
26. JÚN 2019 I ROČNÍK I. I ČÍSLO 4 I CENA: NEPREDAJNÉ I TELEFÓN: 046/519 25 36 I E-MAIL: HANDLOVSKY.HLAS@HANDLOVA.SK I WWW.HANDLOVA.SK

V tomto čísle:

Jazmín v nominácii na ocenenie 
Dobré srdce
Strana 2

Canisterapia pre našich seniorov
Strana 2

Z činnosti mestskej polície
Strana 3

Navštívili sme hydinovú farmu 
Krčovcov
Strana 4

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku
Strana 5

Budeme mať rozkopané nové cesty?

Väčšina z  nás si svoje daňové 
povinnosti voči mestu splnila 
v riadnom termíne. Ďalší obyvatelia 
zareagovali až na výzvu na úhradu, 
ktorú mesto rozosielalo po uplynutí 
riadneho termínu. Posledná skupina 
obyvateľov ignorovala aj výzvu. Ako 
v takomto prípade mesto postupuje? 
Nezaplatili ste poplatok za komunálny 
odpad, daň z  nehnuteľnosti či daň 
za psa? Mesto Handlová pristupuje 
v týchto dňoch v súlade so zákonom 
k  vyrubeniu úroku z  omeškania. 
Oznámenie o jeho výške doručuje buď 

elektronicky, alebo zaslaním pošty do 
vlastných rúk. 

Ak ste doteraz s platbou otáľali, alebo 
ste na ňu zabudli, poponáhľajte sa. 
Úrok z omeškania sa počíta vo výške 
15 percent ročnej úrokovej sadzby 
z  nedoplatku. Niektorí obyvatelia 
žijú v  presvedčení, že poplatky stačí 
zaplatiť do konca kalendárneho roka. 
Tu však upozorňujeme, pozorne 
si prečítajte vaše rozhodnutia 
o  vyrubení daní. Na zaplatenie máte 
15 dní od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia, ktoré ste dostali, alebo 45 

V  posledných dňoch sme 
zaregistrovali obavy viacerých 
občanov, ktoré sa týkajú 
stavebných povolení. Tie boli 
vydané pre Slovenský plynárenský 
priemysel (SPP). Predmetné 
stavebné povolenia hovoria 
o  možnom narušení, respektíve 
rozkopaní mnohých, iba nedávno 
zrekonštruovaných, komunikácií 
na území mesta Handlová. Občania 
sa teda právom pýtajú, či budeme 
mať rozkopané nové cesty. Hneď 
v úvode je však potrebné zdôrazniť, 
že tak mesto, ako aj vlastník sietí, si 
uvedomujú  potrebu  obnovy starých 
rozvodov z bezpečnostných dôvodov 
a obaja majú záujem pristúpiť k tejto 
investícii vo verejnom záujme.
Spoločnosť SPP požiadala dňa 
28. februára tohto roku Spoločný 
stavebný úrad o  vydanie stavebného 
povolenia líniovej stavby na 
rekonštrukciu plynovodov na 
Partizánskej ulici. Predmetom 
stavebných povolení je rekonštrukcia 
existujúcich NTL plynovodov z  ocele, 
ktoré budú obnovené za STL a  NTL 
plynovody z  polyetylénového 
materiálu, a  to na pozemkoch mesta. 
Konkrétne ide o ulice M. R. Štefánika, 
Majerníková, Športová, Švermová, 
Márie Krššákovej, Márie Vladovej, 
Kvetná, Hviezdoslavova, Odbojárov, 
Morovnianska cesta, Mostná, Pekárska, 
Potočná, Partizánska, SNP, Námestie 
baníkov.

Súčasťou stavebných povolení je, 
okrem iného, presná špecifikácia dĺžky 
jednotlivých vetiev plynovodu, z čoho 
je zrejmé, že v daných lokalitách nemá 
ísť o  žiadne jednoduché či čiastkové 
zásahy, ale o  komplexné riešenie. 
Spoločnosť SPP požiadala o  tieto 
stavebné povolenia už v roku 2012. Aj 
v tomto prípade bolo žiadosti vyhovené 
a stavebné povolenia boli vydané. Počas 
trvania ich platnosti však k  žiadnym 
rekonštrukčným prácam nedošlo, a to 
aj napriek tomu, že mesto Handlová 
žiadateľa upozorňovalo na blížiaci sa 
termín zániku platnosti stavebného 
povolenia. Čo pokladáme za dôležité je 

fakt, že žiadateľ stavebného povolenia 
bol v danej veci vyslovene upozornený 
na to, že mesto Handlová v rokoch 2006 
- 2018 realizovalo finančne a technicky 
náročné rekonštrukcie ich stavbou 
dotknutých komunikácii. V prípade ulíc 
Pekárska, Partizánska a SNP v hodnote 
750 000 eur a v prípade ulíc Športová, 
M. Krššákovej, M. Vladovej, Kvetná 
a Švermova v hodnote 350 000 eur. 

”
„Nič sa nezačína búrať ani 

ničiť. Mesto nastavilo jasné 
pravidlá a podmienky.”

Vzhľadom na vynaložené veľmi vysoké 
finančné prostriedky, ako aj vzhľadom 
k nečinnosti a nerealizácii rekonštrukcií 
plynovodov zo strany spoločnosti 
SPP, mesto Handlová upozornilo 
spoločnosť na technicky veľmi prísne 
a  finančne náročné podmienky 
vydania povolenia na zvláštne 
užívanie verejného priestranstva, 

a  to v  predstihu minimálne 60 dní 
pred začatím prác. Čo to znamená 
v praxi? Mesto Handlová si veľmi dobre 
uvedomuje rozsah pripravovaných 
rekonštrukcií, a  preto urobilo všetky 
potrebné kroky k tomu, aby zhotoviteľ 
stavby musel komunikácie uviesť do 
pôvodného stavu. To znamená, úpravu 
komunikácie pre peších zrealizovať 
v  celej šírke z  betónovej dlažby, 
s  výškovou korekciou a  doplnením 
existujúcich obrubníkov, prípadne 
doplnením nových obrubníkov. 
Konečnú povrchovú úpravu úsekov 
rozkopávok vedených cez miestne 
komunikácie s asfaltovým povrchom je 
potrebné upraviť v celej dĺžke úsekov 
rozkopávok a v celej šírke komunikácií 
a  spodné vrstvy komunikácií upraviť 
v pôvodnom konštrukčnom zložení. 

Podmienok, ktoré obsahuje stavebné 
povolenie, je, samozrejme, oveľa viac 
(celé znenie povolení si môžete prečítať 
na webovom sídle mesta). Nateraz však 
platí jediné. Spoločnosť SPP požiadala 
o stavebné povolenia rovnako, ako o to 

požiadala aj v roku 2012 a rovnako tak 
jej boli vydané stavebné povolenia. Ako 
sme už spomínali, jednou z podmienok 
pred začatím realizačných prác je 
v  predstihu minimálne 60 dní pre 
začiatkom požiadať mesto Handlová 
o  vydanie povolenia na zvláštne 
užívanie miestnych komunikácii, na 
uzávierky miestnych komunikácii 
a  súčasne o  určenie použitia 
dopravného značenie a  dopravných 
zariadení na miestnych komunikáciách. 
Toto sa, rovnako ako v  rokoch 2012 
a 2013, doteraz neudialo, a tak vlastne 
nevieme, či žiadateľ vôbec mieni, alebo 
nemieni niečo robiť. Aby sme zistili viac, 
rozhodli sme sa požiadať žiadateľa 
stavebného povolenia o  vyjadrenie. 
Pevne veríme, že už v blízkej budúcnosti 
vám prinesieme jeho reakciu. Nateraz 
však platí jediné. Nič sa nezačína búrať, 
ničiť. Ak stavebník bude chcieť s touto 
činnosťou začať, mesto nastavilo jasné 
pravidlá a podmienky. 

(r)

dní odo dňa jeho fyzického prevzatia. 

Suma úroku vychádza z  výšky 
celkového nedoplatku, a  tak sa 
v  jednotlivých prípadoch líši. 
Vo všeobecnosti však platí, že čím je váš 
nedoplatok vyšší, tým viac ste povinný 
zaplatiť na úrokoch. Naposledy bol 
úrok z omeškania vyrubený k augustu 
2017. V  roku 2019 k  tomuto kroku 
mesto pristupuje opäť.

Tatiana Molnárová, vedúca oddelenia 
správy daní, majetku mesta 

a podnikateľskej činnosti

Zbytočné úroky
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Jazmín v nominácii na Dobré srdce 2019
Aso ciácia  p osk ytovateľov 
sociálnych služieb v Slovenskej 
republike (APSSvSR) po prvýkrát 
organizovala, s cieľom zviditeľniť 
a verejne poďakovať ľuďom 
pracujúcim v sociálnej oblasti, 
Národnú cenu starostlivosti Dobré 
srdce. Primátorka mesta Silvia 
Grúberová nominovala za mesto 
Handlová neziskovú organizáciu 
Jazmín v kategórii poskytovateľ 
sociálnych služieb. Z viac ako 135 
prihlásených odborná deväťčlenná 
porota do užšieho výberu 
nominovala tiež handlovskú 
neziskovú organizáciu. 
Bratislavská stará tržnica sa stala 
27. mája miestom galavečera 
a odovzdávania Dobrého srdca, kde 
nechýbalo zastúpenie Handlovej. 
Víťazstvo si v kategórii poskytovateľ 
sociálnych služieb odniesol napokon 
nezisková organizácia Dominik 
z Veľkej Lehoty, avšak už samotná 
nominácia do finálovej trojice je pre 
mesto veľkým úspechom. 

Handlovský Jazmín bola prvou 
neziskovou organizáciou na území 
mesta a už 15 rokov poskytuje 
služby krízovej intervencie pre 
ľudí v núdzi, týrané ženy a rodiny 
v núdzi. Od svojho vzniku v roku 
2004 Jazmín a jej zamestnanci 
pomohli viac než 1300 ľuďom, 
vrátane mamičiek s deťmi. Napriek 
zložitému financovaniu poskytuje 
nezisková organizácia Jazmín kvalitné 

služby krízovej intervencie. V rámci 
svojich možností sa venujú klientom 
smerom k obnoveniu sociálnych 
zručností s cieľom zaradiť ich späť do 
bežného života, zachraňujú rodiny 
tak, aby deti neskončili v detskom 
domove a matky ako bezdomovkyne. 
Za obdobie svojej existencie sa 
nezisková organizácia snaží neustále 
zlepšovať kvalitu poskytovaných 
služieb. V meste Handlová je jediným 
zariadením sociálnych služieb, ktoré 
sa venuje pobytovým službám pre 
ľudí v núdzi, pre matky s deťmi 
a zohráva nezastupiteľnú rolu, keďže 
cieľom neziskovej organizácie Jazmín 
je pomoc všetkým, ktorí to potrebujú,  
aby nikto v meste Handlová nezostal 
na ulici. 

Podľa riaditeľky zariadenia Viery 
Mrázovej, každý človek, ktorý ide 

Prevádzka nocľahárne v neziskovej 
organizácii Jazmín bola otvorená 
v novembri minulého roku. 
Keďže v máji tohto roku ukončila 
nocľaháreň svoju činnosť, prišlo na 
rad rekapitulovanie. 
Za obdobie od novembra do decembra 
minulého roku pomohla nezisková 
organizácia Jazmín šiestim ľuďom bez 
domova a poskytla 111 nocľahov. Od 
začiatku tohto roka do mája tu našlo 
pomoc trinásť ľudí bez domova a nocľah 
na jednu noc využilo 291 ľudí. 

Ku komplexným službám patrí základné 
sociálne poradenstvo, možnosť vykonať 
hygienickú očistu (sprcha, čisté ošatenie), 
možnosť zohriať sa teplým nápojom, 
jedlom a, samozrejme, možnosť vyspať sa 
v teple a bezpečí. „Vďaka zbierkam, ktoré 
iniciovala Ingrid Jašková Janáková a ďalší 
dobrí ľudia, sme mohli ľuďom bez domova 
poskytnúť čaj, kávu, polievku a k tomu 
dostali aj teplé ponožky a čisté ošatenie. 
Všetkým dobrým ľuďom za pomoc zo srdca 
ďakujeme,“ konštatuje Viera Mrázová, 
riaditeľka zariadenia.

JP

Za sedem mesiacov 
prenocovalo

v Jazmíne viac
ako 400 ľudí

Psí terapeuti liečili klientov
v Senior centre

Senior centrum Handlová 
v pondelok 17. júna už po štvrtýkrát 
pripravilo pre svojich klientov 
canisterapiu. Z Přerova k nám opäť 
prišiel Vladimír Došek so svojimi 
tromi nemeckými ovčiakmi. 
Teraz však neprišiel sám, ale aj so svojou 
milou spoločníčkou Evou Kadlecovou, 
ktorá mala so svojimi pudlíkmi u nás 
premiéru. Obaja cvičitelia – terapeuti 
pracujú v spoločnosti Psí pohlazení, 
kde pomocou špeciálne vycvičených 
psíkov pracujú s ľuďmi staršími, 
zdravotne postihnutými a s deťmi s 
mentálnymi poruchami. Psí terapeuti 
liečia nielen smutnú ľudskú dušu, ale 
aj bolestivé kĺby a stuhnuté šľachy. 
Najprv však obyvateľom v seniorkovej 
telocvični psy ukázali svoju šikovnosť 
a poslušnosť. Aportovali, nechali 
sa seniormi učesať, hľadali ukryté 

dobroty, nechali si okolo krku 
uväzovať šatky, prípadne z dlaní našich 
obyvateľov opatrne vyjedali sušené 
mäsko. Bolo ťažké nájsť niekoho, 
kto by psa vo svojom živote kedysi 
nemal. Táto nezvyčajná návšteva vždy 
obohatí každého a pripomenie zážitky 
s verným psím priateľom z mladosti. 
Okrem pohladenia duše naši seniori 
mohli zažiť absolútnu blízkosť Madly, 
Giny a Merry. Traja nemeckí ovčiaci 
svojou vyššou telesnou teplotou 
vyhrievali choré kĺby, chrbáty a iné 
postihnuté miesta našich seniorov. 
Pudlíci Sany, Baruška a Mia si získavali 
postupne srdcia tých bojazlivejších 
a opatrnejších. Po celodennej práci 
šiestich štvornohých terapeutov sme 
mali všetci úsmev na tvári. 

Soňa Zubáľová,
inštruktor soc. rehabilitácie

pracovať do sociálnych služieb, by 
mal maž nekonečnú trpezlivosť 
a veľké srdce. „Mám jednu krásnu 
spomienku na jedného klienta, 
bezdomovca, ktorý keď mu končil 
pobyt, bol veľmi smutný. Keď som sa 
ho opýtala prečo, povedal: Vytiahli 
ste ma z jarku, z kanála, urobili ste 
zo mňa človeka a teraz ma tam idete 
vrátiť? Odpovedala som, nie, nebojte 
sa, nevrátime vás von na ulicu, 
pohľadáme riešenie. A našli sme,“ 
konštatuje Viera Mrázová.

Jazmín n.o. nájdete na Ul. F. Nádaždyho 
4, Handlová, tel.: 046/519 8530, mobil: 
0905  342 880, jazmin.mrazova@stonline.sk, 
www.jazminhandlova.sk.

JP zo zdrojov APSSvSR, Jazmín, n.o.
a RTVS

Upozorňujeme rodičov detí 
navštevujúcich základné školy 
v meste Handlová a detí - 
predškolákov v Materskej škole 
Handlová, že do 15. júla je potrebné 
uplatniť si nárok na zaradenie detí 
do zoznamov na dotáciu na školské 
pomôcky pre deti, ktoré sú z rodín 
s príjmom na hranici životného 
minima na I. polrok školského roka 
2019/2020. 
Žiadatelia, ktorí sú nízkopríjmovou 
rodinou, si musia dotácie vybaviť 
v Prievidzi na ÚPSVaR u Ing. Kozárovej. 
Potvrdenie, ktoré dostanú, sú povinní 
priniesť na sociálne oddelenie MsÚ 
Handlová (budova Dorky, Jazmín n.o., 
F. Nádaždyho č. 4).

Na ÚPSVaR do Prievidze je potrebné si 
zobrať so sebou nasledovné doklady 
potrebné na vybavenie dotácií 
(nízkopríjmové rodiny):

• rodné listy všetkých detí v rodine
(aj tých, ktoré nechodia do školy), 
• právoplatné rozhodnutie o určení 
výživného,
• právoplatné rozhodnutie o rozvode,
• potvrdenie o príjme za obdobie  
január – jún 2019,
• rozhodnutie o výške dôchodku z roku 
2019,

• potvrdenie o poberaní rodičovského 
príspevku za obdobie január – jún 
2019,
• potvrdenie o poberaní príspevku na 
deti za obdobie január – jún 2019,
• potvrdenie o zárobku od 
zamestnávateľa za január – jún 2019 
(aj v prípade dohody o vykonaní 
apráce), 
• potvrdenie o návšteve školy alebo 
materskej školy.

Deti, ktorých rodičia poberajú dávku 
v hmotnej núdzi a boli zaradené do 
zoznamov na dotáciu na školské 
pomôcky v januári 2019, budú 
automaticky zaradené do zoznamu 
žiadateľov o dotáciu na školské 
pomôcky. 

V prípade prestupu na inú školu 
alebo ukončenia školskej dochádzky 
sú rodičia povinní túto skutočnosť 
nahlásiť na sociálne oddelenie MsÚ 
Handlová. V prípade akýchkoľvek 
otázok neváhajte včas kontaktovať 
sociálne odd. MsÚ Handlová na 
telefónnych číslach: 046 5475 351, 
0918 325 883, 0917 616 391. 

Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho 
odd. MsÚ Handlová

Nárok na príspevok na školské
potreby a stravu v materskej škole

si musíte uplatniť do 15. júla

Byť v komunitnom pláne je dôležité 
z dôvodu prípadných požiadaviek 
na čerpanie dotácií. Mesto Handlová 
preto vyzýva všetky subjekty, ktoré 
svojou činnosťou a pôsobením 
zasahujú do sociálnej oblasti 
v meste, aby reagovali na výzvu 
o ich zaradenie do pripravovanej 
aktualizácie Komunitného plánu 
sociálnych služieb. Informácie môžu 
subjekty zasielať do 15. júla.
Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Handlová (KPSS) zohľadňuje 
miestne špecifiká a potreby fyzických 
osôb v oblasti sociálnych služieb 
poskytovaných v jej územnom obvode 
v novom programovom období, určuje 
potreby rozvoja sociálnych služieb 
a určuje personálne podmienky, 
finančné podmienky, prevádzkové 
podmienky a organizačné podmienky 
na ich zabezpečenie.  V Handlovej sa 
pripravuje jeho aktualizácia. 

Nebyť v komunitnom pláne 
môže byť problém pri podávaní 

žiadosti o dotáciu 

Súčasťou plánu je tiež prehľad 
združení, spolkov, organizácií 
a inštitúcií, ktoré svojou činnosťou 
a pôsobením zasahujú do sociálnej 
oblasti v meste. Len subjekty, ktoré sú 
uvedené v tomto dokumente mesta, 
môžu byť považované za aktívne 
pôsobiace a môžu žiadať mesto, 
sociálne oddelenie, o spoluprácu, 
prípadne o príspevok na svoju činnosť 
a aktivity. „Organizácia bude uvedená 
v oficiálnom dokumente mesta, 
ktorý v prípade potreby môže použiť 

pri žiadaní o granty, dotácie a pri 
podávaní projektov na celonárodnej 
úrovni,“ upriamila pozornosť na význam 
doplnenia Veronika Cagáňová, vedúca 
sociálneho oddelenia MsÚ Handlová.

Nižšie uvedené informácie je 
potrebné poskytnúť do 15. júla 
2019. Požiadať o aktualizáciu môžu 
organizácie e-mailom na adrese: 
socialne@handlova.sk, predmet správy 
KPSS, alebo písomne na adresu: MsÚ, 
sociálne oddelenie, Námestie baníkov 
č. 7, 972 51 Handlová. Štruktúra 
zaslaných informácií: 

- dátum vzniku/založenia, aktuálny 
počet členov, 
- rozsah pôsobnosti (stanovy pri 
občianskom združení),
- kompetencie v zmysle platnej 
legislatívy,
- personálne, organizačné, finančné 
zabezpečenie,
- dosiahnuté úspechy, najvýznamnejšie 
aktivity,
- plány do budúcnosti,
- kontaktné údaje (prípadne kontaktná 
osoba).

Mesto Handlová, zastúpené sociálnym 
oddelením, v súlade s platnou 
legislatívou, pripravuje aktualizáciu 
a čiastkové vyhodnotenie KPSS na 
roky 2014 - 2021, ktorý schválilo MsZ 
Handlová 28.06.2018. V prípade potreby 
bližších informácií môžete kontaktovať 
Veroniku Cagáňovú, vedúcu sociálneho 
oddelenia MsÚ na čísle 0918 325 883 
alebo e-mailom: socialne@handlova.sk.

JP

Pripravuje sa aktualizácia Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta

Jazmín sa dostal do užšieho výberu.
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Nočný kľud je od 22.00 do 06.00 hod. 
rannej, v tejto dobe by sme sa mali 
vyvarovať konania, ktoré obťažuje 
susedov. Mestská polícia prijíma 
veľa oznamov na rušenie nočného 
kľudu, hlavne počas víkendov. 
Privolaná policajná hliadka sa pokúša 
riešiť takého oznámenia najskôr 
napomenutím. Ak sa výjazdy opakujú, 
alebo dohovor nestačí, pristúpi hliadka 
aj k uloženiu blokovej pokuty. 

Od začiatku roka bolo len z baníckej 
kolónie nahlásených 25 rušení 
nočného kľudu, pričom väčšina z nich 
bola práve z jarného obdobia. Okrem 
rušenia nočného kľudu hliadka MsP 
preverovala v lokalite kolónie aj 7 iných 
udalostí (voľný pohyb a neprihlásenie 
psov, dopravné priestupky a znečistenie 

Nočný kľud nedodržujú 
občania najmä cez víkendy

Mestská polícia Handlová informuje

verejného priestranstva). Skutky boli 
ukončené dvakrát pokutou v blokovom 
konaní, dvakrát napomenutím, dvakrát 
uložením záznamu a jeden skutok 
zostáva v riešení MsP. Mestská polícia 
sa venuje pravidelne aj hliadkovej 
činnosti v tejto lokalite. Od mája 2019 
bola 48-krát vykonaná hliadka a 12-krát 
kontrolný bod.

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. Niektoré 
oznámenia si bohužiaľ vyžadujú 
aj totožnosť oznamovateľa, keďže 
doriešenie priestupku je postúpené 
inému príslušnému orgánu. 

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.

Niektoré udalosti
z výkonu služby

6.6. o 18.00 hod. – preverený oznam, 
podľa ktorého neznáma osoba sprejuje 
grafity po budove potravín Kačka na 
Ul. MC. Bola spozorovaná osoba, ako 
smeruje k smetnej nádobe, do ktorej 
vhodila sprej modrej farby. Hliadkou 
bola osoba na mieste zadržaná a bola 
zistená totožnosť. Ku skutku sa priznal. 
Hliadkou následne vyrozumená 
hliadka OOPZ Handlová, ktorá si osobu 
prevzala, keďže išlo o podozrenie 
z trestného činu.

7.6. o 19.55 hod. – preverený oznam 
z baníckej kolónie, že otec mal zobrať 
svoje 10-mesačné dieťa na prechádzku, 
z ktorej sa nevrátil. Po príchode vo 
dvore domu na schodoch sedela rodina 
aj s kočíkom a matka mala na rukách 
svojho syna. Oznamovateľka uviedla, 
že muž je otcom dieťaťa jej dcéry. Bol 
pod vplyvom alkoholu, vzal si dieťa na 
prechádzku a keď sa s ním dlhší čas 
nevracal, ostala vystrašená a myslela si, 
že dieťa jej dcéry uniesol, preto ihneď 
kontaktovala políciu. Uviedla, že sa 
vrátil s dieťaťom chvíľu pred príchodom 
hliadky MsP a odovzdal jeho matke. 
Hliadke poďakovala a ospravedlnila sa 
za vyvolanú paniku, no keďže je dieťa 
jej dcéry zverené do jej starostlivosti, 
mala o neho strach.

8.6. o 00.15 hod. - tel. oznámené 
z Ul. Školskej, že v jednom z domov 
sa nachádza osoba, ktorá tam robí 
hluk a je agresívna. Po príchode sa na 
mieste nachádzali oznamovatelia, ktorí 
hliadke uviedli, že rodinný dom obýva 
pani, u ktorej sa momentálne nachádza 
jej syn, ktorý po nej kričí, nadáva jej a 
nechce opustiť jej dom. Syn je údajne 
psychiatricky liečená osoba a susedia 
sa boja, aby svojej matke neublížil. 
Po chvíli sa na miesto dostavila aj 
majiteľka domu, ktorá potvrdila slová 
oznamovateľov a uviedla, že si nepraje, 
aby jej syn u nej v dome zotrvával. 
Hliadka z predchádzajúcich zákrokov 
muža poznala. Keďže príslušníci MsP 
vedeli, že syn si svojvoľne vysádza 
tabletky predpísané psychiatrickým 
lekárom, čoho následkom bolo 
agresívne správanie a zmätenosť, 
bola na miesto privolaná RZP. Hliadka 
zotrvala na mieste do príchodu 
zdravotníkov, ktorí muža previezli 
na psychiatrické vyšetrenie do NsP 
Bojnice.

12.6. o 20.45 hod. - hliadku 
kontaktovala služba SBS z Billy, že do 
skladových častí potravín neoprávnene 
vošla osoba a močením znečistila sklad. 
Na mieste zistená totožnosť osoby, 
ktorá uviedla, že ho to mrzí, ale keďže 
je po operácii, kedykoľvek to na neho 
príde. Potreboval na WC a keď vošiel 
do skladu zakričal, či sa tam niekto 
nenachádza, aby mohol ísť na WC. 
No nikto tam však nebol. Vykonaný 
pohovor s osobou, ktorá sa ešte raz 
vedúcemu prevádzky ospravedlnila. 
Vedenie odmietlo podať oznámenie. 

14.6. o 9.10 hod. - preverený oznam, 
že na Ul. 29. augusta leží na zemi 
osoba a nehýbe sa. Hliadka sa muža na 
mieste pokúšala prebrať, neúspešne. 
Nereagoval ani na bolestivé body. 
Osobu si záchranári prevzali 
s podozrením na porážku.

16.6. o 10.43 hod. – tel. oznámila 
obyvateľka Ul. 29. augusta, že 
v spoločných priestoroch obytného 
domu sa vymočil muž na chodbe. Na 
mieste bola zistená totožnosť muža, 
ktorý je priateľom oznamovateľky, 
ktorá ho odmietla pustiť do bytu, 
pretože bol pod vplyvom alkoholu. 
Muž na mieste priznal, že VP znečistil 
on a na výzvu hliadky znečistenie 
odstránil. Priestupok bol ukončený 
v zmysle zákona. 

16.6. o 9.05 hod. - prijatý tel. oznam 
od obyvateľky Dimitrovovej ulice, že 
pred ich bráničkou stojí muž, zjavne 
pod vplyvom alkoholu a vykrikuje 
nadávky do ich dvora. Hliadka našla 
muža spať na zemi vedľa jeho vozidla, 
ktoré bolo otvorené. Bol prebudený 
a vyzvaný, aby si auto uzamkol, išiel 
domov a nepokúšal sa šoférovať. 
Uviedol, že nevie, kde má kľúče od auta 
ani od bytu. Hliadka zistila, že kľúče má 
v blízkom pohostinstve. V prítomnosti 
hliadky si svoje vozidlo uzamkol a išiel 
domov. Hliadka išla o veci vyrozumieť 
oznamovateľku a v tom spozorovala, 
ako muž prechádza na aute po 
Ul. Dimitrovovej. Hliadka ihneď o veci 
vyrozumela OOPZ, pretože muž viedol 
vozidlo pod vplyvom alkoholu. 

MsP

V utorok 11. júna vymenoval 
prezident Andrej Kiska 37 nových 
profesorov. Medzi nimi  bola aj doc. 
JUDr. Margita Prokeinová, PhD., 
rodáčka z Handlovej a paralympijská 
reprezentantka, ktorá sa stala 
profesorkou v odbore trestné právo. 
Okrem úspešnej reprezentácie 
Slovenska v plávaní je Margita 
Prokeinová, napriek svojmu 
hendikepu, zosobnením kalokagatie – 
spojením špičkovej hlavy odborníčky 
a paralympijskej reprezentantky 
v plávaní. Ako pre RTVS povedala krátko 
po prevzatí dekrétu o vymenovaní 
z rúk prezidenta SR: „Kedysi ma 
viac lákala medicína, ale vzhľadom 
k môjmu hendikepu bolo lepšie, aby 
som študovala niečo, čo je pre mňa 
prijateľnejšie. Pôvodne som ani na 
vysokej škole študovať nechcela. 
Ale spoznala som sa s jednou veľmi 
dobrou pani vychovávateľkou, ktorá 

mi povedala, že mám na viac a mám 
ísť na vysokú školu študovať právo. 
Našťastie som ju poslúchla a aj vďaka 
nej som dnes na tomto profesorskom 
piedestáli.“  

Na Právnickej fakulte Univerzity 
Komenského pôsobí Margita 
Prokeinová od 1. januára 1997. V roku 
2009 jej vyšla vysokoškolská učebnica 
Dokazovanie a jednotlivé dôkazné 
prostriedky v trestnom procese 
s praktickými príkladmi. Okrem 
toho jej vyšla monografia Odklony 
v trestnom konaní a množstvo ďalších 
publikačných prác.

Športové pôsobenie

V roku 1994 získala v plávaní finálové 
umiestnenie na Majstrovstvách 
sveta vo Vallette na Malte. Na Letnej 
paralympiáde 1996 v Atlante získala 
striebornú medailu na 50 m motýlik 

a bronzovú medailu na 50 m voľným 
spôsobom. Na Majstrovstvách Európy 
v španielskom Badajoze získala 1. miesto 
v 50 metrov motýlik. Na Majstrovstvách 
sveta v novozélandskom Christchurch 
v roku 1998 3. miesto v 50 metrov 
motýlik. Na Letnej paralympiáde 
2000 v austrálskom Sydney získala 
striebro za 50 m motýlik a 200 m 
polohové preteky. Na Majstrovstvách 
Európy 2001 v Štokholme získala 
1. miesto v 50 m motýlik. V rovnakej 
disciplíne získala 1. miesto aj na 
Majstrovstvách sveta 2002 v Mar Del 
Plata v Argentíne. Na Majstrovstvách 
sveta IWAS, Christchurch, Nový 
Zéland v roku 2003 získala štyri 
prvenstvá: 50 m motýlik, 50 m voľným 
spôsobom, 100 m znak a 100 m voľným 
spôsobom. V polohových pretekoch 
na 200 m získala 2. miesto. Na Letnej 
paralympiáde 2004 v Aténach získala 
5. až 13. miesta. Na Letnej paralympiáde 

Margita Prokeinová - prvá profesorka z radov paralympionikov

Zelené okienko 
kosenia

Zvyčajne sa obyvatelia pohybujú 
iba po svojich cestičkách a často 
nám kladú otázky, či sa vôbec kosí. 
Ako sme vás už informovali, máj bol 
bohatý na zrážky a výkon kosby sa 
spomalil. 
Rozprávali sme sa s Blažejom 
Litvom, konateľom spoločnosti 
HATER Handlová a uvádzame na 
správnu mieru aj výšku finančných 
prostriedkov na výkon kosby. 

Obyvatelia sa pýtajú – kosíme, 
alebo nekosíme?   

Kosíme a postup kosenia zasielame a 
priebežne aktualizujeme na stránke 
mesta www.handlova.sk.

2008 v Pekingu získala 5. až 9. miesta. 
Na Majstrovstvách sveta IPC v roku 
2009 v brazílskom Rio de Janeiro získala 
v 25-metrovom bazéne 4. miesto na 
50 m motýlik a vytvorila zároveň 
európsky rekord. 

V decembri 2010 získala 1. miesto 
v kategórii Športovec desaťročia 

telesne postihnutých športovcov, 
konanej spolu s 10. ročníkom Ankety 
o najúspešnejšieho športovca 
a športového kolektívu Bratislavy.

Príbeh Margity Prokeinovej nájdete aj 
v pripravovanej knihe Mal som (vždy) 
šťastie 3, ktorá vychádza už toto leto.

(r)

Koľko zaplatíme za kosenie? 

S vedením mesta sme sa dohodli na 
dvoch kosbách, na ktoré je v rozpočte 
vyčlenených 60 308 eur.

Čo je ešte v správe vašej spoločnosti, 
čo sa týka verejnej zelene?

V správe máme kvetinové záhony 
v meste, ako napríklad pri nákupnom 
centre na Ul. SNP, vrátane kruhových 

objazdov, na ktoré je vyčlenených 
z rozpočtu mesta 12 938 eur a na 
výkon údržby drevín je to 21 275 eur.

Aké mechanizmy využívate na 
kosenie a údržbu verenej zelene? 

V portfóliu našej spoločnosti sú 
vyžínače, krovinorezy, samochodné 
kosačky, bubnová kosačka a malý 
nákladný automobil.

K údržbe verejnej zelene v lokalitách, 
kde sa nedostanú mechanizmy, 
pomáhajú s výkonom údržby ľudia 
na aktivačných prácach, ktorí so 
správcom zelene priebežne, podľa 
potreby, komunikujú prostredníctvom 
koordinátora aktivačných prác na 
mestskom úrade.

Jana Paulínyová

Práve hľadáme pre vás riešenie. Informácie od 
vás nám pomôžu sa lepšie rozhodnúť!

Napíšte nám do 10. júla na adresu: 
ivan.kartac@handlova.sk, predmet správy: 
Spoj Žiar a uveďte:

ANKETA: Chýba vám spoj do Žiaru nad Hronom a späť?

............................................................................
Kedy cestujete

(uviesť hodinu cesty tam a/alebo späť)

............................................................................
Účel vašej cesty

(napr. práca, kultúra, štúdium, iné)

............................................................................
Frekvencia cestovania

(pracovné dni, víkend, občasne, zvyčajne v deň: 
PO, UT, STR, STVR, PIA, SO, NE)

Prof. Margita Prokeinová si dekrét prevzala z rúk Andreja Kisku.

Sprejera mestskí policajti zadržali.

............................................................................
E-mail, telefón

(vypíšte v prípade, že si želáte zúčastniť sa 
losovania)

Môžete si vystrihnúť túto anketu v našom 
Handlovskom hlase a vypísanú (zakrúžkujte 
vybranú možnosť) vhodiť do schránky na prízemí 
MsÚ, Podnety do 10. júla.  

Za odpoveď môžete získať tričko

Všetky odpovede zaslané e-mailom a vypísané 
anketové lístky zaradíme do zlosovania.

Anketa je anonymná a bude slúžiť ako podklad 
pri riešení situácie s nedostatkom autobusových 
spojov v smere Handlová - Žiar nad Hronom 
a späť. 

(r)
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Kompostáreň Handlová začína spracovávať prvé tony bio odpadu

Zakladanie prvej hroble v Handlovej.

Mesto Handlová sa pridalo do 
skupiny tých samospráv Slovenska, 
ktoré začali zberať a  spracovávať 
bioodpad z  mestskej zelene a  od 
obyvateľov rodinných domov vo 
svojej vlastnej kompostárni. Dnes 
sa tu už spracúvajú prvé tony bio 
odpadu. 
Prostriedky na vybudovanie 
infraštruktúry mesto získalo 
z  Operačného programu kvalita 
životného prostredia vo výške takmer 
900-tisíc eur. Z  týchto prostriedkov 
sa kúpili mechanizmy a  zrealizovali 
sa stavebné práce pre vytvorenie 
kompostovacej plochy, to všetko ešte 
v roku 2018. 

Samotnej implementácii predchádzala 
osveta vo forme distribúcie letákov 
s  užitočnými radami, inštrukciami 
a  distribúciou zberových kalendárov. 
Projekt sa priamo v praxi začal napĺňať 
od 10. apríla tohto roku, kedy sa 
občanom poskytli prvé 240 l nádoby 
na bioodpad. Nasledoval zber konárov 
z  orezávania stromov od rodinných 
domov (od 15.4.) v 26 lokalitách v meste. 
Takýto zber sa bude konať v tomto roku 
ešte raz, a to v novembri. Ako sme už 
avizovali, prehodnotili sme lokality ich 
umiestňovania, o ktorých budeme včas 
informovať. 

Prvý zber zeleného bioodpadu od 
rodinných domov a z verejnej zelene sa 

konal 13. mája. Za posledné tri mesiace 
bolo do správy občanom odovzdaných 
takmer 2000 kusov nádob, vyzbieralo 
sa 58 ton konárov na drevnú štiepku 
a  108 ton zeleného bioodpadu. 
Začiatkom mesiaca jún boli vytvorené 
prvé hroble kompostovacej zakládky, 
na čo bolo spracovaných 40 ton 
bioodpadu. 

V  súčasnosti naďalej prebieha zber 
zeleného a  hnedého bioodpadu, 
čo potrvá do novembra a  jeho 
následné spracovanie na kompost. 
Celú praktickú realizáciu pre mesto 
Handlová zabezpečuje spoločnosť 
HATER Handlová.

Blažej Litva, HATER Handlová

Farma Krčovcov je jediná v kraji, ktorá chová hydinu na mäso vo výbehoch

M ichaela a  Vladimír 
Krčovci sa hydinovému 
chovu venujú od 
roku 2012. Brojlerové 

kurence a  husi chovajú v  ich čo 
najprirodzenejších podmienkach, 
a to vo výbehoch na zelenej pastve. 
Na farme u  Krčovich tiež dbajú 
o  zdravotný stav chovanej hydiny 
a jej lepšie životné podmienky.
Prvým pokusom manželov Krčovcov 
bola pštrosia mini farma, s ktorou však 
kvôli neúspešnej reprodukcii pštrosov 
predčasne skončili. „Po zvážení, či 
pokračovať v  hospodárskej činnosti, 
manželke napadlo prejsť na hydinu, 
ktorá je v našom pásme udomácnená,“ 
vracia sa k  začiatkom podnikania 
Vladimír s tým, že sa rozhodli pre chov 
husí a neskôr pridali aj chov kureniec. 
„Prvý rok sme zobrali 500 kusov husí, 
čo bolo trochu riskantné, keďže sme 
nemali žiadnych zákazníkov. Ale 
od začiatku sme vedeli, že chceme 
ponúkať vyššiu kvalitu mäsa ako je tá, 
ktorá je dostupná v supermarketoch.“

Manželom Krčovcom bolo od začiatku 
jasné, že musia mať konečných 
spotrebiteľov a  nie priekupníkov. 
„Ani sme nechceli hydinu odovzdávať 
do bitúnku, pretože by sa nám to 
nevyplácalo, keďže tam ide hlavne 
o kvantitu. Dnes môžeme povedať, že 
sa nám risk vyplatil, aj keď boli úskalia,“ 
netají Vladimír a  ako konkretizuje, 
momentálne majú na svojej farme 
1200 kusov husí ročne, a to ich brzdí 
nedostatok chovného priestoru, inak 
by ich mali aj viac. „S  kuriatkami to 
bolo podobne. Začínali sme s  350 
kusmi a  dnes máme okolo 16000 
kusov za rok,“ zapája sa do rozhovoru 
Michaela. 

”
„Krmivá si dávame miešať 
podľa vlastnej receptúry.”

Vladimír Krč, majiteľ farmy

Dĺžka chovu kureniec je na Farme Krč 
minimálne 66 dní a viac, pri  husiach 
120 dní, pričom obidva chovy sú skoro 
raz tak dlhšie ako vo veľkofarmách. 
„Hydina má stály prístup na lúky 
a  pasienky, pričom spásanie pastvy 
priaznivo pôsobí na celé trávenie 
hydiny a  tým, že majú plochu na 
spásanie a  nie sú vedľa seba vo 
veľkej hustote naskladnené, tak sa 
predchádza viacerým chorobám. 
Samozrejme, čerstvý vzduch a slnko 
tiež posilňujú ich zdravie. Keď je dážď 
a  chladno, kurence sa do výbehu 

nepúšťajú, aby nenachladli. Vtedy sú 
uzavreté v priestoroch, ktoré spĺňajú 
walfare podmienky. Pri kurencoch 
chovaných na mäso sme, pokiaľ viem, 
zatiaľ jediná farma v  kraji, ktorá ich 
chová vo výbehoch. Tiež dodržiavame 
od štvrtého týždňa prirodzený režim 
deň/noc,“ hovorí majiteľ farmy. 
Krmivo, ktorým manželia Krčovci 
kurence a  husi kŕmia, neobsahuje 
žiadne antibiotiká a  ani prípravky 
podporujúce zrýchlenie rastu. 
„Týmito podmienkami sa im snažíme 
zabezpečiť čo najväčšiu pohodu 
a  čo najviac prirodzené prostredie,“ 
zdôrazňuje Vladimír s tým, že krmivo, 
ako väčšina chovateľov hovorí – 
chované len na pšenici a  kukurici, 
nie je možné. Zmes musí podľa neho 
obsahovať ďaleko viac prvkov, ako 
sú minerály vápnik, železo, lyzín, 
fosfor či sodík, vitamíny ako A, D, E, 
C, Mn, ďalej tam nesmie chýbať olej, 
popol, vlákniny, dusíkaté látky, a  to 
v  správnom pomere. „Pokiaľ by sa 
hydina chovala len na pšenici, tak 
kurence by sa trápili kvôli slabej výžive, 
bol by veľký úhyn a tie kusy, ktoré by 
zázrakom prežili, by boli kosť a koža, 
s  poškodenými kĺbikmi. Zloženie 
krmiva sa, samozrejme, mení podľa 
veku kureniec, pričom dbám o to, aby 
v krmive neboli nežiaduce látky, ktoré 
by škodili hydine a  konzumentovi 
kureniec. Zrnovinu sa mi ešte darí 
kupovať nie geneticky modifikovanú, 
aj keď stále týchto pestovateľov 
ubúda, ale tento problém by malo 
riešiť ministerstvo,“ upozorňuje majiteľ 
farmy. 

Na farme Krčovcov momentálne 
pracujú okolo chovu dvaja ľudia a pri 
spracovaní, ktoré je zatiaľ turnusové, 
desať ľudí, ktorí sú rozdelení na dve 
skupiny a tie sa striedajú. „Taký bežný 
deň na našej farme ráno začíname  
s  kŕmením od tých najmladších 

postupne k  tým najstarším kusom. 
Pred vstupom k  hydine sledujeme 
správanie sa zvierat, ich aktivitu, či 
je všetko v  poriadku, dezinfikujú sa 
napájačky na vodu, podľa potreby sa 
podstiela a  nakŕmia sa. Pri odchode 
od každej skupiny sa zapíše, koľko 
sa nasypalo krmiva, aké bolo 
momentálne v  ten deň počasie... 
Ak je pekné počasie, tak kurence 
nezatvárame  ani v  noci a  tým už 
môžu ráno, za skorého svitania, ísť 
do výbehu. Kuriatka majú výbeh 
od približne 30-teho dňa. Husi na 
pastvu púšťame ráno a zatvárame ich 
podvečer. Po obriadení a skontrolovaní 
hydiny sa, podľa potreby, buď niečo 
upravuje, stavia sa, alebo sa čistia 
a dezinfikujú budovy a chystajú sa na 
ďalší chov. Tiež sa odoberajú vzorky 
trusu, vody, krmiva, ktoré sa posielajú 
do Dolného Kubína na rozbor, či je 
všetko v  poriadku,“ približuje bežný 
deň na farme Vladimír.

Husi sú na farme Krčovcov od kureniec 
oddelené, aby nevznikol zdravotný 
problém, keďže husiam nevadí mokré 
prostredie ani dážď, ale kurence sú 
na to háklivé. „Majú tiež iné zloženie 
trusu, čo by nemuselo dopadnúť 
dobre, ak by spásali lúky a oddychovali 
v  rovnakých priestoroch,“ podotýka 

Vladimír a ďalej vysvetľuje: „Kuriatka 
aj husi kupujeme 1-dňové z Maďarska, 
pričom husi od súkromníka, ktorý 
má vlastný registrovaný chov 
husi určených na znášku. Kurence 
kupujeme od veľkej farmy zameranej 
na liahnutie kureniec. Druh husi, 
ktorú chováme, je maďarská biela hus 
a kurčatá sú klasické brojlerové, ross 
308,  ktoré sa mi najviac osvedčili. 
Pri pomalšom raste a dlhšom chove 
má mäsko inú konzistenciu a  chuť, 
zároveň svalovina neobsahuje také 
množstvo vody.“ Predaj z  farmy si 
manželia Krčovci realizujú sami. 
Kurence aj husi predávajú hlavne 
konečným zákazníkom, čo sú väčšinou 
rodiny, ktoré berú 2 - 3 kuriatka, ale sú 
aj takí odberatelia, skupina ľudí alebo 
úrady či firmy, kde Vladimír vozí cez 
100 kureniec. „Tiež spolupracujeme aj 
s  inými farmármi, ktorí sa zaoberajú 
prevažne mliečnou výrobou a  naše 
očistené kurence a husi im dopĺňajú 
sortiment pre svojich zákazníkov. 
Samozrejme, odberateľmi sú aj 
reštaurácie, ktoré sa snažia dopĺňať 
svoj jedálny lístok kvalitnejšími 
potravinami, pričom kuriatka  
používajú hlavne na vývar alebo 
na prípravu rizota. V  prievidzskom 
okrese sa dajú kúpiť kurence a  husi 

zatiaľ len na farme. Samozrejme, viem 
ich aj doviesť zákazníkom na nimi 
vybrané miesto,“ hovorí majiteľ farmy 
a ako dodáva, kurence sa predávajú 
vždy chladené, deň pred dovozom 
spracované, aby bola zachovaná 
čerstvosť. 

Farma Krč momentálne nemá problém 
s odbytom hydiny, preto je ich víziou 
farmu ďalej rozširovať. Tým zároveň 
vytvoria nové pracovné miesta. „Chov, 
spracovanie a  predaj si realizujeme 
ako samotná firma. V  blízkej dobe 
plánujeme pridať aj vlastnú výrobu 
krmív, ktoré si zatiaľ dávame miešať 
podľa vlastnej receptúry do Čiech. 
Náš sortiment chceme rozšíriť aj 
o slepačie vajcia s vlastným chovom 
a baliarňou vajec. Zo začiatku chceme 
mať dve skupiny po tisíc kusov sliepok, 
kde by mala byť mesačná produkcia 
vajec pri prirodzených podmienkach 
približne na úrovni 60 percent 
oproti klietkovému chovu, kde je 91 
percentná znáška. V  našom prípade 
tak môžeme predpokladať znášku 
36-tisíc vajec mesačne. Pochopiteľne, 
každý náš krok vpred musí ísť takou 
cestou, aby sme zachovali pohodové 
podmienky zvieratám, a  zároveň 
aby sme zachovali kvalitu produktu 
s  čerstvosťou pre zákazníka. No 
a, samozrejme, aby sme my samí 
nestratili chuť do práce,“ dodávajú na 
záver manželia Krčovci, u  ktorých je 
na farme vítaný ktokoľvek, kto chce 
rovnako hospodáriť a  potrebuje sa 
poradiť, prípadne sa chce len tak prísť 
pozrieť na farmu, ako to tam funguje.

V  prípade záujmu si môžete kurence 
z  farmy Krčovcov objednať formou 
pred-objednávky na mobilnom čísle 
0948 005 999 alebo na e-mailovej 
adrese: farmakrc@gmail.com.

(li)
Foto: archív VK.
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Fľaškáčové tssssssss
Pamätám si na časy, kedy nie málo sobôt na 
sídlisku ovládli chlapi s motykami, lopatami, 
čakanmi či hrabľami v rukách. Boli hlúpi? 
Nudili sa? Väčšina z nich mala za sebou 
šichtu v bani. Mnohí „šestnástku“. Pamätám 
si telá chlapov s opáleným tielkom, dokonca 
staré fáračky, ktoré mal takmer každý z nich 
na sebe. Tmavé so žltými záplatami. Tie 
soboty si pamätám rovnako živo, ako si pa-
mätám zvuk práve otváraného „fľaškáča“, 
ktorý znel počas, ako aj po brigádach. 
„Tsssssss“.

Nik sa nehádal, nik nefrfľal na mesto. 
Internet nebol. Vďakabohu! Ľudia 
nekomentovali, ľudia robili. Minimálne tie 
soboty. Veď robili pre seba. Alebo pre mňa? 
Pre teba? Pre nás? Vďaka nim som sa mal 
kde hrať. Chlapi urobili pri činžiaku ihrisko. 
Vďaka nim som sa mal kde bicyklovať. 
Chlapi pokosili okolo baráku vysokú trávu. 
Vďaka nim som bol na chvíľku skutočný 
indián. Chlapi pri dome urobili z drevených 
kolov totem. Pravý, nefalšovaný, dokonca 
pomaľovaný. Vďaka nim dodnes v našom 
meste cítiť časy, kedy ľudia boli ľuďmi... 

Bordel? Pamätám si, že kedysi ho okolo 
domov nebolo ani zďaleka toľko, čo dnes. 
Lebo nemusela to byť ani mama. Poza uši 
nám capol ktorýkoľvek dospelý, ktorý videl, 
že sme kdesi čosi zahodili... Dnes spomínam 
na to „fľaškáčové tssssssss“. Počujem ho 
často. Len v inom šate. Tsssss, ako to že nie 
je pokosené? Tssss, čo to má znamenať, že 
cesty nie sú pozametané? Tssss, prečo ja by 
som mala niečo robiť, to je robota mesta! 
Tsss, tsss, tsss...

A potom iskierka nádeje. Ľudia, ktorí si 
pokosili pri baráku, ľudia, ktorí urobili 
ihrisko pre deťúrence. Kiežby nás bolo opäť 
viac. Naši otcovia a dedovia nekomentovali. 
„Nelajkovali. Nehejtovali“. Nemali falošné 
mená a neskrývali sa za svoje práva. 
Buďme ako oni. Pretože nič viac si neželám, 
ako počuť to pravé „fľaškáčové tsssss“, ktoré 
nás spájalo, ktoré sa nieslo ruka v ruke 
so žolíkom na dvore, s koláčom vyneseným 
na ihrisko.

Krekáč

KINO BANÍK

Program 1.- 16. júl 2019
Pondelok 1.7. o 18:00 h / komédia, 

hudobný / vstupné 5/4 €
YESTERDAY

Utorok 2.7. o 18:00 h / hudobný / 
vstupné 5/4 €
ROCKETMAN

Streda 3.7. o 18:00 h / akčná fantasy 
komédia / vstupné 5/4 €

SPIDER-MAN: Ďaleko od domova 
(PREDPREMIÉRA)

Štvrtok 4.7. o 18:00 h / komédia, horor / 
vstupné 5/4 €

MŔTVI NEUMIERAJÚ

Piatok 5.7. o 18:00 h / akčná fantasy 
komédia / vstupné 5/4 €

SPIDER-MAN: Ďaleko od domova

Piatok 5.7. o 20:15 h / horor / vstupné 
5/4 €

ANNABELLE 3: NÁVRAT DOMOV

Sobota 6.7. o 16:00 h / akčná fantasy 
komédia / vstupné 5/4 €

SPIDER-MAN: Ďaleko od domova

Sobota 6.7. o 18:15 h / komédia, horor / 
vstupné 5/4 €

MŔTVI NEUMIERAJÚ

Sobota 6.7. o 20:15 h / hudobný / 
vstupné 5/4 €
PAVAROTTI

Nedeľa 7.7. o 16:00 h / rozprávka / 
vstupné 5/4 €

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2

Nedeľa 7.7. o 18:00 h / akčná fantasy 
komédia / vstupné 5/4 €

SPIDER-MAN: Ďaleko od domova

Pondelok 8.7. o 18:00 h / komédia, 
horor / vstupné 5/4 €

MŔTVI NEUMIERAJÚ

Utorok 9.7. o 18:00 h / hudobný / 
vstupné 5/4 €
PAVAROTTI

Štvrtok 11.7. o 18:00 h / akčná komédia 
/ vstupné 5/4 €
SPOLUJAZDA

Piatok 12.7. o 18:00 h / thriller, horor / 
vstupné 5/4 €

KORISŤ

Piatok 12.7. o 20:00 h / komédia / 
vstupné 5/4 €

STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE

Sobota 13.7. o 16:00 h / rozprávka / 
vstupné 5/4 €

WILLY A KÚZELNÁ PLANETA

Sobota 13.7. o 18:00 h / akčná komédia 
/ vstupné 5/4 €
SPOLUJAZDA

Sobota 13.7. o 20:00 h / thriller, horor / 
vstupné 5/4 €

KORISŤ

Nedeľa 14.7. o 16:00 h / rozprávka / 
vstupné 5/4 €

WILLY A KÚZELNÁ PLANETA

Nedeľa 14.7. o 18:00 h / komédia / 
vstupné 5/4 €

STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE

Pondelok 15.7. o 18:00 h / akčná 
fantasy komédia / vstupné 5/4 €

SPIDER-MAN: Ďaleko od domova
Utorok 16.7. o 18:00 h / thriller, horor / 

vstupné 5/4 €
KORISŤ

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.

Aj váš lekár potrebuje 
oddych. Ako zistíte, či je 

na dovolenke?
Ako zistíte, či ordinuje počas 
dovolenkového obdobia váš lekár? 
Navštívte stránku www.tsk.sk, kliknite 
si na ikonku zdravotníctvo a vyhľadajte 
si svojho lekára. 

Každý lekár  v našom kraji nahlasuje 
svoju dovolenku odboru zdravotníctva 
a humánnej farmácie na TSK. Prajeme 
vám, aby ste celé leto nemuseli 
vyhľadať lekára, ale ak predsa, 
nezabudnite si overiť, či ho v ordinácii 
nájdete. 

JP 

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku

Presne na deň kvetov, ktorý 
si pripomíname 21. júna, 
vyhlásilo mesto Handlová na 
svojom facebokovom profile 
@MestoHandlova súťaž o najkrajšiu 
predzáhradku. 
Pravidlá sú jednoduché. Odfoťte 
svoju predzáhradku, pridajte ju do 
komentára pod príspevok o súťaži 
a zbierajte LIKE. Súťažiť môžete do 
8. júla do 12.00 hod. Ako odmenu 
pre víťaza sme pre vás pripravili cenu 
od spoločnosti Slovgarten – výber 
kvietkov do predzáhradky v hodnote 
50 eur. 

Ak aj vaša fotografia nevyhrá túto 
cenu, vyberieme z fotografií jednu, 
ktorá bude na mesiac profilovou 
fotkou handlovského facebooku.

Facebook mesta Handlová:
@MestoHandlova

(r)

Vaša predzáhradka môže byť profilovka.
Ukážte sa na našom facebooku.

Z pera čitateľa



6 SPRAVODAJSTVO ZO ŠKÔL

Slnečné lúče a  pekné počasie 
privítalo účastníkov detských 
lezeckých pretekov Handlovský 
pavúčik. Mladé lezecké nádeje 
z celého Slovenska spolu s trénermi, 
rodičmi a divákmi zapĺňali od rána 
areál Relax Centra Hutira. 
Pretekári, rozdelení do troch 
vekových kategórií, súťažili o body do 
Slovenského pohára. Bolo veľmi ťažké 
prebojovať sa v silnej konkurencii do 
6-členného finále. Paralelne s hlavnou 
súťažou mohli v pretekoch na rýchlosť 
Blesk spod Griča otestovať svoje 
schopnosti všetci prítomní, vrátane 
malých divákov či začiatočníkov.

Handlovský pavúčik vyvrcholil 
popoludní veľkým finále. Handlovský 
lezci z  CVČ mali vo finále tiež svoje 
zastúpenie. Kristína Denčiaková 

a  Samuel Kamenický skončili vo 
svojich kategóriách nakoniec na 
veľmi peknom šiestom mieste. Ivetka 
Mamojková v kategórii U10 skončila 
piata. Peter Tončko potvrdil úlohu 
favorita a v kategórii U12 zvíťazil. Prvé 
body do Slovenského pohára získali aj 
naši najmladší účastníci, Lucia Marková 
za 10. miesto a  Jakub Vrchovský 
za 8. miesto. Športová súťaživá 
atmosféra a  pekné počasie vydržali 
do konca pretekov. Toto vydarené 
športové podujatie zakončilo na záver 
slávnostné vyhlásenie víťazov.

Usporiadateľ pretekov, Horolezecký 
klub Prometeus Handlová spolu 
s  CVČ Handlová, ďakuje všetkým za 
pomoc pri organizovaní a zabezpečení 
pretekov.

Milan Koša

Handlovský pavúčik

Už dávnejšie sme v Základnej škole 
na Morovnianskej ceste hovorili 
a písali o tom, ako sa pečie chlebík. 
Lepšie ako niečo viackrát počuť, je 
skúsiť to, zažiť  a vidieť na vlastné 
oči.
Jeden májový čitateľský krúžok sa 
konal v školskej kuchynke. Okrem 
čítania (receptu, kníh a Vrabčeka) sme 
sa rozhodli upiecť celozrnný chlebík zo 
špaldovej múky a rôznych semienok 
a orechov.

Ľudová pieseň – Povedal mi jeden 
chlapec, že ja neviem chleba napiecť – 
nám pripomenula, že treba nachystať 
múku, kvások  a ostatné suroviny, 
vymiesiť, vykysnúť, vyváľať, posádzať 
do pece (sporáka) a do chrumkava 
upiecť. Každý malý „pekár“ prispel 

Lepší chlieb som v živote nejedol
svojou prácou, snahou a želaním, aby 
sa nám chlebík vydaril.

Keď už štyri bochníčky ležali na 
pekáčoch v rúre, 45 minút sme si 
mohli nerušene čítať a pritom vnímať 
krásnu vôňu pečeného chleba. Keď 
boli chlebíky dohneda upečené, 
museli sme ešte čakať, kým vychladnú. 
A potom mohla začať hostina. Výborne 
chutil čistý, skúsili sme aj so štipkou 
soli, podľa starého zvyku Slovanov, 
natretý maslom, s reďkovkou. Naše 
prvé pečenie sa vydarilo. A veta, že 
lepší chlieb sme v živote nejedli, hovorí 
za všetko. A veľa detí odchádzalo 
domov s kúskom krajčeka pre rodičov 
a s rozhodnutím, že si taký chlieb 
upečú aj doma. 

Miriam Halmová, triedna učiteľka 2. B

Z údajov z knižničnej štatistiky 
Mestskej knižnice v Handlovej vyplýva, 
že v tomto školskom roku bola 
v knižnici na literárnych a tematických 
podujatiach najčastejšie 3. B trieda zo 
Základnej školy na Morovnianskej 
ceste s ich pedagogičkou Ivanou 
Doležalovou. Na konci roka preto 
vedenie knižnice triedu pozvalo na 
zábavné podujatie Detský milionár 
a za ich celoročné aktivity v knižnici 
dostali všetci žiaci sladkú odmenu 
a diplom.     

Pripravujeme leto s dobrou 
knihou a rozprávkami

Prázdninové stredy v knižnici pre deti, 
ale aj pre rodičov a starých rodičov, 
budú každú stredu počas prázdnin 
o 10.00 hodine, kedy si budeme čítať 
spolu s deťmi rozprávky a príbehy 
z obľúbených kníh. 

Zmena otváracích hodín  

Mestská knižnica bude počas prázdnin 
od 1. júla do 31. augusta otvorená: 
- pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 
hod.

Súčasťou Mestskej knižnice je letná 
čitáreň pred knižnicou. Otvorená 
a prístupná je pre všetkých, ktorí si 
chcú oddýchnuť v tieni zelene v centre 
mesta, posedieť si a prečítať knižku, 
noviny či časopis. 

Nezabudnite navštíviť 
knižnicu a požičať si knihu

na dovolenku

Kontaktujte nás:
Námestie baníkov 3, Handlová, 
tel.: 046/5475449, 0907 991 605, 
kniznica.handlova@gmail.com.

Aktuálne informácie z činnosti knižnice 
nájdete aj na novej facebookovej 
stránke kniznica handlova.

(r)

Vo štvrtok 13. júna sa v Základnej 
umeleckej škole Ladislava 
Stančeka v Prievidzi konal otvárací 
koncert VII. ročníka Európskeho 
festivalu umeleckého školstva, 
ktoré organizuje Slovenská rada 
rodičovských združení. Otváracieho 
koncertu sa zúčastnili viaceré 
základné umelecké školy a pozvanie 
prijala aj handlovská Základná 
umelecká škola.  
Nad koncertom prebral záštitu 
Andrej Kiska a riaditeľ Štátneho 

Súborček sa predstavil v Prievidzi

pedagogického ústavu v Bratislave 
Ľudovít Hajduk.  Na koncerte boli 
všetci účastníci ocenení Pamätným 
listom.

Našu školu reprezentoval Súborček 
pod umeleckým vedením Jána Pischa. 
Do svojho krátkeho programu zvolili 
tri ľudové piesne. Na spolupráci 
sa podieľala v hre na akordeón 
pedagogička Anežka Balušinská, hra 
na kontrabase Marián Chupač. 

Katarína Bundová, ZUŠ Handlová

Mestská knižnica 
oceňovala
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Riadková inzercia Riadková inzercia
Predám stavebný pozemok v Novej 
Lehote za krčmou. Pozemok cca 
1000 m². Cena dohodou. V prípade 
záujmu volajte na tel. číslo: 
0918 386 287. 
1/4/5/2019/OI

Prídem k vám domov, stačí zavolať. 
Tepujem gauče, koberce, kreslá, autá 
aj kožené, vyčistím a naimpregnujem. 
T: 0951 234 800
5/4/6/2019/OI

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, 
ktorí dňa 11. júna 
2019 odprevadili 

na poslednej ceste 
nášho manžela, 

otca, starkého, brata, 
krstného, uja,

suseda a kamaráta

Jozefa Vardžíka. 

Sme veľmi vďační za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktoré aspoň čiastočne 

pomohli zmierniť náš žiaľ. 

Manželka Ľudmila a dcéry Jarka a Janka 
s rodinami.

8/4/6/2019/OI

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

Počúvaj našu tichú spoveď,
keď na mramore budeme očami 

pohládzať vyryté písmená...

Emília Michelová, rod. Rybárová,
83 rokov,
Milan Vídenský, 70 rokov,
František Ganz, 67 rokov,
Jozef Vardžík, 63 rokov, 
Anna Vreteničková, rod. Králová,
89 rokov,
Božena Joklová, rod. Kramlová,
91 rokov.

V  rubrike sú zverejnené informácie 
v  časovom horizonte medzi uzávierkami 
čísel Handlovského hlasu od 5. júna do 
18. júna. Informácie sú zverejnené iba 
v  prípade, že rodina pozostalých vyjadrí 
súhlas s ich zverejnením.

Rozlúčili sme sa

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 5/2019

je v utorok 2.7.2019. 
Noviny vyjdú v stredu 10.7.2019.

Spomienka Poďakovanie

Ďakujeme lekárom za zdravotnú starostlivosť, 
ktorú poskytovali nášmu Jozefovi Vardžíkovi 
počas jeho dlhej choroby. Veľká vďaka patrí 
MUDr. Jánovi Holosovi, pani Ondrišovej, 
MUDr. Zemanovi, pani Chmelovej 
a MUDr. Vlčkovej a jej kolektívu. 

Smútiaca rodina Vardžíková.
7/4/6/2019/OI

Dňa 14. júna uplynul 
rok, čo nás navždy 

opustil manžel, otec 
a starý otec

Jozef Bartek. 

S láskou spomínajú manželka, synovia, 
vnuk Dávid, celá rodina, známi a priatelia. 

Veľmi nám chýbaš.
6/4/6/2019/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 24. júna sme si pripomenuli 3. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný 

synček Marek Kmeť.
2/4/6/2019/OI

Spomienka

V týchto dňoch si pripomíname už 7. výročie 
úmrtia našich rodičov, starých a prastarých 

rodičov Márie a Vladimíra Krištofcových. 
S láskou spomínajú deti, vnúčatá

a pravnúčatá.
3/4/6/2019/OI

Spomienka

Dňa 29. júna uplynie 
5 rokov, čo nás 
navždy opustil

 Jozef Vajnorák.

S láskou spomína manželka, dcéra, vnuci. 
Spomienka na teba rovnako bolí.

4/4/6/2019/OI

Spomienka

Sú spomienky, ktoré 
nikdy nevymažeme, 
sú ľudia, na ktorých 

nikdy nezabudneme.

Dňa 4. júla uplynie 
8 rokov, čo nás 

navždy opustil náš 

drahý manžel, otec, dedko, pradedko a brat 
Vladimír Ziman. 

S láskou spomínajú manželka, dcéry, syn, 
vnuci, pravnuci a sestry s rodinami.

Tí ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

9/4/6/2019/OI 

Miestna akčná skupina Žiar 
vyhodnotila súťaž o  najkrajšiu 
fotografiu z nášho územia a využila 
príležitosť prezentovať zachytené 
krásy v celonárodnej konkurencii. 
Víťazné fotografie a  vybrané 
zaujímavé zábery si našli miesto 
v  súťaži Najkrajšia fotografia 
z  územia MAS 2019, ktorej 
organizátorom je už po deviaty rok 
Národná sieť rozvoja vidieka. 
Na facebookovom profile Národná 
sieť rozvoja vidieka prebieha v tejto 
chvíli hlasovanie formou zbierania 

tzv. lajkov k jednotlivým fotografiám. 
O  priazeň sa MAS Žiar uchádza vo 
všetkých kategóriách.

1. kategória Naša príroda: Cestou 
na Malý Grič, autor: Kristína Siegelová

2. kategória Naši ľudia: Rozprávanie 
starej matere, autor: kolektív učiteliek 
Súkromnej MŠ a  detských jaslí 
Perinkovo

3. kategória Naše tradície: Gotický 
kostol, autor: Kristína Siegelová

4. kategória Naša budúcnosť: 

Aprílová brigáda v Handparku, autor: 
Vlasta Reisová

5. kategória Naše „naj“: Východ 
slnka, autor: Hugo Harag

6. kategória Život v našej MAS/VSP: 
Veľkonočné tradície, autor: kolektív 
učiteliek Súkromnej MŠ a  detských 
jaslí Perinkovo

7. kategória Naše kroje: Moje malé 
srdiečko, autor: kolektív učiteliek 
Súkromnej MŠ a  detských jaslí 
Perinkovo

Označovať fotografie ikonou „páči 
sa mi“ je možné do 16. júla do 
12.00 hodiny. Po spočítaní hlasov 
budú známi víťazi jednotlivých 
kategórií. O  absolútnom víťazovi 
rozhodnú účastníci medzinárodnej 
výstavy Agrokomplex 2019, počas 
ktorej bude prebiehať aj slávnostné 
ocenenie víťazov ministerkou 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR. Budeme radi za každý váš hlas. 
Veď naše územie je krásne, dajme to 
vedieť všetkým navôkol. 

Hlasovať môžete aj prostredníctvom 
našej web stránky www.masziar.sk 
alebo facebookového profilu Naše 
NAJ z  MAS Žiar, kde sme pre vás 
zverejnili priame linky na súťažné 
fotografie z nášho územia.

MAS Žiar

Podporte fotografie z nášho územia
v celonárodnej súťaži

MsBP Handlová, ako správca 
nehnuteľnosti v  majetku mesta 
Handlová, ponúka do prenájmu 
nebytový priestor, nachádzajúci sa 
v  Handlovej, Ul. SNP súpis. č. 1954 
(bývalý Snack bar oproti nákupnému 
centru COOP Jednota). Podlahová 
plocha je 23 m2.

Priestor je vybavený samostatným 
sociálnym zariadením.

Výška nájomného bude stanovená 
formou ponukového podania. 
Uchádzači v  ponuke uvedú: 
navrhovaný účel využitia, krátky 
podnikateľsky zámer, identifikačné 
údaje a ponúknutú výšku nájmu, ktorá 
nesmie byť nižšia ako 49,57 eur/m2/rok 
(95 eur/mesiac) pre reštauračné služby 
a 39,13 eur/m2/rok (75 eur/mesiac) pri 
inej podnikateľskej činnosti. K  výške 
nájmu budú účtované poplatky za 

Mesto ponúka voľné nebytové priestory na 
podnikanie v centre Handlovej

služby, energie a spotrebu vody. 

Ponuky zasielajte na adresu: Mestský 
bytový podnik Handlová, s. r. o., 
Ul. Pekárska 16, 972 51 Handlová 
v  zalepenej obálke s  označením 
„Ponukové podanie nájom Ul. SNP 
Handlová“ do 15. júla.

Vyhlasovateľ  ponukového podania 
si vyhradzuje právo nevybrať ani 
jedného uchádzača.

(r)

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom novín

Handlovský hlas.
Blahoželania a smútočné spomienky 

či poďakovania zadarmo
v našich novinách.



V sobotu 15. júna sa na handlovskom 
námestí konal už 8. ročník podujatia 
Handlovský 3 x 3 People Streetball 
Cup, a  teda basketbalový 3 x 3 
turnaj. Organizátorom podujatia 
bolo mesto Handlová a  People 
restaurant a cocktail bar. 
Streetball je  súčasťou Centrálnej 
Európskej Tour. Projekt spoločnej ligy 
v 3 x 3 basketbale vytvára dostatočne 
silný projekt v  globálnom svete 
trojkového basketbalu pri zachovaní 
autonómie národných tour. Spojenie 
českej Chance 3 x 3 Tour, poľskej 
Grand prix Tour a  slovenskej SBA 
3 x 3 Tour ponúka vďaka veľkému 
počtu bodov do svetového rankingu 
FIBA. Ten je dôležitý pri nasadzovaní do 
challengerov a turnajov World Tour po 

celom svete. Dôležitú a zásadnú úlohu 
budú zohrávať aj v  boji o  olympijské 
medaile na OH 2020. 

Handlovský streetball dáva priestor 
naviac mládeži. Ondrej Haviar mal 
tento rok pod krídlami kategórie Open 
FUN, U13 a U15. V horúčave na námestí 
sa hralo od 9.00 hodiny do neskorého 
večera. Nechýbala afterparty, dobrý DJ 
a dobré nápoje.

Výsledky
Kategória detí U13: 1. Prievidza 
basketbal, 2. Green Warriors, 
3. Bryndzové halušky

Kategória Open mix (zmiešané 
družstvá): 1. Divná 5ka, 2. Výletníci, 
3. Z extraligy asi nič

Open fun (neregistrovaní hráči): 
1. Divná 4ka, 2. Lastovičky, 3. Zrezané 
fľaše

Elite (muži): 1. Letný vánok 
Besteron (Svk), 2. Energy team (Svk), 
3. Novomoskovsk (Ukr)

U18 chlapci: 1. Klokočinskí točkári, 
2. Vyfúkaní, 3. Lufty

Poďakovanie patrí organizátorom, 
Michalovi Sekerešovi a jeho priateľom, 
všetkým sponzorom a  divákom, 
ktorí prišli na námestie, i keď počasie 
bolo tropické. Podujatie aj tento rok 
podporilo mesto Handlová.  

JP

Námestie ožilo 3 x 3 People
streetball cupom 

Filip Juríček si na Majstrovstvách Slovenska 
vylepšil osobný rekord

Na letných Majstrovstvách 
Slovenska v  plávaní mladších 
žiakov reprezentoval Plavecký klub 
Handlová náš najúspešnejší plavec 
Filipko Juríček. Majstrovstvá sa 
konali v  Štúrove v  dňoch od 7. do 
9. júna.
Už len prebojovať sa na toto podujatie 
bolo pre náš klub veľkým úspechom, 
keďže pretekári, ktorí tu štartovali, 
trénujú niekoľkonásobne viac ako 
my v  súčasnej dobe. Preteky boli 
podľa hodnotení zo strany Slovenskej 
plaveckej federácie jednými 
z najkvalitnejších, keď sa ho zúčastnili 
všetci najvšestrannejší a najkvalitnejší 
10 a 11-roční súčasní slovenskí plavci, 
ktorí aj napriek horúcemu počasiu 
dokázali v  bazéne podať fantastické 
výsledky.

V  sobotu 15. júna organizoval 
Športovo-strelecký klub Handlová 
7. kolo streleckej ligy historických 
zbraní. Strelci súťažili v jedenástich 
disciplínach.
Streleckej ligy sa zúčastnilo 30 strelcov 
z 13 klubov Slovenska, a to Strieborník 
Zvolenská Slatina, Condor – Fatima 
Trenčín, MŠK Žiar nad Hronom, 
Žarnovica, Royal Komárno, Gajary, 
SWS Banská Bystrica, BPShA Topoľčany, 
Slovnaft Bratislava, SAV Bratislava, 
SjF STU Bratislava, BSKDD Bratislava 
a Danubius – Domini Bratislava.

Výsledky
Perkusný revolver Mariette, 25 m: 
1. Rudolf Nemec, Danubius – Domini 
BA, 92 b., 2. Dušan Bublák, Strieborník 
Zv. Slatina, 89 b., 3. Marcel Hanulík, 
Strieborník Zv. Slatina, 88 b.

Perkusný revolver originál Colt, 25 m: 
1. Štefan Ernst, Gajary, 88 b., 2. Rudolf 
Nemec, Danubius – Domini BA, 86 b., 
3. Vladimír Jurza, BSKDD BA, 83 b.

Perkusná pištoľ Kuchenreuter, 25 m: 
1. Štefan Ernst, Gajary, 98 b., 2.Vladimír 
Jurza, BSKDD BA, 93 b., 3. Rudolf Nemec, 
Danubius – Domini BA, 92 b.

Kresadlová pištoľ Cominazzo, 25 m: 
1. Štefan Ernst, Gajary, 94 b., 2. Stanislav 
Tesár, Slovnaft BA, 87 b., 3. Eduard Zsiga, 
Strieborník Zv. Slatina, 85 b.

V júni cestovali tanečníci zo skupiny 
Dazya do Bratislavy dvakrát. 
Prvýkrát boli roztancovať rannú 
televíznu reláciu Teleráno v televízii 
Markíza. A druhýkrát vycestovali na 
poslednú tanečnú súťaž v  sezóne 
2018/2019. 
Súťaž s názvom H and T CUP sa konala 
pod holým nebom. Horúci letný deň 
bol pre náš handlovský tím úspešný. 
Domov sme doniesli: dvakrát 1. miesto, 
jedenkrát 2. miesto a  jedenkrát 
3. miesto. 

Reprezentovalo nás 67 tanečníkov od 
kategórie Deti až po kategóriu Next 
Generation (naši tancujúci rodičia). 
Veselý deň v  príjemnej spoločnosti 
bol krásnym ukončením náročného 
súťažného kolobehu. Ďakujeme 
našim tanečníkom za úžasné výkony 
a poctivú tréningovú prípravu.

Dazya team

Filipko tentoraz  medaile do Handlovej 
nepriniesol. Štartoval v 9 disciplínach. 
V  troch sa mu podarilo umiestniť sa 
v  TOP desiatke – 200 m motýlik na 
9. mieste, 100 m prsia na 6. mieste 
a 200 m prsia na 5. mieste, kde sa mu 
časom 3:22.87 podarilo vylepšiť svoj 
osobný rekord takmer o  5 sekúnd. 
Filipkovi ďakujeme za nasadenie, ktoré 
dal do každého štartu, za jeho chuť 
bojovať o čo najlepšie umiestnenie. 

Máme veľké prianie, aby už bol náš 
handlovský bazén v  prevádzke, 
aby sme mali vytvorené výborné 
tréningové možnosti, vďaka ktorým 
by sa naši plavci opäť vrátili na špičku 
slovenského žiackeho plávania. Veď 
plávanie ku Handlovej neodmysliteľne 
patrilo, patrí a dúfajme, že bude patriť 
naďalej.

PKHA

Naša gymnastka Zoe Zara Ďurinová 
v Nových Zámkoch na Slovenskom 
pohári JIPAST, v  kategórii B 
najmladšie žiačky, získala 13. miesto.
Začiatkom júna absolvovali naše 
gymnastky preteky v  Zákamennom. 
Už v  autobuse bola dobrá nálada. 
Sprevádzali ich aj rodičia, ktorí fandili 
všetkým dievčatám a  pripravili im 
fantastickú športovú atmosféru. 

Výsledky
Kategória A: 1. Tamara Bodžárová, 
2. Katarína Dolnická, 3. Isabella 
Rozenbergová, 5. Simona Šálová, 
6. Amália Štupáková, 8. Ema Karcolová, 
9. Lucia Lukáčová, 12. Edita Michelová, 
14. Dominika Šablová, 26. Romana 
Fabianová 

1. miesto družstvo: Bodžárová, 
S. Šálová, Dolnická, E. Karcolová 

2. miesto družstvo: Rozenbergová, 
A. Štupáková, Lukáčová, Edita 

Strelecká liga historických zbraní pozná víťazov

Tanečná skupina Dazya
v Teleráne

Gymnastky opäť úspešné

Michelová 6. miesto družstvo: Šablová, 
Hunková, Fabianová

Kategória B: 1. Romana Ivanová, 
2. Františka Rumpliová, 3. Sofia 
Fedešová, 5. Diana Prosbová, 
8. Lucia Gazdíková, 9. Lenka Farkašová, 
10. Rebeka Šálová, 19. Nella Očanášová, 
22. Nina Prokeinová, 24. Natália 
Karcolová, 28. Bianka Rigová, 29. Sandra 
Veselovská

1. miesto družstvo: Fedešová, 
Rumpliová, Prosbová, R. Šálová
2. miesto družstvo: Ivanová, 
L. Gazdíková, Farkašová, Očenášová
7. miesto družstvo: Prokeinová, 
N. Karcolová, Rigová, Veselovská

Kategória C: 2. Tamara Gregušková, 
4. Natália Grófová, 9. Martina Tončková, 
10. Karin Gregušková

2. miesto družstvo: T. Gregušková, 
Grófová, Tončková, K. Gregušková

(r)

Knôtová pištoľ Tanzutsu, 25 m: 
1. Štefan Ernst, Gajary, 94 b., 2. Marcel 
Hanulík, Strieborník Zv. Slatina, 90 b., 
3. Stanislav Tesár, Slovnaft BA, 79 b.

Ľubovoľný perkusný revolver Donald 
Malson, 50 m: 1. Štefan Ernst, Gajary, 
85 b., 2. Dušan Bublák, Strieborník Zv. 
Slatina, 75 b, 3. Rudolf Nemec, Danubius 
– Domini BA, 67 b.

Perkusná puška Vetterli, 50 m stoj: 
1. Vladimír Jurza, BSKDD BA, 100 b., 
2. Tomáš Šrámek, Slovnaft BA, 97 b., 
3. Lajoš Szalai, Royal KN, 94 b.

Perkusná vojenská puška Lamarmora, 
50 m stoj: 1. Vladimír Jurza, BSKDD BA, 
99 b., 2. Tomáš Šrámek, Slovnaft BA, 94 b., 

3. Radoslav Šabík, BPShA Topoľčany, 91 b.

Poľovnícka puška Trapper, 50 m stoj: 
1. Vladimír Karel, BPShA Topoľčany, 92 b., 
2. Róbert Simonides, Slovnaft BA, 85 b., 
3. Stanislav Tesár, Slovnaft BA, 82 b.

Kresadlová puška Pennsilvánia, 
50 m stoj: 1. Tomáš Šrámek, Slovnaft 
BA, 87 b., 2. Vladimír Juirza, BSKDD BA, 
86 b., 3. Stanislav Tesár, Slovnaft BA, 78 b.

Perkusná zadovka Sharps, 50 m stoj: 
1. Radoslav Šabík, BPShA Topoľčany, 
83 b., 2. Jozef Židek, SjF STU BA, 68 
b., 3. Vladimír Pulkovník, SjF STU BA, 57 b.

Ondrej Benke, predseda ŠSK Handlová


