taktiež v ňom zbiera 
odpadky, lebo chce dané miesto 
zveľadiť a bol by rád, ak by tam radšej 
chodili obyvatelia mesta venčiť psov, 
ako sa zašívať feťáci. Bol vyzvaný, aby 
ukončil činnosť, vysekané dreviny 
nechal na mieste, keďže nie je zrejmé, 
či ide o verejnú zeleň, alebo pozemok 
patriaci inej osobe. Na MsÚ na odbore 
výstavby bola vec konzultovaná 
s pracovníkom výstavby, s ktorým sa 
hliadka na miesto dostavila. Uviedol, 
že išlo o  malé konáre a  náletové 
dreviny, pričom ani jeden z konárov 
nemá priemer cez 3 cm. Hliadke MsP 

pracovník MsÚ uviedol, že muž sa 
nedopustil žiadneho protiprávneho 
konania ohľadne nepovoleného 
výrubu drevín a  nie je potrebné 
zo strany odboru výstavby MsÚ 
Handlová zisťovať majiteľa parcely 
a daného pozemku. 

31.5. o  21.35 hod. - telefonicky 
požiadala stála služba OOPZ 
o preverenie oznamu na Ul. M. Čulena, 
kde podnapitý oznamovateľ uviedol, 
že jeho maloletej dcére podal alkohol 
jej spolužiak. Na mieste hliadka zistila, 
že oznamovateľ je podnapitý a stále 
tvrdil, že jeho maloletá dcéra prišla 
domov neskôr a že určite pila alkohol. 
Dcéra bola už v minulosti riešená za 
požitie alkoholu. Maloletá hliadke 
tvrdila, že žiadny alkohol nepila. 
Keďže sa rodičia dohodli, že dcéru 
podrobia dychovej skúške, bola na 
miesto privolaná aj hliadka OOPZ, 
ktorá si vec prevzala. 

31.5. o  23.40 hod. - telefonicky 
oznámila obyvateľka Prievidzskej 
ulice, že na dvore im nejaká žena 
poškodila auto a  teraz je agresívna 
a  bije sa. Po príchode na miesto si 
hliadka všimla ženu držiacu v  ruke 
fľašu s  alkoholom. Oznamovateľka 
uviedla, že počula na dvore ranu, išla 
sa pozrieť a videla, ako modré OMV 
poškodilo ich vozidlo. S  manželom 
vybehli na dvor, kde sa nachádzala 
podozrivá žena, ktorá bola zjavne pod 
vplyvom alkoholu a chcela z miesta 
odísť. V  tom jej chcela zabrániť, 
a  preto došlo medzi nimi k  bitke 
a  podozrivá potom odišla smerom 
do dvora. Na miesto sa dostavila 
aj hliadka OOPZ, ktorá uviedla, že 
vodička uvedeného OMV poškodila 
aj výdajný stojan na ČS Shell, kúpila 
si fľašu čerešňovice a potom z miesta 
odišla. Podozrivú si na mieste 
prevzala hliadka OOPZ. Podrobila 

sa dychovej skúške na prítomnosť 
alkoholu v  dychu s  výsledkom 0,78 
mg/l a  bola umiestená do cely 
predbežného zadržania.

1.6. o  17.55 hod. - hliadku 
telefonicky požiadala stála služba 
OOPZ o  preverenie oznamu na Ul. 
Mlynskej, kde má žena ohrozovať 
seba a svoje okolie nožom. Na mieste 
na stoličke sedela žena, ktorá v ruke 
zvierala nôž. Ten jej vzápätí vypadol 
a  jej priateľom bol odobratý. Žena 
bola rozrušená. Jej priateľ uviedol, že 
je psychiatrická pacientka a neberie 
lieky. Hliadka na mieste vyhodnotila, 
že je veľká pravdepodobnosť 
pokračovania v  seba poškodzovaní 
alebo ublíženia druhým osobám, 
preto bola na miesto privolaná RZP, 
ktorej bol hliadkou OOPZ vykonaný 
policajný doprovod do NsP Bojnice. 

Ste svedkom protiprávneho konania? 
Takéto konanie môžete na Mestskú 
políciu Handlová oznámiť aj anonymne 
počas 24-hodín na tel. čísla 0905 499 
384 alebo 046/5475007.

Prioritou MsP je oznam od občana 
vybaviť čo najlepšie k  spokojnosti 
oznamovateľa, preto je nutnosťou, aby 
bolo konanie oznamované čo najskôr 
a  nie s  časovým odstupom, kedy už 
strácame možnosť operatívne zakročiť.

Z činnosti Mestskej polície
v Handlovej

Písomné žiadosti o účasť na 
výberovom konaní s požadovanými 
dokladmi (úradne overené fotokópie) 
je potrebné doručiť osobne do 
podateľne mestského úradu alebo 
zaslať poštou najneskôr do 14. 6. 2019 
do 13.00 hod. Podmienky nájdete na 
webovom sídle mesta www.handlova.
sk (zamestanjte sa v Handlovej).

Mestská polícia
hľadá dvoch  kolegov

Mesto Handlová informuje o voľnom 
pracovnom mieste: posudkový 
pracovník mesta na hlavný pracovný 
pomer s nástupom do 1.9.2019. 
Pracovné miesto sa bude obsadzovať 
výberovým pohovorom.

Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: tvorba posudkov a rozhodnutí, 
obstarávanie pokladov k rozhodnutiu, 
agenda umiestňovania klientov 
do zariadení, sociálnych služieb, 
spolupráca so zariadeniami 
a vyššími územnými celkami, taktiež 
so zdravotníckymi zariadeniami, 
agenda dotácií v hmotnej núdzi 
a nízkopríjmových rodín. 

Kvalifikačné predpoklady: ukončené 
VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore 
sociálna práca. Zoznam požadovaných 
dokladov je potrebné doručiť osobne 
do podateľne mestského úradu, alebo 
poštou na adresu: Mestský úrad, 
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
v zalepenej obálke označenej heslom: 
„Výberový pohovor – posudkový 
pracovník mesta – neotvárať“ 
v termíne do 19.7.2019.  Podrobnosti 
na www.handlova.sk a vývesnej tabuli 
mesta.

Staňte sa posudkovým 
pracovníkom

Miestna akčná skupina Žiar, 
vyhlasuje výzvu na výber odborných 
hodnotiteľov  Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020 na opatrenia 
týkajúce sa podpory investície 
do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základných 
služieb pre vidiecke obyvateľstvo 
vrátane voľného času, kultúry 
a súvisiacej infraštruktúry, podpory na 
investície do vytvárania, zlepšovania 
alebo rozširovania všetkých 
infraštruktúr malých rozmerov vrátane 
investícií do energie z obnoviteľných 
zdrojov a úspor energie a podporu 
na investície do vytvárania a rozvoja 
nepoľnohospodárskych činností. 
Termín na predkladanie žiadostí 
o zaradenie do zoznamu odborných 
hodnotiteľov je do 1.7.2019 na 
všetky vyššie uvedené opatrenia. 
Oficiálna výzva na výber odborných 
hodnotiteľov  vrátane príloh a spôsobu 
predkladania dokladov, je zverejnená 
na stránke  www.masziar.sk.

Viac informácií: info@masziar.sk, 
+421 919 193 010, Kancelária MAS Žiar, 
Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 
Chrenovec-Brusno

Výzva na výber 
odborných

hodnotiteľov MAS Žiar
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Streda 29. mája bola pre obyvateľov 
Senior centra opäť výnimočným 
dňom. Seniori aktívne športovali.

Disciplíny sú tradične každý rok 
rovnaké. Hod na kuželky, zhadzovanie 
plechoviek, hod koliesok do košíka 
a prehodenie fit lopty cez prekážku. 
V spolupráci s personálom sa chopili 
športového náčinia aj menej zdatní 
seniori, na invalidných vozíkoch, 
aj s  chodítkami. Citlivo sme 
prispôsobovali súťažné podmienky 
každému podľa jeho možností, a tak 
prakticky nikto neodchádzal sklamaný. 
Každý jeden senior či seniorka mali 
úsmev na tvári, každý jeden bol 
v  našich očiach hrdinom sám pred 
sebou. 

V hode koliesok do košíka bola jednou 
z  víťaziek naša nová obyvateľka 
Klaudia Fábryová: ,,Bavilo ma to, 
bolo veselo. Ja si myslím, že všetci 
boli spokojní. Pochválila som sa aj 
dcére.“ Po takomto úspechu zvažuje 
pani Fábryová, že začne chodievať 
aj na pravidelné skupinové cvičenia 
každú stredu do telocvične. Anna 
Tonhauserová pred rokom vyhrala 
v  disciplíne hod fit loptou cez 
zábradlie. Tento rok získala ocenenie 
v  podobe potlesku a  diplomu za 
zhadzovanie kuželiek. Boli všetky 
disciplíny ľahké? ,,Všetky boli ľahké. 
V  hode do košíka hádžeme každú 
stredu v  telocvični a  vždy sa trafím. 
No na športovom dni sa mi akurát 

v tejto úlohe nedarilo a netrafila som,“ 
zhodnotila po súťaži. Judita Jančíková 
je už tiež ostrieľanou reprezentantkou 
Seniorka po niekoľko rokov. Tentoraz 
bola ocenená v hode do plechoviek. 
Ako uviedla: „Bolo výborne. Niektoré 
úlohy boli ľahšie, niektoré ťažšie, 
ale páčilo sa mi to celé.“ Absolútnou 
víťazkou medzi ženami sa stala Terézia 
Weberová. 

Jedným z   víťazov pre rok 2019 je 
aj Jozef Penzeš, ktorý, paradoxne, 
spočiatku vôbec nechcel na športové 
hry prísť. Napokon si však odniesol 
cenu najväčšiu. Súťažil aj v nesúťažnej 
disciplíne v  slalome na invalidnom 
vozíku. Síce sa pri jednej stoličke 
neskoro začal otáčať, no svojou 
bojovnosťou mu chýbalo len pár 
centimetrov, aby predbehol svojho 
súpera Michala Smíšeka. Svojou 
húževnatosťou si vybojoval potlesk 
a diplom Absolútneho víťaza. ,,Bojoval 
som ako lev. Výborné a  napínavé 
to bolo. Posledná disciplína bola 
najťažšia. Vyhral však každý. Každý 
sa snažil získať čo najviac bodov.“  
Pán Penzeš spolu s  ďalšími tromi 
spoluobyvateľmi pravidelne hráva 
každý štvrtok v  Seniorku aj petang. 
O  tomto športe vám napíšeme 
v ďalšom čísle. 

Soňa Zubáľová,
inštruktor sociálnej rehabilitácie

Agro rybia farma sa zamerala na chov
sumčeka afrického

A gro rybia farma Handlová 
je najmodernejším 
zariadením na chov rýb 
v  uzavretých halových 

priestoroch. Do prevádzky bola 
spustená v  auguste 2015 v  tzv. 
hnedom parku, ktorý kedysi tvoril 
priemyselný komplex závodu Bane 
Handlová. Dnes v  spoločnosti 
pracuje 81 zamestnancov.

Vznik farmy podnietila potreba 
efektívneho využitia čistej banskej 
vody s  teplotou 15 – 18 stupňov, 
ktorá sa už viac ako sto rokov vlieva 
do rieky Handlovka. „Banskú vodu, 
na základe kvalitatívnych znakov, 
možno využívať bez obmedzenia 
na poľnohospodárske účely, chov 
rýb a  pestovanie plodín,“ približuje 
Marek Gaman zo spoločnosti Agro 
rybia farma Handlová s tým, že okrem 
vodohospodárskeho významu má aj 
nemalý tepelno-energetický potenciál, 
využiteľný pre výrobu tepla, chladu 
a teplej vody transformáciou pomocou 
tepelných čerpadiel. Keďže podzemná 
voda spĺňa v zariadení úlohu chovnej 
vody a primárneho tepelného zdroja, 
nádrže v uzavretých halách sú vhodné 
na chov teplomilných rýb. 

Prvýkrát sa o chove rýb inovatívnym 
systémom začalo nahlas hovoriť už 
v roku 2010 a následne prvým krokom 
bolo schválenie návrhu v januári 2011. 
Pre chov rýb si spoločnosť vybrala 
juhovýchodnú časť závodu s rozlohou 
približne 4,5 hektára. „Táto časť 
spĺňala energetické aj technologické 
požiadavky na umiestnenie farmy. 
Schválením projektu v  januári 
2012 sa začala náročná spolupráca 
kvalifikovaných odborníkov v oblasti 
technológií a  stavebníctva. Tento 
typ projektu bol prvým nielen na 
Slovensku, ale aj v  celej Európe,“ 
vysvetľuje ďalej Marek Gaman. 

Projekt farmy dostal zelenú 25. júna 

2014. „Zmenou chovnej technológie na 
systém ODS sa znížil počet chovných 
nádrží, skvalitnilo sa okysličovanie 
vody, čo viedlo k  významnému 
el iminovaniu energet ick ých 
a prevádzkových nákladov. Výstavba 
farmy si však vyžadovala aj dôkladnú 
asanáciu všetkých objektov na danom 
území,“ podotýka Marek Gaman. 

”
„Moderným dobudovaním 

spracovne rýb vzniklo 
najväčšie zariadenie 

na chov a spracovanie 
sumčeka afrického 
v strednej Európe.”

Marek Gaman,
Agro rybia farma Handlová

Agro rybia farma sa skladá z  troch 
prevádzkových objektov - na chov 
rýb, na spracovanie rýb a  objektov 
skleníkového hospodárstva. Na chov 
rýb je určená hala s rozlohou približne 
3660 m2, ktorá má aj vlastnú plôdikáreň 
chovu. Tento objekt tvoria betónové 
nádrže s  objemom 75 m3 a  osem 
menších nádrží. Okysličovanie vody 

zabezpečuje generátor s  filtračným 
a  čistiacim systémom. Všetky etapy 
vývinu chovu riadi monitoring. 
„Chovná hala spĺňa prísne hygienické 
aj sanitačné kritériá. Biologický odpad 
má využitie v bioplynových staniciach,“ 
zdôrazňuje Marek Gaman. 

V súčasnosti 81 zamestnancov pracuje 
na viaceré pracovné smeny. V chovni 
rýb sú ľudia na nepretržitej prevádzke, 
v spracovni rýb sa pracuje na dve smeny 
– rannú a  poobednú a  v  skleníkoch 
pracujú ľudia iba v  rannej smene. 
„Ľudia pracujúci v  chovni sa starajú 
o  chov rýb od najmenších rybičiek 
až po ryby určené na spracovanie. 
Kŕmia ich, kontrolujú zdravotný stav 
rýb a  robia iné potrebné úkony na 
zabezpečenie bezproblémového 
chodu chovne. Pracovníci v spracovni 
spracovávajú ryby, ktoré sa posielajú 
z chovne pomocou dopravníku. Ryby 
sa spracúvajú podľa aktuálnych potrieb 
a objednávok zákazníkov, to znamená 
buď sa ryby filetujú, mrazia, alebo 
údia,“ približuje prácu zamestnancov 
Marek Gaman. 

Ryby zo spoločnosti Agro rybia 
farma Handlová sú v  predajniach 
vo väčšine obchodných reťazcov. 
Prostredníctvom obchodných 

partnerov spoločnosti sa distribuujú 
do rôznych reštauračných zariadení 
či školských jedální. Predávajú sa aj 
v rôznych obchodoch špecializujúcich 
sa na čerstvé a  kvalitné potraviny. 
„Naše ryby, a  vôbec všetok náš 
sortiment si Handlovčania môžu kúpiť 
vždy čerstvý v  priestoroch mestskej 
tržnice, kde máme umiestnenú 
podnikovú predajňu. Najobľúbenejšie 
sú u  zákazníkov čerstvé filety bez 
kože a kostí, pretože sa dajú v kuchyni 
jednoducho pripraviť na rôzne 
spôsoby. Ďalej sú obľúbené údené 
filety, ktoré sa vyznačujú chutným 
a  lahodným mäskom. Nemenej 
obľúbené produkty sú nátierky zo 
sumčeka, konzervy a iné rybie výrobky 
zo sumčeka, ako napríklad párky či 
zmes na špagety,“ vymenúva Marek 
Gaman a  ako podotýka, produkty 
spoločnosť exportuje napríklad aj do 
Českej republiky, Maďarska, Poľska, 
Holandska, Rumunska a  neustále 
sa pracuje na ďalších obchodných 
príležitostiach so zahraničnými 
obchodnými partnermi. 

Chov sumčeka afrického 
s produkciou 1000 ton 

živých rýb ročne
Sumček omega je nielen obchodným 
názvom, ale aj symbolom kvalitného 
ekologického chovu pod neustálym 
dohľadom veterinárov. „Najvyšší 
štandard chovu zabezpečuje 

priezračná a  zdravotne nezávadná 
voda z  okolia Vtáčnika. Čistota 
a prirodzenosť chovu sa odzrkadľuje vo 
výživových hodnotách rýb. Realizáciou 
projektu sa zvýšil záujem o slovenské 
rybie výrobky v celej strednej Európe. 
Agro rybia farma výrazne prispela 
k  rozvoju obchodu a  ekonomiky na 
Slovensku a  je zárukou čerstvých, 
kvalitne spracovaných a zdravých rýb,“ 
dodáva na záver Marek Gaman s tým, 
že súčasťou úspešného projektu sú aj 
dva skleníky na pestovanie plodovej 
zeleniny. Konkrétne ide o rajčiny, ktoré 
sa cez obchodného partnera dodávajú 
napríklad na pulty obchodného 
reťazca Kaufland.

Spoločnosť Agro rybia farma Handlová 
je držiteľom jedného z najprísnejších 
medzinárodných certifikátov IFS food, 
ktorý garantuje tú najvyššiu kvalitu 
chovu, spracovania a riadenia výroby. 
Ako jeden z mála slovenských výrobcov 
sa spoločnosť môže pochváliť značkou 
kvality SK, ktorú jej udelilo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka 
SR za kvalitný produkt na domácom 
trhu. Sumček africký má bohatú 
chuť, vôňa mäsa je bez typického 
zápachu rybaciny. Pevné mäso je 
takmer úplne bez kostí, vhodné aj pre 
tých najmenších. Má vysoký obsah 
bielkovín, nenasýtených mastných 
kyselín a vitamínu D.

(li)

Športový deň v Seniorku už po štvrtýkrát Prvá primátorka, prví maturanti,
prvá triedna

Prví maturanti handlovskej 
„jedenásťročky“ si urobili stretávku 
po 63 rokoch. Punc tejto významnej 
udalosti dalo prijatie dvanástich 
z nich 25. mája primátorkou mesta. 

Tablo študentov postupne 
prechádzalo z  vtedajšej Strednej 
jedenásťročnej školy na Ul. Krššáková, 
cez Gymnázium na Ivana Bellu 

z  Ul. Novomeského a  Ul. Lipová. 
Ich triednou učiteľkou bola Mária 
Tomská, ktorá ovplyvnila mnohé 
generácie handlovských žiakov 
svojou charizmatickou osobnosťou. 
Pripravujeme pre vás malé okienko do 
histórie školy a jej žiakov už v budúcich 
číslach vydaní Handlovského hlasu. 

(JP)
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Glosa mestského
zastupiteľstva

Stĺp hanby, alebo odťať?
Verejné mestské zastupiteľstvo. Vymoženosť, 
ktorú nám dáva súčasné vedenie mesta. Občas 
dumám, že jeho prezretie odporučím svojej 
starej mame. Má nízky tlak. Som presvedčený, 
že by jej stúpol tak, že jej kardiológ by 
ju vyhlásil za najživšiu dôchodkyňu na 
svete a  tretiu v  kraji. Lebo mne stúpol. Ten 
vrchný vyššie, ako leží návštevná kniha na 
Veľkom Griči a ten spodný minimálne k trom 
studničkám. 

My, nezodpovední občania nášho mesta, 
my, ktorí hrdo brízgame na rakúske ovce, 
diery v  cestách, nepokosenú trávu, ba aj 
vodu v kolene, dlhujeme nám, zodpovedným 
občanom, státisíce eur. Áno. Čítate správne. 
Takmer milión eur v  mestskej kase nám 
chýba nie preto, že zlý gazda alebo  gazdiná. 
Neplatíme za byty, za psov, za domy, za smeti... 
Na dane „sejeme“ ako naši havkáči na toalety 
pre psov...         

Stredovek sa s  nami nebabral. „Okrádaš 
druhých? Odťať! Zbičovať! Zatvoriť do 
klietky hanby!“ Škoda, že to dnes nie je 
tak jednoduché. Mám doma staré tehly, aj 
cementu sa kúštik nájde. Značka: hľadám 
zodpovedného murára. Murára, ktorý na 
našom námestí postaví aspoň stĺp hanby. 
Kľudne aj namiesto binárnych hodín. Stĺp, 
kde sa môžeme na nich pozrieť zblízka. Lebo 
aj vďaka nim sa my, zodpovední, právom 
pýtame, prečo máme diery v  cestách, prečo 
nemáme chodník, prečo nemáme opravenú 
cestu, prečo nemáme na basketbal či iné 
športy... 

Gazdiná? Tá musí najprv zaplatiť za nás 
nezodpovedných. My vieme, ktorí sme 
v  ktorom tábore. Možno ten stĺp by naozaj 
pomohol. Ak náhodou nie, tak potom už iba 
„odťať“!   

Krekáč

Asi neexistuje človek, ktorý by 
nevedel, že druhá májová nedeľa 
patrí oslavám Dňa matiek. V  tento 
deň si uctievame naše matky kyticami 
kvetov alebo rôznymi darčekmi, či 
už kúpenými, alebo vlastnoručne 
vyrobenými. 

Nesmieme však zabúdať ani na našich 
otcov, ktorí si tiež zaslúžia ocenenie, 
poďakovanie za ich starostlivosť, 
podporu, bezpečie, záujem a lásku. Vždy 
v tretiu júnovú sobotu si pripomíname 
sviatok Deň otcov. Tento rok ho budeme 
oslavovať 15. júna.

Slovenské banské múzeum – Expozícia 
uhoľného baníctva na Slovensku 
Handlová si chce spolu s  vami 
pripomenúť tento významný sviatok, 
preto vám počas týždňa do 15. júna 
ponúka jedinečnú možnosť výroby 
darčeka pre svojho otecka. Zároveň si 
môžete v pokladni kúpiť polodrahokamy 
a  šperky z  nich vyrobené, magnetky, 
pohľadnice či iné suveníry. Ponúkame 
tiež wander book a wander cards SBM 
(turistický denník a kartičky).  

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

Zamestnanci SBM Handlová

Deň otcov
v Banskom múzeu

Zaujímaví  hostia večera 
a  sprievodný program pritiahli 
i  tento rok 24. mája množstvo 
veriacich i  neveriacich z  rôznych 
kútov Slovenska do handlovskej 
farnosti. Naša handlovská farnosť 
otvorila brány pre Noc kostolov už 
piaty rok. 

Najväčším lákadlom večera bola 
obľúbená speváčka Sima Martausová. 
Svoju lásku k Bohu vyjadrila v piesňach 
i  slovom. Koncertnú atmosféru 
vystriedala debata moderovaná 
redaktorkou RTVS Miriam Dobrotovou 
na tému Cirkev vo víre škandálov. 
Rektor kňazského seminára v Badíne 
ThLic. Ján Viglaš priblížil túto ťažkú 
a  bolestnú tému. Večer sme ukončili 
adoráciou v šate hudby, slova a ticha. 
Návštevníci si počas prestávok priblížili 
život svätých na chodníku svätých. 
Osem svätcov tam malo svoju hviezdu 
slávy. Svoje trápenia sme mohli odložiť 
pripnutím na veľký kríž, ktorý bol 
vyrobený pre túto príležitosť. 

Tomáš Klenko, handlovský maliar, 
nám pri tejto príležitosti daroval  
triptych kostolov našej farnosti 
namaľovaných na pôvodnej drevenej 
dekorácii veže farského kostola. 
„Počas rekonštrukčných prác na veži 
kostola som s údivom sledoval prácu 
robotníkov vysoko na lešení. Vždy som 
sa zaujímal o históriu a snažím sa vidieť 
krásu vo veciach, ktoré sa druhým zdajú 
byť škaredé a  nepotrebné,“ hovorí 
Tomáš Klenko a  približuje dôvody, 
ktoré ho viedli darovať svoje dielo 
handlovskej farnosti: „Zaujali ma staré 
dosky, ktoré pracovníci demontovali 
z veže, a tak som sa pána farára opýtal, 
či by som si mohol niekoľko z nich vziať 
pre potreby tvorby. Hneď som videl, 
ako krásne budú vyzerať, keď sa obrúsi 
starý náter. Trvalo vyše roka, kým som 
sa na ne odhodlal maľovať. Čo sa týkalo 
námetu, mal som v tom hneď jasno - 
Handlová. A  keďže dosky som mal 
tri, tak som sa rozhodol namaľovať tri 
handlovské kostoly: farský z Handlovej, 
novolehotský a  napokon krásny 

Prosíme deti a ich rodičov, aby sa v prípade záujmu navštevovať niektorý zo 
záujmových útvarov v novom školskom roku 2019/20 prihlásili v CVČ. 

Už teraz v júni robíme predbežnú registráciu členov.

Noc kostolov v Handlovej

kamenný z Horného konca. Už počas 
maľovania som rozmýšľal nad využitím 
dokončených obrazov. Bola by škoda, 
aby umelecké dielo vyhotovené na 
viac ako 100-ročnom dreve ostalo 
opreté o stenu ateliéru. Rozhodol som 
sa triptych darovať farnosti za účelom 
predaja. Zo získaných peňazí by farnosť 
mohla splatiť aspoň časť pôžičky, ktorú 
si musela kvôli náročnej rekonštrukcii 
veže vziať. Ide o  sériu troch obrazov 
(triptych), ktoré spolu vytvárajú 
estetický celok. Môžu byť inštalované 

vedľa seba alebo aj oddelene. Rozmer 
jednej dosky je 31 x 117 cm. Technika je 
kombinovaná maľba akrylom a kresba 
pastelom.“ 

Obrazy sú nainštalované priamo 
v  Kostole sv. Kataríny v  Handlovej 
a záujemcovia sa môžu informovať na 
fare, alebo sa spýtať priamo autora na 
mobilnom čísle 0907 283 151.

Mária Dutková 
Foto: Augustín Vlček.

Handlovské gramy 2019

Celoslovenská súťaž Handlovské 
gramy má za sebou úspešný 1. 
ročník a  pozná historicky prvých 
víťazov.

Súťaž bola vyhlásená pre mladé 
hudobné skupiny a  spevákov. 
Prebiehala počas dvoch dní, a  to 
od 24. do 25. mája. Súťažiaci prišli 
do Handlovej z  celého Slovenska. 
Súťažili speváci a skupiny z Handlovej, 
Prievidze, Bojníc, Nedožier – Brezian, 
Banskej Bystrice, Žiaru nad Hronom, 
Lovčice – Trubín, Žarnovice, 
Hontianskych Moraviec, Levíc, Čataja, 
Kopaníc, Malých Uheriec a Bratislavy. 

Prvý deň bol venovaný hudobným 
skupinám, ktoré súťažili v  dvoch 
kategóriách – do 15 rokov a  do 
20 rokov. V  tejto kategórii súťažilo 
10 skupín. O  víťazovi rozhodovala 
porota v  zložení Ľubomír Pukša, 
Henry Tóth, Marián Greksa, Vladislav 
Leškovský a Karolína Kantorová. Druhý 
deň súťažili mladí talentovaní speváci, 
ktorí boli rozdelení do troch kategórií 
– do 15 rokov, do 20 rokov a  nad 
20 rokov. Súťažilo dvadsať spevákov.

Víťaza vybrala porota v  zložení 
Ľubomír Pukša, Henry Tóth, Vladislav 
Leškovský a Karolína Kantorová. 

Súťaž hudobných skupín
Kategória K1 – do 15 rokov
1. Music centrum – Prievidza
2. The Maps – Levice
3. Crazy Monkeys – Hontianske 
Moravce

Kategória K2 – do 20 rokov
1. BB Rock band – Banská Bystrica

Laureátom celej súťaže hudobných 
skupín sa stala skupina Drajf zo 
Žarnovice.

Súťaž spevákov
Kategória S1 do 15 rokov
1. Anna Kachútová – Bratislava
2. Chloe Tavares – Bratislava
3. Natália Škultéthyová – Malé Uherce, 
Mária Pružincová – Bratislava

Kategória S2 do 20 rokov
1. Hana Husenicová – Žiar nad Hronom
2. Eva Puchalová – Ovčiarsko
3. Chiara Moravčíková – Chrenovec - 
Brusno

Kategória nad 20 rokov
1. Silvia Habovčíková - Bratislava

Laureátom celej speváckej súťaže 
Handlovské gramy 2019 sa stal Adam 
Kršiak z Prievidze.

(r)
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Základná škola na Mierovom námestí
má novú webovú stránku 

Je tomu už niekoľko dní, ako má 
Základná škola na Mierovom 
námestí novú webovú stránku. 
Je plná informácií a  fotografií 
z činnosti školy. Pozreli ste si ju už?

Máme novú webovú stránku. Určite 
už dlhšie, určite to niekto v zborovni 
spomínal a určite nám to povedali aj 
na porade. Spolu so stovkou ďalších 
informácií, ktoré si niekde zapíšete 
a  potom na ne zabudnete. A  tak 
ma to trafilo presne medzi oči, keď 
som otvorila internet a  chcela som 
si pripomenúť, čo sme za posledný 
mesiac v  škole prežili. Možno je to 
rovnaký pocit, ako keď mojich malých 
druhákov v septembri učím, ako sa 
dostať na stránku www.bezkriedy.sk. 
Je to slovenský portál, ktorý pomáha 
deťom aj učiteľom, aby učenie 
bolo zábavnejšie a  zaujímavejšie. 
My, učitelia, tam nájdeme mnoho 
materiálov, ktoré nám pomáhajú pri 
práci v triede a deti sa môžu zabaviť 
pri hrách a úlohách, ktoré im dokážu 
spríjemniť matematiku, slovenčinu 
a iné predmety. 

Pred týždňom som dala žiakom 
zvláštnu úlohu. Prihlásiť sa na 
bezkriedy.sk. Polovica detí na mňa 
vyvalila tie krásne zvedavé oči, 
jeden sa aj rozplakal, lebo netušili, 
ako sa tam dostanú. Ale keď ich 
cez prestávku počúvam, dozviem 
sa veľmi ľahko, koľko zombíkov 

zabili v  hre, alebo koľký level hrajú 
v niečom inom. Možno to neviete, ale 
na bezkriedy.sk si my, učitelia, vieme 
skontrolovať, ktorí zo žiakov tam 
chodia. Väčšinou tam riešime domáce 
úlohy, ale bola by škoda nepoobzerať 
sa tam. Viete, koľko nadšenia bolo 
v  triede v  ďalšie dni, keď mi deti 
ukazovali na tabuli a prekrikovali sa: 
„Aj túto hru som si stiahol, aj toto 
sme robili v škole a ja som si to doma 
vyskúšal, aj tieto obrázky som si 
pozeral.“ Ľahko, nenásilne, s radosťou. 
Len stačí pomôcť naklikať meno 
a heslo a už to fičí. 

Aj naša webová stránka ma v novom 
šate trošku potrápila. Musela som 
hľadať informácie, na ktoré som bola 
zvyknutá a  teraz sú inde, ale viem, 
že si na to veľmi rýchlo zvyknem 
a budem sa tešiť, čo nové mi poskytne. 
Novotám sa netreba brániť. Ľudia, čo 
ich zavádzajú, určite tomu rozumejú. 
A  vy, už ste sa niekedy na našu 
stránku pozreli? Namiesto dialógu: 
„Čo bolo v  škole? – Nič.“ sa svojich 
detí pri notebooku spýtajte: „Aj ty si 
bol na tejto súťaži?“ A  zrazu zistíte, 
že vaše dieťa začne rozprávať dlhý 
príbeh o tom, ako zachraňuje planétu 
na Dni Zeme, účinkuje v Talentmánii 
a tlieska na koncerte školskej kapely. 
Viete -ľahko, nenásilne, s radosťou.

Mgr. Elena Dobišová,
ZŠ Mierové námestie

Spoznávame Slovensko - Pieniny
V  sobotu 25. mája Základná 
organizácia DO Fénix pri Základnej 
škole na Morovnianskej ceste 
pripravila pre svojich členov 
a  priateľov výlet Spoznávame 
Slovensko. Naše cesty viedli do 
Pienin. 

Najväčšou atrakciou tohto regiónu 
je splavovanie rieky Dunajec na 
pltiach. Splav sme začali v  prístave 
za obcou Majere. Pltníci nás privítali 
s  úsmevom. Rozdelili sme sa do 
menších skupín a  plavba sa mohla 
začať. Dozvedeli sme sa o  histórii 
a súčasnosti pltníctva, o prírodných 
krásach v okolí Dunajca. Zabávali nás 
vtipnými poznámkami a  zážitkami.  
Dĺžka plavby bola 11 kilometrov 
a  absolvovali sme ju približne za 
1 hodinu a 45 minút. 

Naša cesta pokračovala do Červeného 
Kláštora. Najprv bol Červený 
kláštor kartuziánskym kláštorom. 
Bol vybudovaný na odľahlom 

mieste, lebo kartuziáni patrili 
k najprísnejším reholiam s asketickým 
spôsobom života. Venovali sa hlavne 
odpisovaniu kníh, včelárstvu, liečeniu 
chorých a zbieraniu liečivých rastlín. 
Od roku 1754 tu bola založená 
lekáreň, ktorá sa preslávila za jej 
správcovstva frátrom Cypriánom.

V  časti Smerdžonka sme navštívili 
kúpeľný park s  bylinkovou 
a  kvetinovou záhradkou, kaplnkou 
a vonkajší Kneipp terapie s balančným 
chodníkom. Nevynechali sme ani 
ochutnávku zdravej minerálnej 
a liečivej vody priamo z prameňa. 

Mária Maňáková, ml.

Píšem, píšeš, píšeme 2019

V  posledný májový deň privítala 
Verejná knižnica Michala 
Rešetku v  Trenčíne literárne 
talenty. Slávnostného vyhlásenia 
výsledkov 17. ročníka literárnej 
súťaže žiakov základných 
škôl a  osemročných gymnázií 
Trenčianskeho kraja sa zúčastnili 
aj členky odbornej poroty 
spisovateľka Silvia Havelková, 
recitátorka Marta Halecková 
a knihovníčka Nora Hlubinová. 

Pozvanie na ocenenie talentov dostali 
aj žiačky zo Základnej školy Školská, 

Handlová – Natália Kormúthová 
a Tereza Trnková. 

Do literárnej súťaže bolo poslaných 
spolu 320 prác od 241 autorov. 
Natálka prozaickým textom 
O  maľovanej sýkorke upútala 
pozornosť poroty a  tá jej udelila 
v  1. kategórii  mladších žiakov 
1. - 3. ročníka tretie miesto.

V  2. kategórii starších  žiakov 
4. - 6. ročníka získala Terezka, žiačka 
4. ročníka, úspešné druhé miesto. 

Mgr. Andrea Ujčeková

Hurá, ide sa na Hutiru

Materská škola – elokované 
pracovisko na Cintorínskej ulici, 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí každoročne organizuje 
Deň pre rodinu. Inak tomu nebolo 
ani tento rok.

Je to deň, keď si rodičia urobia voľné 
popoludnie určené práve pre svoje 
deti a majú možnosť prežiť príjemný 
čas s nimi, porozprávať sa s ostatnými 
rodičmi, ale aj s učiteľkami detí.

Tento rok 31. mája vyšlo ukážkové 
počasie. Športovo - zábavné 
popoludnie bolo spojené s opekaním. 
Deti si užili veľa zábavy na skákacom 
hrade so šuchalou. Oteckovia si 
zmerali sily v  preťahovaní lanom 
a  mamičky nosili deti na chrbte na 
ihrisku s pieskom. Nechýbal ani deťmi 
veľmi obľúbený cukríkový dážď.

Miroslava Hlivová

Letné prázdniny
v základných školách

Letné prázdniny sa začínajú 
1. júla a  končia sa 31. augusta 
2019. Začiatok vyučovania 
po prázdninách je v  pondelok 
2. septembra.

Letné prázdniny
v materskej škole

Prevádzka materskej školy v  čase 
letných prázdnin bude v  súlade so 
schválenou prevádzkou materskej 
školy v  čase školských prázdnin 
v  školskom roku 2018/2019 
obmedzená.

Prevádzka bude zabezpečená 
nasledovne:

- od 1. do 26. júla bude v prevádzke 
elokované pracovisko na 
Morovnianskej ceste, všetky ostatné 
pracoviská budú mimo prevádzky,

- od 29. júla do 23. augusta bude 
v prevádzke Materská škola na Ulici 
SNP 27, všetky ostatné pracoviská 
budú mimo prevádzky,

- od 26. do 30. augusta bude 
prerušená prevádzka vo všetkých 
pracoviskách materskej školy.
Riadna prevádzka vo všetkých 
pracoviskách začína v  pondelok 
2. septembra.

Príspevok (školné) sa neuhrádza za 
dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku 
do materskej školy na viac ako 30 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych dní. 
Zákonný zástupca dieťaťa predloží 
vopred  písomnú žiadosť o prerušenie 
dochádzky.

(r)

Aj v  závere školského roka sa 
žiaci Základnej umeleckej školy 
Handlová predstavili na súťažiach 
a  festivaloch. Za svoje výkony 
získali viacero ocenení.

Dňa 9. mája sa v  krásnom 
kúpeľnom meste Rajecké Teplice 
konal XVIII. Medzinárodný festival 
Euromusette Goldentango mladých 
akordeónistov. Je venovaný pamiatke 
Miroslava Košnára In memorian. V I. 
kategórii získal Matúš Híreš, pod 
vedením Ivety Gogovej, bronzové 
pásmo. 

V  Dolnom Kubíne na Hudobnom 
festivale Ivana Ballu sa už 23 rokov 
schádzajú mladí interpreti. Súťaž 
je rozdelená podľa nástrojov. Deň 
15. máj patril gitaristom, na ktorom 
našu školu reprezentovala mladá 
nádejná gitaristka Lea Mazánová. 
V  II. kategórii v  medzinárodnom 
obsadení získala krásne 5. miesto. 
Poďakovanie patrí aj vyučujúcej Márii 
Sedlákovej.

Divadlo Nová scéna v  Bratislave 
privítala 11. mája mladých spevákov. 
Muzikálová hviezda je názov 
súťažnej prehliadky z  muzikálovej 
tvorby. V kategórii Z 1 získala druhé 
miesto Sofia Ollé a  v  kategórii Z3 
získal Slavomír Dobrotka 1. miesto. 
Obidvaja žiaci pracujú pod vedením 
Kristíny Mišovičovej. 

Celoslovenská spevácka súťaž 
Senecká dúha 2019 a  jej 13. ročník 
je súťažou v  populárnom speve, 
ktorá sa konala 16. mája. Naše 
deti si opäť odniesli pekné miesta. 
I. kategória priniesla 2. miesto 
Sofii Ollé a  IV. kategória 1. miesto 
Slavomírovi Dobrotkovi. Oboch 
žiakov pripravovala Kristína Mišovič. 

Klaviristov na celoslovenskej 
súťaži v  Bojniciach reprezentovali 
žiaci z  klavírnej triedy Alexandry 
Vargovej. Prehliadka pod názvom 
Piano v  modernom rytme Bojnice 
2019 má už svoju tradíciu a súťažiaci 
si svoj repertoár vyberajú vyslovene 

z modernej a populárnej hudby. Naši 
žiaci obstáli veľmi dobre. I. kategórii 
získal Šimon Palásthy strieborné 
pásmo a  Ivana Hílková bronzové 
pásmo. 

Prijímacie skúšky

Základná umelecká škola v Handlovej 
stále prijíma záujemcov do všetkých 
štyroch odborov. Ak sa chceš učiť 
hrať na hudobných nástrojoch, 
spievať, tancovať, maľovať, recitovať 
a moderovať – si vítaný!

EŠTE STÁLE SA MÔŽEŠ PRIHLÁSIŤ!
Katarína Bundová, ZUŠ Handlová 

Žiaci ZUŠ-ky úspešní na súťažiach aj festivaloch
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Spomienka

Dňa 7. júna uplynul 
rok, čo nás navždy 
opustila milovaná 

manželka, mamička, 
starká a prastarká

Viktória 
Kružliaková.

Života iskra v diaľke teraz zhasína,
však jej teplé svetlo nám v mysliach 

a srdciach bude tepať a tlie ďalej
a raz,  hoci bol by to ani najmenší 

plamienok, rozpáli sa a teplom
svojim nás opäť zahreje.

Marta Dodoková, rod. Macejková,
68 rokov
Margita Ďurčaťová, rod. Horváthová,
82 rokov
Valéria Padyšáková, rod. Ulbrichtová, 
76 rokov
Jozef Prachniar, nedožitých 95 rokov
Daniela Pihíková, rod. Orosziová,
59 rokov

V  rubrike sú zverejnené informácie 
v časovom rámci medzi uzávierkami čísel 
Handlovského hlasu od 21.5.2019 do 
4.6.2019. Informácie sú zverejnené iba 
v  prípade, že rodina pozostalých vyjadrí 
súhlas s ich zverejnením.

Rozlúčili sme sa

4/3/6/2019/PI

3/3/5/2019/OI

Spomienka

Sú bolesti, na 
ktoré nie je liek. 

Sú rozhodnutia, ktoré 
už nevrátiš späť. 

Sú spomienky, ktoré 
nikdy nevymažeš. 

Sú ľudia, na ktorých 
nikdy nezabudneš. 

Dňa 11. júna by sa naša mamička a stará 
mama Viera Vrzalová dožila 73 rokov. 

S láskou spomína smútiaca rodina.
5/3/5/2019/OI

Spomienka

V mesiaci jún si pripomíname 4 roky od 
úmrtia Heinza Mečiara a 2 roky

od úmrtia Eriky Mečiarovej. 
Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte

si spolu s nami. 
S láskou spomína celá rodina.

2/3/5/2019/OI
Spomienka

Dňa 24. mája 
uplynul rok, čo nás 

navždy opustila naša 
milovaná mama 

a stará mama

Juliana Neuschlová. 
Veľmi nám chýbaš. 

S láskou spomínajú dcéry Betka,
Jana a syn Maroš s rodinami.  

6/3/5/2019/OI

Spomienka

Dňa 10. júna 
uplynulo už 10 rokov 

odo dňa, čo nás 
navždy a tichučko 

opustila naša dobrá 
mamička

Olinka Kalabusová. 
So smútkom v srdciach si na ňu spomína 

dcéra Oľga, zať Jozef, vnúčatá
Jožko a Vlaďka s rodinami. 

Chýbaš nám veľmi. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte

jej tichú spomienku.
8/3/6/2019/OI

Spomienka

Dotĺklo srdce, oči
sa zavreli, 

stíchol hlas a veľký 
smútok ostal v nás. 

Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach 
budeš žiť navždy.

Dňa 12. júna uplynulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný otec a dedko 

František Vráblik. 
S láskou a úctou spomínajú deti František 
s rodinou, syn Ján, dcéra Anna s rodinou, 

syn Peter, Pavol, dcéra Mária a vnučky 
Monika, Rebeka, Anna a Mária.

9/3/5/2019/OI
Spomienka

Milovali sme ju
a ona milovala nás, 
tú lásku nezoberie 

žiadny čas. 
Dňa 20. júna si 

pripomenieme 1 rok, 

čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, starká a svokra

Emília Pavlíková. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry

s rodinami.
10/3/6/2019/OI

Riadková inzercia
Predám stavebný pozemok v Novej 
Lehote za krčmou. Pozemok cca 
1000 m². Cena dohodou. V prípade 
záujmu volajte na číslo: 0918 386 287.
1/3/5/2019/OI

Voskujem, leštím škrabance na 
karosérii,  tepujem, čistím kožu, leštím 
svetlá. V prípade záujmu volajte na 
telefónne číslo 0905 069 579.
7/3/5/2019/OI

Mesto Handlová, Námestie baníkov 
č. 7, 972 51 Handlová vyhlasuje 
podľa § 281 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v  znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku 
obcí v  znení neskorších predpisov 
obchodnú verejnú súťaž na prevod 
nehnuteľného majetku, vlastník 
mesto Handlová, katastrálne územie 
Handlová.

Termín predkladania súťažných 
návrhov 3. až 17. júna 2019 (15.00 
hod.).

Predmet súťaže: Pozemok: parcela 
C-KN č. 379/10 – zastavaná plocha 
s výmerou 109 m2.

Ťarchy: bez zápisu.

Minimálna východisková cena: 
2 460,00 eur.

Špecifikáciu predmetu súťaže ako 
aj jej podmienky a  časový priebeh 
nájdete na www.handlova.sk, resp. 
na MsÚ v Handlovej, č. d. 13. Bližšie 
informácie na tel. čísle: 046 / 519 25 21.

(r)

Obchodná verejná súťaž

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. 4/2019

je v utorok 18.6.2019. 
Noviny vyjdú v stredu 26.6.2019.

V  sobotu 25. mája sme si na 
Slovensku volili nových poslancov 
do europarlamentu. Účasť vo 
voľbách dosiahla 22,74 percenta.

Víťazom volieb do Európskeho 
parlamentu na Slovensku sa stala 
koalícia Progresívne Slovensko/Spolu 
(20,11 %), za ňou nasleduje strana 
Smer – SD (15,72 %), tretia je ĽSNS 
(12,07 %). Do europarlamentu sa dostali 
aj poslanci za stranu KDH (9,69 %), SaS 
(9,62 %) a OĽaNO (5,25 %). Naopak, do 
europarlamentu sa nedostali strany 
SMK (4,96 %) a SNS (4,09 %). 

Novými slovenskými 
europoslancami sú:

PS/Spolu:
Michal Šimečka, Vladimír Bilčík,

Martin Hojsík, Michal Wiezik

Smer – SD : 
Monika Beňová, Miroslav Číž,

Robert Hajšel

ĽSNS:
Milan Uhrík,Miroslav Radačovský 

KDH:
Ivan Štefanec, Miriam Lexmann

SaS:
Lucia Ďuriš Nicholsonová,

Eugen Jurzyca

OĽaNO:
Peter Pollák

Ako volili Handlovčania
V meste Handlová volili občania v 18 
volebných okrskoch, kde je zapísaných 
13 939 voličov. Celkovo prišlo voliť 

2 344 občanov, čo predstavuje volebnú 
účasť 16,81 %.

Eurovoľby 2019 mali v  Handlovej 
hladký priebeh, polícia nezaznamenala 
žiadne rušivé momenty. Okrskové 
komisie spracovávali výsledky 
volieb aj elektronickým spôsobom. 
V  eurovoľbách využilo elektronický 
spôsob spracovávania výsledkov 
9 komisií. Elektronický spôsob 
zabezpečoval rýchlejšie vybavenie 
predsedom okrskových komisií na 
Štatistickom úrade v Prievidzi. 

Výsledky volieb do 
europarlamentu v Handlovej

1. Smer – SD – 26,58 % (612 hlasov)
2. ĽSNS – 17,68 % (407 hlasov)
3. PS/Spolu – 17,68 % (407 hlasov)
4. SaS – 10,12 % (233 hlasov)
5. OĽaNO – 4,99 % (115 hlasov)
6. SNS – 4,03 % (93 hlasov)
7. Sme rodina – 3,86 % (89 hlasov)
8. KDH – 3,69 % (85 hlasov)
9. Kresťanská únia – 2,12 % (49 hlasov)
10. KDZP – 1,52 % (35 hlasov)
11. Koalícia KSS Vzdor – 1,39 %
(32 hlasov)
12. SZS – 1,30 % (30 hlasov)
Ostatní – 115 hlasov

(r)

Čaj o štvrtej pre
(nielen) prvovoličov

Neformálna skupina dobrovoľníkov 
tEGLika zaviedla v Handlovej tradíciu 
Čajov o  štvrtej. V  predvolebnom 
týždni pripravili takýto čaj aj pre 
prvovoličov.

Na čaj pozvali študentov škôl, 
mládežníkov a  predstaviteľov 
mesta Handlová. Program začali 
mentimetrom – Čo ti evokuje 
Európska únia. Spoločne diskutovali 
o  pojmoch, ktoré im napadli 
v súvislosti s Európskou úniou. 

Krátkou prednáškou
o projekte EU IS YOU

Hostia z  regionálnej kancelárie 
Informačného centra Europe Direct 
Trenčín si pripravili informácie 
o Európskej únii a o voľbách. Veľmi 
zaujímavou aktivitou bol kvíz 
cez aplikáciu kahoot. Otázky boli 
zaujímavé, účastníci prednášky sa 
dozvedeli napríklad aj to, v ktorých 
krajinách Európskej únie mali ženy 
ako prvé volebné právo, v  ktorej 
krajine ženy mohli voliť najneskôr, 
ktorá rieka je v EÚ najdlhšia. Neskôr 
pokračovala diskusia pri čaji, kde sa 
diskutujúci vrátili k problému, prečo 
mladí ľudia nevolili a aký vplyv má na 
nás reklama pri zapojení do volieb. 
Niektoré vtipné volebné kampaňové 
videá si aj premietli. 

Mária Maňáková

Voľby do Európskeho parlamentu



Volcano vycestovalo koncom 
mája na medzinárodnú tanečnú 
súťaž DanceStar World Finals 
do Chorvátska. Štyridsaťpäť 
tanečníkov od 8 do 19 rokov 
s piatimi tanečnými choreografiami 
reprezentovalo školu, mesto 
Handlová, obec Ráztočno a  obec 
Chrenovec - Brusno.

Päť dní spolu deti opäť zcelilo ako 
kolektív, zažili spolu veľmi veľa smiechu, 
zábavy, napätia či úsilia. Okrem čo 
najlepšieho odprezentovania na 
súťaži si Chorvátsko užili, ako sa patrí. 
Boli na tanečnom workshope, ráno 
behávali na promenáde, kúpali sa 
v mori a v bazéne a neskutočne si užili 
tanečný život.

Na súťaži sa v  nabitých kategóriach 
tanečníkom z  Volcana podarilo 
vybojovať krásne výsledky:

2. miesto choreografia Pinocchio,
5. miesto choreografia Laboratory,
7. miesto choreografia Otrokyne,

8. miesto choreografia Geisha,
14. miesto choreografia Natural.

Súťaží sa zúčastnili krajiny ako 
Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, 
Chorvátsko, Austrália, Nemecko, 
Rumunsko, Južná Afrika, Filipíny či 
Mexiko. Ako zhodne poznamenali 

Tanečníci z Dazye sú dvojnásobnými 
majstrami sveta

Od 22. do 26. mája sa 
v chorvátskom meste Poreč konali 
tanečné Majstrovstvá sveta pod 
názvom DanceStar World Finals 
2019, ktoré organizuje European 
Show Dance Union. Svetovému 
finále predchádzala kvalifikácia, 
ktorá prebiehala po celom svete. 

Tanečníci z  Dazye sa zúčastnili 
kvalifikácie v Nitre, ktorá sa konala 
v  marci. Vďaka získaným bodom 
sa im podarilo kvalifikovať so 
štyrmi choreografiami: 2-krát do 
profesionálnej ligy A  a  2-krát do 
ligy B.

Handlovskú tanečnú skupinu 
Dazya reprezentovalo tridsaťdva 
tanečníkov vo veku od 7 do 18 rokov 
so štyrmi choreografiami. Tohtoročné 
tanečné majstrovstvá sveta boli pre 
nich neopakovateľné a mimoriadne 
úspešné. Zažili päť dní tanca, zábavy, 
workshopov a spoločne strávených 
chvíľ. Spolu si vytancovali dva tituly 
majstra sveta a jeden titul druhého 
vicemajstra sveta.

Výsledky 

1. miesto:
kategória Commercial Dance, 

choreografia King of Pop - Liga A 

1. miesto:
kategória Production Number, 

choreografia Moana - Liga B

3. miesto:
kategória Urban Dance, choreografia 

Complicated - Liga A

6. miesto:
kategória Urban Dance, choreografia 

Heartbeat – Liga B

„Videli sme dych vyrážajúce výkony 
tanečných skupín zo Slovenska, 
Afriky, Nemecka, Filipín, Poľska, 
Rumunska, Česka, Rakúska, 
Slovinska, Maďarska či Bulharska. 
Chceme úprimne zo srdca 
poďakovať všetkým, ktorí prispeli 
k  realizácii nášho sna,“ uviedli na 
margo úspechov členovia tanečnej 
skupiny Dazya.

Dazya team

Tanečníci z Volcana na DanceStar 
World Finals 2019

Pódiové umiestnenia
pre handlovských 

plavcov
Plavecký klub Handlová mal 
zastúpenie aj na 2. kole prestížnej 
celoslovenskej súťaže FPD 
Slovenského pohára v  plávaní, 
ktorá sa konala v Banskej Štiavnici. 
Handlovský klub reprezentovalo 
sedem plavcov.

Na štart pretekov sa postavili Filip 
Juríček, Kristián Kúdela, Lukáš 
Kúdela, Mathias Šemetas, Robert Suja, 
E. Betková a  N. Kúdelová. Napriek 
úmornej teplote, ktorá panovala 
v bazéne, sa podarilo našim plavcom 
v silnej konkurencii presadiť sa, o čom 
svedčia aj pódiové umiestnenia. 

Najlepšie si počínal Kristiánko Kúdela, 

Basketbal pre
Handlovčanov

V  dňoch 21. a  22. júna sa na 
handlovskom námestí uskutoční už
35. ročník basketbalového turnaja 
O kôš mesta Handlová. 

Fanúšikovia basketbalu na 
ihrisku uvidia v 6-tich družstvách 
a  v  15-tich zápasoch mnoho 
bývalých a  súčasných hráčov 
Handlovej.

Kontakt na organizátora: 
0905 820 607, prihlášky družstiev 
do 16. júna.

ktorý získal 1. miesto v  disciplíne 
200 m polohové preteky a 2. miesto 
v disciplíne 100 m polohové preteky, 
dve strieborné medaily vyplával 
Filipko Juríček v  disciplínach 
100 m prsia a  50 m motýlik, 
Mathiasko Šemetas vybojoval striebro 

v  disciplíne 25 m prsia, Robko Suja 
bronz v  disciplíne 200 m polohové 
preteky a  Lukáško Kúdela obohatil 
svoju zbierku o  bronz v  disciplíne 
50 m znak. 

PKHA

mladí tanečníci: „Sme nesmierne 
vďační a  šťastní, že okrem státia 
na stupni víťazov sme si mohli 
porovnať naše tanečné schopnosti 
s talentovanými tanečníkmi z celého 
sveta. Ďakujeme za túto príležitosť 
a ideme na sebe pracovať ďalej.“

(r)




