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Mesto Handlová finančne podporí prázdninové kempy
Počas prázdnin prebiehajú nielen 
letné denné tábory v Centre 
voľného času, ktoré zriaďuje mesto.  
Zaujímavé kempy pripravili pre deti 
i občianske združenie fungujúce 
v našom meste.
Basketbalový kemp organizuje ŠBK 
Handlová pod patronátom trénera 
Jána Beráneka, futbalový kemp 
MFK Baník Handlová prebieha pod 
taktovkou trénera Kristiána Hirku, 
ďalší pobytový futbalový kemp pri 
Leviciach zastrešuje za MFK Baník 
Handlová tréner Jozef Juríček, tanečný 
kemp Dazya pripravila trénerka Daša 
Durčovičová, na základnej škole 
Morovnianska cesta organizuje denný 
tábor DO Fénix pod vedením Márie 
Maňákovej,  tanečné sústredenie  
Volcana zorganizovala Alexandra 
Ličková a je pripravené nielen pre deti 
navštevujúce túto tanečnú skupinu, 
handlovský farský úrad zorganizoval 
Farský tábor pod taktovkou 
Radovana Hasíka a letné sústredenie 
gymnastiek pripravila Mária Kotríková. 

Občianske združenia na svoju činnosť 
nedostávajú normatívy ako školy, 
financie na svoje aktivity si musia 
prácne zháňať.  Bez príspevkov rodičov, 
mesta či sponzorov by neexistovali. 

Za reprezentáciu školy a  mesta 
v  školskom roku 2018/2019 si vo 
štvrtok 27. júna prevzalo sklenené 
medaily Najlepší žiak 2019 
dvadsaťtri žiakov. Tí svoje úspechy 
dosiahli vďaka svojej usilovnosti 
pod vedením viac ako dvadsiatky 
pedagógov. 
„Veľmi ma teší, že môžem podať ruku 
mladým študentom, ktorí napriek 
svojmu mladému veku pochopili, 
že samotná práca môže byť pre 
človeka odmenou“, uviedla vo svojom 
príhovore primátorka mesta Silvia 
Grúberová s poďakovaním pedagógom 
za ich prácu na slávnostnom 
oceňovaní žiakov, jednotlivcov z troch 
základných škôl, Základnej umeleckej 
školy, Centra voľného času, Špeciálnej 
základnej školy, osemročného štúdia 
Gymnázia Ivana Bellu a  Strednej 
odbornej školy. Pri výbere najlepších 
žiakov rozhodovali kritériá ako účasť 
a  umiestnenie žiakov (jednotlivcov) 

v  medzinárodných, celoslovenských, 
krajských súťažiach a  na prvých 
troch miestach v okresných súťažiach 
základných a  stredných škôl. Mená 
našich žiakov a  pedagógov ostanú 
zapísané v Pamätnej knihe mesta.

Ocenenie pre žiakov Základnej 
školy na Mierovom námestí

Amália Štupáková, 2. B: v oblastnej 
súťaži Malá Vansovej Lomnička získala 
1. miesto, v  okresnom kole súťaže 
Hviezdoslavov Kubín sa umiestnila na 
1. mieste. Svoju všestrannosť dokazuje 
úspechmi v prírodovedných súťažiach 
Vševedko a Matematický klokan, ako 
aj v športových a tanečných súťažiach. 
Ako členka gymnastického družstva 
sa umiestnila na 1. mieste v  okrese 
v kategórii A.                                                                       

Šárka Štupáková, 5. A: aktívne pracuje 
v školskom detskom parlamente a je 
šéfredaktorkou školského časopisu 

Úsmev. Školu reprezentovala 
v  prednese poézie a  prózy na súťaži 
Hviezdoslavov Kubín a v matematickej 
súťaži Pytagoriáda, Najväčší úspech 
dosiahla v okresnom kole geografickej 
olympiády, kde obsadila 1. miesto. 
Školu a mesto neustále reprezentuje 
aj ako členka tanečnej skupiny Dazya. 

Diana Kyjaková, 7. B: zúčastnila sa 
súťaže Ochranárik čísla tiesňového 
volania 112 a  civilnej obrany, kde 
sa umiestnila so svojim projektom 
v  okresnom kole na 1. mieste 
a v celoslovenskom meradle obsadila 
20. priečku. Ďalší úspech jej priniesla 
účasť v  recitačnej súťaži Šaliansky 
Maťko, keď obsadila 1. miesto 
v školskom kole a 2. miesto v okresnom 
kole. Zároveň školu reprezentovala 
aj v  recitačnej súťaži Malá Vansovej 
Lomnička a  v  súťaži Píšeš, píšem, 
píšeme. 

Paulína Vicianová, 7. B: v  tomto 
školskom roku sa zapojila do 
biologickej olympiády v  kategórii D, 
kde v okresnom kole získala 1. miesto. 
Každý rok sa zapája aj do oblastnej 
súťaže Malá Vansovej Lomnička, kde 
sa tento rok umiestnila na 1. mieste. 
Svoje mesto reprezentuje aj na 
medzinárodných tanečných súťažiach 
ako členka skupiny Dazya.

Ocenenie pre žiačku Základnej 
školy na Morovnianskej ceste

Eva Bačová, 9. A: úspešne 
reprezentuje svoju školu a  mesto 
Handlová na streleckých súťažiach. 

V  krajskom kole súťaže v  streľbe zo 
vzduchovky sa umiestnila 3. mieste. 

Ocenenie pre žiakov Základnej 
školy na Školskej ulici

Natália Kormúthová, 3. A: 
v celonárodnom kole súťaže Šaliansky 
Maťko získala 2. miesto v  I. kategórii 
a 1. miesto v okresnom aj v krajskom 
kole. V  okresnom kole súťaže 
Hviezdoslavov Kubín sa umiestnila na 
2. mieste v prednese poézie. V literárnej 
súťaži Píšem, píšeš, píšeme získala 
na krajskom kole 3. miesto. Školu 
reprezentovala aj v  Gymnastickom 
štvorboji základných škôl.

Sarah Jankulová, 9.A: v  Testovaní 
9 dosiahla v  obidvoch predmetoch 
úspešnosť nad 90 %. Aktívne 
a  pravidelne sa zapájala do súťaží 
a predmetových olympiád, napríklad 
Olympiáda zo slovenského jazyka 
a literatúry, Pytagoriáda, matematická 
olympiáda, chemická olympiáda, 
Hviezdoslavov Kubín, Vansovej 
Lomnička, Mladý moderátor. 
Jej najvýznamnejší úspech bolo 
3. miesto v  kategórii C v  okresnom 
kole Olympiády zo slovenské jazyka 
a literatúry. 

Sarah Ochodničanová, 6. B: 
školu reprezentovala v  dejepisnej 
olympiáde, v ktorej v tomto školskom 
roku v kategórii F obsadila 1. miesto 
v okresnom kole. 

O to viac si zaslúžia úctu a vďaku nás 
všetkých. Robia to pre handlovské deti 
a vytvárajú im priestor na potrebné 
aktívne a zmysluplné trávenie 
voľného času. Preto som sa rozhodla 
všetky podporiť. Výška pomoci pre 
jednotlivé letné aktivity je tento rok 
podriadená možnostiam rozpočtu. 
Bohužiaľ nám chýba systémová 
podpora. Už budúce prázdniny budú 
pripravené pravidlá pre prideľovanie 
financií z rozpočtu mesta na letné 
aktivity, kempy a sústredenia pre deti, 
ktorým sa dostane pomoci od mesta. 
Pravidlá sa budú vytvárať v spolupráci 
so stálymi komisiami pri mestskom 
zastupiteľstve. 

Záverom prajem všetkým deťom 
krásne prázdniny plné zážitkov, 
či už v kempoch, táboroch,  na 
Kratochvíľkach, ktoré pripravuje 
handlovský dom kultúry na našom 
námestí, u starých rodičov na 
prázdninách. 

A možno sa stretneme len tak 
na handlovskom námestí, ktoré 
sme na horúce leto pripravili pre 
Handlovčanov a návštevníkov na 
jednom z koncertov, dobrom filme v 
rámci Leta na námestí.

Silvia Grúberová, primátorka mesta

Poznáme najlepších žiakov handlovských škôl za uplynulý školský rok

Pokračovanie na strane 6.
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Poslanci schválili dve nové nariadenia
Piate zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová 
(MsZ) sa konalo vo štvrtok 27. júna. 
Diskutovalo sa aj o oprave schodov 
vo viacerých lokalitách mesta, 
programe regionálnych osláv Dňa 
baníkov, ale i výsadbe kvetinových 
záhonov pred mestským úradom, 
ktoré boli navrhnuté odborníkmi 
v  rámci celkovej rekonštrukcie 
centrálnej mestskej zóny 
a fungovaní mestského futbalového 
klubu. 
V bode nakladanie s majetkom mesta 
bolo schválených päť odpredajov, 
z  toho jeden v  rámci vyhlásenej 
obchodnej verejnej súťaže a  dva 
odpredaje poslanci pozastavili. 
Poslanci zverili do správy majetok 
mesta (stroje, budovy a  zariadenia) 
Základnej škole na Mierovom námestí 
a  príspevkovej organizácii Mestská 
knižnica Handlová. 

Nové VZN o  poskytovaní dotácií 
z  rozpočtu mesta Handlová bolo 
prijaté z dôvodu potreby zosúladenia 
s  nariadením z roku 2007 s  platnou 
legislatívou, súčasnými potrebami 
organizácií na podporu kultúry, športu 
a verejnoprospešných aktivít v meste 
a  lepšou kontrolou pri vyúčtovaní 
použitia verejných prostriedkov. 

Po poslaneckej diskusii bolo schválené 
VZN o  výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Handlová. Príspevky 
od rodičov na štúdium detí v Základnej 
umeleckej škole (ZUŠ) boli upravené 
tak, aby škola vedela zabezpečiť 
všetky učebné postupy na kvalitatívne 
vysokej úrovni. Žiaci, ktorí neodovzdajú 
čestné vyhlásenie v  ZUŠ (okrem 
žiakov MŠ) však budú mať výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov pre individuálne 
vyučovanie vo výške 60 eur mesačne 
a pre skupinové vyučovanie vo výške 
30 eur mesačne. V prípade, že čestné 
vyhlásenie odovzdajú ZUŠ, poplatky 
sa zvýšili minimálne, pri prípravnom 

štúdiu vôbec. V  rámci VZN došlo 
k zmene výšky mesačného príspevku 
na nákup potravín, ktorú uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa. Účinnosť 
VZN je od 1. septembra.

Informácia o  tom, že mestskú 
plaváreň bude prevádzkovať 
súčasná príspevková organizácia 
Plaváreň mesta Handlová, sa 
vylučuje s  podmienkami podpísanej 
koncesnej zmluvy s  investorom. 
Koncesná zmluva je podpísaná na 
prevádzku a  rekonštrukciu plavárne 
mesta, prevádzkovateľom je v zmysle 
zmluvy preto investor. Plaváreň mesta 
Handlová k septembru 2019 zanikne 

bez právneho nástupcu s  tým, že 
všetok majetok, práva a  povinnosti, 
pohľadávky a  záväzky zrušenej 
príspevkovej organizácie prechádzajú 
dňom 1.10.2019 na zriaďovateľa – 
mesto Handlová. Päť zamestnancov 
plavárne je presunutých počas 
rekonštrukcie na iné pracoviská. 
„Ďakujem všetkým zamestnancom 
za ich doterajšiu kvalitne odvedenú 
prácu a  uisťujem ich, že mesto 
bude postupovať korektne v  zmysle 
zákonníka práce a  nevylučujeme 
možnosť ponukového konania,“ 
uviedla počas zasadnutia MsZ 
primátorka Silvia Grúberová. 

Za kronikárku mesta poslanci na 
júnovom zasadnutí schválili Danu 
Reindlovú.

Pri rozhodovaní o neschválení ponuky 
dodávateľa tepla z centrálneho zdroja 
v Handlovej zavážili možnosti mesta na 
odkúpenie akcií. „Firma KMET Handlová 
je určite strategický podnik v našom 
meste a  my máme záujem mať čo 
najviac akcií pod kontrolou. Bohužiaľ, 
momentálna situácia nám nedovoľuje,“ 
reagoval zástupca primátorky Radoslav 
Iždinský na ponuku spoločnosti 
KMET Handlová, a.s., ktorá ponúkla 
mestu akcie za cenu 3,5 milióna eur.  

Z funkcie konateľa HATER-HANDLOVÁ 
spol. s r.o. odchádza Blažej Litva, a to 

na základe jeho písomného vzdania 
sa funkcie. Do vymenovania nového 
konateľa, ktorý vzíde z  výberového 
konania, bude spoločnosť viesť 
primátorka mesta. „Chcem sa naozaj 
úprimne poďakovať odchádzajúcemu 
konateľovi. Pôsobil v  našich 
technických službách v  meste 
Handlová 20 rokov. Nebola to len 
oblasť technických služieb. Bola to 
oblasť aj komunálneho odpadového 
hospodárstva. V  roku 2017 získala 
naša mestská spoločnosť, pod jeho 
vedením, ocenenie a  víťazstvo v súťaži 
Zlatý mravec 2017, takže ďakujeme 
a  prajeme mu v  nasledujúcej práci 
veľa úspechov,“ uviedla na margo 
odchádzajúceho konateľa primátorka 
mesta.

Za nového člena do Komisie zdravotnej, 
sociálne a ochrany verejného poriadku 
MsZ zvolili poslanci Marcela Jánošíka. 
V  závere boli poslanci informovaní 
o  činnosti Bytovej rady mesta 
Handlová. Poslanecký zbor schválil 
aj plán zasadnutí mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva na II. polrok 
2019. Rokovania budú dostupné na 
YouTube kanáli regionálnej televízie 
RTV Prievidza, kde si ho môžete 
pozrieť on-line alebo z archívu. Všetky 
materiály k rokovaniu sú dostupné na 
webovom sídle mesta.

JP

Pred niekoľkými dňami na našom 
námestí pribudla osviežujúca 
novinka. Trysky rozprašujúce vodu 
na vodnú hmlu, ktorá v  horúcich 
letných dňoch mimoriadne príjemne 
schladí každého okoloidúceho. 
Celé zariadenie, ktoré je umiestnené 
v  centrálnej zóne námestia, bolo 
financované z rozpočtu mesta a  jeho 
hodnota je približne 1 500 eur. 
„Opravenú máme aj našu fontánu, 
ktorá je v súčasnosti zatiaľ v skúšobnej 
prevádzke. Pevne veríme, že tentokrát 
ju vandali obídu a  my sa nebudeme 
musieť pozerať na ďalšie zničené svetlá 
a  iné časti majetku, ktorý patrí nám 
všetkým, nám Handlovčanom,“ hovorí 
primátorka mesta Silvia Grúberová 
s  tým, že dostupný a  funkčný je tiež 
vodný kužeľ, kde sa môžu okoloidúci 
Handlovčania napiť.

Na sociálnej sieti sa pod príspevkom, 
ktorý informoval o inštalovaní vodnej 
hmly, rozprúdila vášnivá debata 
a  komentovanie. Zatiaľ čo drvivá 
väčšina občanov tento úžasný nápad 
víta, našlo sa aj pár skeptikov. „Super, 
krásne, supéééér, úžasné, ďakujeme, 
najgeniálnejší nápad,“ napovedajú 
komentáre od Lucky, Marty, Soni, Timei, 
Heleny či Zlatice. Aj to je dôkazom toho, 
že mesto trafilo v  horúcich letných 

dňoch vybudovaním vodnej hmly do 
čierneho. Osvieženie padne dobre azda 
každému. Princíp jeho fungovania je 
jednoduchý. Voda rozptýlená na hmlu 
chladí nielen okoloidúcich, ale aj vzduch 
v  jeho tesnej blízkosti. Zariadenie 
nepoužíva žiadne chemikálie. Od 
diskutujúcich však zaznel aj názor, že 
umiestnenie fontány v strede námestia 
by bola lepšia voľba. „Vodná hmla bola 
nainštalovaná v mieste s optimálnym 
prístupom k  napojeniu vody, kedy 
musíme rešpektovať dispozície, ktoré 
máme,“ podotýka Silvia Grúberová. 

Diskutujúci na sociálnej sieti majú 
k inštalovaniu vodnej hmly aj negatívne 
názory. „Hlavne, že ste zlikvidovali 
stromy, ktoré tam udržiavali prijateľnú 
klímu aj bez ďalších nákladov,“ znie 
jeden z  názorov. „Kompetentní 
pracovníci mesta, ako aj my všetci 
ostatní, si veľmi dobre uvedomujeme 
dôležitosť zachovania verejnej zelene. 
Namiesto odstránených stromov boli 
v adekvátnom počte vysadené nové. 
Musia však dorásť. Je v  záujme nás 
všetkých, aby sa naše mesto zelenalo 
a  vedenie mesta prisudzuje tejto 
myšlienke veľkú prioritu,“ dodáva na 
záver primátorka Handlovej. 

(r)

Handlovčanov priamo na námestí
osvieži vodná hmla

Akčný plán transformácie 
hornej Nitry schválila vláda

V stredu 3. júla Vláda SR prerokovala 
a schválila Akčný plán transformácie 
hornej Nitry. Je postavený na štyroch 
pilieroch, ktorými sú mobilita 
a prepojenosť regiónu, ekonomika, 
podnikanie a  inovácie, udržateľné 
životné prostredie, kvalita života 
a sociálna infraštruktúra. 

Akčný plán transformácie regiónu 
horná Nitra na svojom rokovaní 
12. júna tohto roku schválili poslanci 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Na jeho realizáciu budú 
potrebné miliardy i zmena legislatívy. 
V  najbližšom vydaní Handlovského 
hlasu sa tejto téme budeme venovať 
z blízka. 

Handlovská architektúra
v grafike

„Architektúra je médium, ktoré 
najvyrečenejšie reflektuje sociálnu 
a  kultúrnu štruktúru prostredia 
a  výrazne definuje a  reprezentuje 
spojenie hmotného s  duchovným, 
stimuluje chovanie a život ľudí,“ uvádza 
v  opise svojich grafík akademický 
architekt Rastislav Nemec s  tým, že 
zámerom tohto projektu je dostať tak 

viac do širšieho povedomia verejnosti 
architektonické stavby, vzbudiť 
záujem o  hodnotné skutočnosti, čo 
pre domorodca znamená pestovať 
zdravé sebavedomie a  hrdosť. 
„A  pre návštevu pozornosť, úctu 
a  príťažlivosť,“ podotýka Nemec. 
Opisu projektu, ktorý je zameraný na 
prezentáciu architektúry mesta, dal 
názov Live after coal.

Súbor dvanástich grafík, ktoré budú 
postupne dostupné na propagačných 
predmetoch mesta, bude sám 
autor prezentovať už čoskoro na 
pripravovaných Kratochvíľkach počas 
leta. Viac sa o celom projekte, postupe 
prác a  vízii celého projektu budeme 
zhovárať so samotným autorom už 
v budúcom čísle Handlovského hlasu.

JP

Pripravujeme pre vás v budúcom čísle Handlovského hlasu

Dobrovoľníčka Kristína Chovancová 
dala dokopy skupinku ľudí, ktorá 
vyčistila ďalšiu zo zoznamu znečistených 
oblastí. Tentokrát dobrovoľníci 
upratovali a čistili záhradkársku oblasť 
za obchodným reťazcom Lidl.
„Na prvý pohľad sa miesto zdalo byť 
v dobrom stave, no akonáhle sme sa pozreli 
na svah či roklinu plnú fľašiek, topánok, 
ostnatého plotu, konštrukcií fúrika a iného 
odpadu, pohľad na vec sa razom zmenil,“ 
informuje Kristína Chovancová s tým, že 
dobrovoľníci, ktorí sa do čistenia tejto 
lokality zapojili, mali zabezpečené všetko 
potrebné. A to od pitného režimu až po 
rukavice. 

Pod kopcom bol pripravený kontajner na 
odpad, ktorý sa pristavil vďaka pomoci 
Jany Paulínyovej z mestského úradu a 
spoločnosti Hater. V nedeľu 23. júna sa 

jedenástim dobrovoľníkom rôzneho veku 
podarilo vyzbierať 23 kusov 120-litrových 
vriec odpadu a veľké kusy, a to všetko za 
necelé dve hodiny! „Ďakujem každému, kto 
sa zúčastnil predošlých zberov, a zároveň 
žiadam ďalších spoluobčanov, aby sa 
k nám pridali a pomohli nám upratať naše 
mesto,“ vyzýva k spolupráci dobrovoľníčka 
Kristína.

Harmonogram najbližších zberov

14.7. (nedeľa) - oblasť lesík za ZUŠkou
18.7. (štvrtok) - oblasť Mostná, domy
21.7. (nedeľa) - oblasť les popri hlavnej ceste, 
smer ZH
11.8. (nedeľa) - oblasť za garážami na 
Úderníckej ul.
13.8. (utorok) - oblasť lúka za športovou 
halou
25.8. (nedeľa) - Handlovka

Dobrovoľníci čistili znečistené oblasti. Pridajte sa k Earth Angel aj vy

Dátumy a viac informácií si môžete pozrieť 
aj na facebookovej stránke handlovských 
dobrovoľníkov pod názvom Earth Angel.

(r)
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Z činnosti mestskej polície

Dlhodobým problémom miest, aj toho 
nášho, je vytváranie čiernych skládok. 
Skládky vedľa stojísk kontajnerov sa 
vytvárajú po celom meste. Obyvatelia 
vedľa kontajnerov ukladajú 
nadrozmerný, stavebný a dokonca aj 
elektro-odpad. Pravidelne po zvoze sa 
pozeráme na vrecia s nevytriedeným 
odpadom pohodené vedľa prázdneho 
kontajnera. 
Mestská polícia len od začiatku roka 
2019 zaevidovala 64 skládok, ktoré 
boli práve okolo stojísk kontajnerov. 
Preto žiadame občanov, aby odpad 
vhadzovali do nádob na to určených, 
lebo na takéto konanie doplácame všetci 
a  nielen finančne. Nepotrebný odpad 
(separačný, nebezpečný odpad, elektro-
odpad a oleje) môžu občania bezplatne 
doniesť do zberného dvora spoločnosti 
Hater na Potočnú ulicu a stavebný, ako 
aj separačný odpad taktiež bezplatne 
na skládku odpadu v  Handlovej, na 
Ul. Na Scheiblingu. Taktiež žiadame 
občanov, aby dodržiavali plánovaný 
zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý 
sa vykonáva v  štyroch termínoch. 

Nasledujúci je v  dňoch od 19. do 
21. augusta.

Niektoré udalosti
z výkonu služby

19.6. o 9.06 hod. – tel. oznámil občan 
mesta, že jeho 89-ročný sused kričí 
o  pomoc a  nemôže sa postaviť. Po 
príchode na miesto bolo zistené, že 
sused býva v  byte sám, má zamknuté 
dvere a  nemôže sa postaviť, keďže 
spadol a  nevládze. S  hliadkou cez 
zamknuté dvere ťažko komunikoval, 
zranený nebol. Hliadke sa nepodarilo 
zistiť tel. kontakt na príbuzných, preto 
bola na miesto privolaná hliadka HaZZ, 
ktorá za prítomnosti hliadky MsP 
a hliadky OOPZ otvorila byt. Medzitým 
sa cez stálu službu podarilo zistiť kontakt 
na vnuka, ktorý uviedol, že o  deda sa 
starajú, chodia za ním každý deň a snažia 
sa mu vybaviť miesto v Senior centre, čo 
starký odmieta. Na miesto sa po chvíli 
dostavila vnučka a byt zabezpečila. 

19.6. o  11.30 hod. – kamerovým 
systémom boli v CMZ na lavičke zistené 

dve osoby, pričom jedna požila alkohol 
na ver. priestranstve z  plastovej fľaše 
(víno) a  druhá osoba zahasila ohorok 
o novú lavičku a hodila ho na zem. Na 
mieste zistená totožnosť obidvoch žien. 
V  oboch prípadoch boli priestupky 
ukončené v zmysle zákona. Pani, ktorá 
zahodila ohorok na zem, vyčistila 
okolie lavičky a príslušníci skontrolovali 
majetok mesta, bez poškodenia. 

20.6. o  13.05 hod. - stála služba 
OOPZ požiadala hliadku o  súčinnosť 
pri preverení oznamu na Partizánskej 
ulici, kde má dochádzať k  susedským 
nezhodám. Hliadka sa skontaktovala 
s obyvateľkou domu, ktorá uviedla, že 
sused ju slovne uráža a ona to už tolerovať 
nebude. Hliadka sa skontaktovala aj 
s druhou stranou, pričom sused uviedol, 
že susedka robí doma párty, stretávajú sa 
tam viaceré osoby a tým ruší aj ostatných 
nájomníkov. Ďalej uviedol, že vec idú 
riešiť na domovej schôdzi. Hliadkou bol 
požiadaný, že kým si vec nevybavia, nech 
sa zdrží akýchkoľvek urážok na susedu. 

21.6. o  1.30 hod. - tel. oznámené, že 
na Mierovom námestí pri obytnom 
dome sedia mladíci a počúvajú hudbu 
z  reproduktora. Na mieste boli zistení 
dvaja mladíci, ktorí počúvali hudbu 
z  mobilného telefónu cez prenosný 
reproduktor. Pred sebou mali otvorenú 
0,5 l fľašu alkoholu. Obaja priznali, že 
popíjajú a počúvajú hudbu. Na mieste 
bola zistená totožnosť mladých mužov, 
jeden z  nich bol mladiství. Starší sa 
priznal, že alkohol zakúpil on a  podal 
ho mladistvému kamarátovi. Tento 
kontaktoval matku a  bol odvezený do 
miesta trvalého bydliska, kde bola za 
prítomnosti matky vykonaná dychová 
skúška na prítomnosť alkoholu v dychu 
s  pozitívnym výsledkom 1,30 mg/l. Po 
vykonaní potrebných úkonov bolo 
s  matkou dohodnuté, že sa dostaví 

so synom na vypočutie na útvar MsP. 
Priestupky zostávajú v riešení na MsP.

26.6. o  19.05 hod. - tel. oznámené, 
že na Mierovom námestí sa pohybuje 
dezorientovaný muž, ktorý pôsobí 
vydesene a  vysilene, preto ho 
oznamovateľka posadila s  manželom 
na lavičku a  priniesla mu pohár vody. 
Neznámy muž nevie uviesť kam ide 
a ani odkiaľ. Hliadkou na mieste zistené, 
že ide o 84-ročného muža, ktorého už 
medzičasom hľadala aj jeho manželka. 
Starý pán hliadke tvrdil, že je v Martine. 
Nesťažoval sa na bolesti alebo iné 
zdravotné problémy. Bol dostatočne 
zavodnený a  netrpel dehydratáciou. 
Hliadkou bol prevezený do miesta 
trvalého bydliska, kde bolo zistené, že 
jeho manželka išla na nákup a ešte sa 
nevrátila. Jeden z  príslušníkom MsP 
zostal s  mužom na lavičke a  druhý 
príslušník išiel pre jeho manželku, ktorú 
doviezol domov. Pani si manžela od 
hliadky prevzala. Bola poučená, aby na 
neho dohliadla, dala mu ešte dostatok 
tekutín a nechala ho oddychovať.

30.6. o  2.15 hod. - stála služba MsP 
oznámila zraneného muža ležiaceho na 
Nám. baníkov pri tržnici. Po príchode 
na miesto hliadka spozorovala, ako 
okoloidúci dávajú zranenému mužovi 
prvú pomoc. Zistená totožnosť zranenej 
osoby. Vzhľadom k tomu, že muž jazdil 
na motorovej kolobežke pod vplyvom 
alkoholu, pričom spadol a  spôsobil si 
poranenia hlavy a ruky, bola na miesto 
privolaná hliadka OOPZ a RZP.  

1.7. o  19.50 hod. – preverený 
oznam v  baníckej kolónii, kde sa 
mal oznamovateľke vyhrážať priateľ 
zabitím a  mal ju aj fyzicky napadnúť. 
Na mieste sa hliadka skontaktovala 
s  oznamovateľkou, ktorá uviedla, že 
priateľ pred príchodom hliadky ušiel cez 

okno, pričom jej ešte zakričal, že keď sa 
vráti, dopichá ju nožom. Žena viditeľné 
zranenia nemala, lekárske ošetrenie 
odmietla, bola pod vplyvom alkoholu. 
Bola poučená o  možnosti podania 
oznámenia na OOPZ pre podozrenie 
z  TČ nebezpečného vyhrážania. 
Poučeniu porozumela. Pre vlastnú 
bezpečnosť jej bolo odporučené, aby sa 
sama nezdržiavala v dome a radšej išla 
k príbuzným. 

Štatistika činnosti Mestskej 
polície v Handlovej za

1. polrok 2019

Udalosti – 2546
Priestupky – 562
Oznámených priestupkov – 185
Zistených vlastnou činnosťou – 377
Mladistvé osoby – 13
Maloleté osoby – 5
Zákroky – 640
Papuče – 89
Priestupky zistené cez MKS – 50
Výjazdov k narušeným objektom  – 134
Odchytených psov  – 45
Doručovaných súdnych zásielok  – 28
Zákroky na žiadosť OOPZ – 89 ; 112 – 8; 
HaZZ – 0

MsP

Dňa 30. júna skončilo päťročné 
funkčné obdobie niektorých 
riaditeľov škôl a školských zariadení. 
Z  tohto dôvodu boli vyhlásenie 
výberové konania na obsadenie 
miesta riaditeľov.
Výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľa Základnej školy na Mierovom 
námestí 255/27 sa uskutočnilo 
27. mája. Rada školy predložila návrh 
na vymenovanie do funkcie riaditeľky 
školy Mgr. Ivetu Jakubovú. 

Výberové konanie na obsadenie 
miesta riaditeľa Základnej školy na 
Morovnianskej ceste 1866/55 sa 
uskutočnilo 23. mája a  Rada školy 
predložila návrh na vymenovanie do 
funkcie riaditeľky školy Mgr. Elenu 
Šoltýsovú.

Oba tieto návrhy primátorka mesta 
Silvia Grúberová akceptovala. „Rada 
každej základnej školy je zároveň 

Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ 
spol. s r.o. odštartovala druhú kosbu 
v  meste. Na prácach sa podieľa 
sedem koscov s krovinorezmi a dva 
minitraktory.
Koordinátorom činnosti v spoločnosti 
je v súčasnosti poverený Miloš Budovič. 
Spoločnosť má na kosenie k dispozícii 
sedem koscov a dva minitraktory. 

Počet koscov vychádza zo skutočnosti, 
koľko ľudí sa na túto ponuku v danom 
čase prihlásilo a  splnilo predpoklady. 
Kosci pokosenú trávu neskôr pohrabú 
a  odvezú. Pri kosení v  okolí áut sa 
snažia kosiť tak, aby použili plachtu, 
ktorá ochráni auto pred zvyškami 
trávy. Spoločnosť Hater vykonáva kosbu 
priamo v  meste Handlová. Dopĺňa ju 
malý tím aktivačných pracovníkov. 
V  mestských častiach ako Morovno, 
Horný koniec a Nová Lehota vykonávajú 
kosbu tiež aktivační pracovníci. 

Prvá kosba trvala približne dva mesiace. 
Skomplikovalo ju aj daždivé počasie. 
V týchto dňoch sme kontinuálne prešli 
na druhú kosbu. 

Harmonogram kosby v meste 

- Ul. Okružná
- Ul. Morovnianska
- Ul. Prievidzská (ľavá + pravá strana)
- tržnica
- Ul. 29. augusta popri ZUŠ až po Detský 
domov
- Ul. 29. augusta od Hutira relax popri 
vežičke až po kruhový objazd
- Ul. Partizánska (dvory až po hasičov, 
späť k lekárni sv. Kataríny)
- Ul. SNP, Železničiarska
- Ul. 1. mája, kasárne
- ulice Lipová, Poštová, ČSA – Jednota
- park na ČSA oproti SOŠ Handlová
- Ul. ČSA až po Lidl
- Ul. Údernícka
- Ul. Dimitrovova
- Ul. Mostná
- Handpark, Ul. Ligetská
- Malá Hôrka, Banská kolónia
 
Kosbu trávnatých okrajov v  okolí 
hlavnej cesty má na starosti Slovenská 
správa ciest. Nová Lehota bola 
pokosená dobrovoľníkmi a aktuálne ju 
v uplynulých dňoch kosili aj spomínaní 
aktivační pracovníci, rovnako tak aj 
Horný koniec a  Morovno, ktoré budú 
tiež opätovne kosené. 

Mesto Handlová kosí verejné plochy. 
O  plochy, ktoré sú vo vlastníctve 
súkromných osôb, sa musia postarať 
ich vlastníci. Ďakujeme touto cestou 
všetkým tým, ktorí prispeli svojou 
prácou a  svojpomocne kosili okolie 
svojich príbytkov.

(r)

výberovou komisiou, a  tak vybrala 
a  odporučila na ďalšie funkčné 
obdobie víťazné kandidátky. V oboch 
prípadoch som ich výber akceptovala 
a  s  radosťou menovala do funkcie 
riaditeľku ZŠ Morovnianska cesta Elenu 
Šoltýsovú a  riaditeľku ZŠ Mierové 

námestie Ivetu Jakubovú. Obom im 
prajem v ich práci veľa elánu, úspechov 
a spokojných žiakov a rodičov,“ uviedla 
na margo nových riaditeliek škôl 
primátorka Handlovej.

Výberové konanie na obsadenie 
miesta riaditeľa Centra voľného 
času v  Handlovej sa uskutočnilo 
24. mája. V tomto prípade Rada školy 
nepredložila návrh na vymenovanie 
riaditeľa CVČ. Na dobu do 
vymenovania riaditeľa Centra voľného 
času, na základe výberového konania, 
bola výkonom funkcie riaditeľky centra 
poverená Mária Soláriková.

„Ďakujem všetkým pedagógom 
v našom meste za ich prácu 
v uplynulom školskom roku 
a,samozrejme, všetkým deťom želám 
nádherné letné zážitky,” dodala na 
záver Silvia Grúberová. 

(r)

Primátorka vymenovala do funkcie riaditeľky
dvoch základných škôl

Začala sa druhá kosba verejných 
priestranstiev

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
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Medzi zákazníkov spoločnosti GeWiS patria také koncerny
ako Audi, Bosch či Volkswagen

G eWiS Gruppe, ktorej 
súčasťou je i  GeWiS 
Slovakia s.r.o, je rodinne 
vedená firma, ktorá 

sa za 40 rokov svojej pôsobnosti 
vyprofilovala na dodávateľa 
vysokopresných, komplexných 
dielov a montovaných skupín pre 
automobilový, elektrotechnický 
p r i e m y s e l ,  h y d r a u l i k u 
a  poľnohospodársku techniku. 
Práve v  septembri tohto roka 
oslávi okrúhle 40. výročie 
založenia materskej spoločnosti 
GeWiS Drehteilefertigung GmbH.
Svoju pôsobnosť na Slovensku 
skupina začala v  roku 1991. Vtedy 
pod názvom PHS s.r.o. v Zemianskych 
Kostoľanoch. Významnou devízou 
pre jej štart bola, už vtedy 
aktívna, spolupráca s  niekoľkými 
slovenskými odborníkmi, ktorí 
v  Nemecku spoznali najnovšie 
stroje a  technológie, a  následne 
mohli skúsenosti aplikovať vo svojej 
krajine.

„Rozhodnutie podnikať na Slovensku 
sme nikdy neoľutovali,“ hovorí 
Wilhelm Strobel, jeden z konateľov 
spoločnosti. GeWiS Slovakia s.r.o., 
so svojimi prevádzkami v Handlovej 
(od 1996) a Prievidzi (od 2011) sa za 
posledných 25 rokov, v rámci  GeWiS 
Gruppe, vyvinula na samostatnú 
výrobnú firmu a  priamoúmerne 
počtu zamestnancov, na najväčšiu 
firmu v  skupine GeWiS Gruppe. 
V  Nemecku je aktívna GeWiS 
Drehteilefertigungs GmbH ako 
materská firma. Ku ďalším patrí 
obchodné zastúpenie v  USA 
a technicko-poradenská kancelária 
v Indii. Ako výrobný závod s dvoma 
pobočkami zastáva GeWiS Slovakia 
s.r.o. centrálne miesto v rámci GeWiS 
Gruppe. Požiadavky zákazníkov 
prekračujúce európsky trh sú 
napĺňané na vysokej úrovni. 

Produktové portfólio zastupujú 
predovšetkým súčasti prevodoviek 
a  dvojitej spojky, ako i  hriadele 
a  ozubené kolesá pre kompresory. 
Firma je však i dodávateľom hriadeľov 
pre hydraulické čerpadlá a motory, 
diely pre poľnohospodárske stroje, 
hriadele pre elektromotory a  iné 
komponenty pre strojárstvo. 
Neoceniteľné know-how spravilo 
z  firmy zodpovedného partnera 

pre jej zákazníkov, ku ktorým patria 
koncerny ako VW, Audi, Bosch, Claas, 
Eaton či Magna. 

”
„Považujeme sa za stabilného 

zamestnávateľa, ktorý dáva 
svojim zamestnancom pocit 
istoty už viac ako 25 rokov.”

Wilhelm Strobel,
konateľ spoločnosti GeWiS

S  počtom 1352 zamestnancov 
v  oboch prevádzkach (Prievidza 
868 a  Handlová 484) sa GeWiS 
radí  medzi  významných 
regionálnych zamestnávateľov. 
Napriek tomu spoločnosť nepatrí 
k  zamestnávateľom, ktorí sa príliš 
propagujú navonok. „Snažíme 
sa, aby za nás hovorili naše činy. 
Považujeme sa za stabilného 
zamestnávateľa, ktorý dáva svojim 
zamestnancom pocit istoty už viac 
ako 25 rokov. Dôkazom toho je 
i  podiel zamestnancov, ktorí pre 
našu spoločnosť pracujú viac ako 
10 rokov,“ konkretizuje Wilhelm 
Strobel s  tým, že k  mesiacu jún je 
to 32 percent z  celkového počtu 

zamestnancov. „Každoročne 
odmeníme viac ako stovku 
našich jubilantov. V  dnešnej dobe 
otvoreného pracovného trhu toto 
považujeme za ocenenie pre našu 
spoločnosť,“ zdôrazňuje ďalej 
Wilhelm Strobel a  ako podotýka, 
spoločnosť nevyužíva personálne 
agentúry: „Našich ľudí si vážime 
a  s  každým uzatvárame trvalý 
pracovný pomer.“

Spoločnosť GeWiS zároveň 
vynakladá nemalé investície do 
svojej budúcej generácie. Aktívne 
spolupracuje s  regionálnym 
odborným školstvom už viac ako 
desať rokov. „Prvotná spolupráca 
bola predovšetkým založená 
na zaangažovanosti riaditeľov 
stredných odborných škôl a našich 
zainteresovaných zamestnancov. 
Začínali sme s  exkurziami pre 
deviatakov zo základných škôl,  aby 
sme podporili strojársky orientované 
odbory na úrovni stredného školstva, 
neskôr študentom poskytovali 
možnosť výkonu odborného 
výcviku v priestoroch našej výroby,“ 
hovorí o  spolupráci so strednými 
školami Wilhelm Strobel. Vďaka 
nástupu duálneho vzdelávania 
sa i  v  tomto smere posúva 
spoločnosť ďalej. V  súčasnosti 

má moderne zariadené priestory 
pre odborný výcvik i  samostatné 
oddelenie Centrum vzdelávania 
s  kvalifikovaným personálom, 
ktoré, okrem vzdelávania interných 
z a m e s t n a n cov,  z a s t re š u j e 
i spoluprácu so školstvom a duálne 
vzdelávanie. „V  školskom roku 
2018/2019 sme mali uzatvorených 
40 zmlúv so študentami duálneho 
vzdelávania v  štyroch strojársky 
orientovaných odboroch. Počet 
záujemcov o  duál je z  roka na 
rok vyšší. V  roku 2019 máme 
60-percentný nárast počtu 
uchádzačov o duál ako v roku 2018. 
Je potrebné zdôrazniť, že i  keby 
sme radi, už teraz nie sme schopní 
vyhovieť všetkým žiadostiam,“ 

naznačuje Strobel.

”
„Vynakladáme investície 

do zveľaďovania prevádzky 
v Handlovej.”
Wilhelm Strobel,

GeWiS Gruppe s dvoma výrobnými 
prevádzkami Handlová i  Prievidza 
je dostatočné vybavená, aby bola 
zodpovedným partnerom svojich 
zákazníkov i  do budúcnosti. 
V  Prievidzi využíva spoločnosť 
možnosti na rozširovanie, ktoré sú 
dané veľkosťou areálu. „Handlovú 
však vnímame ako stabilný základ, 
tak v  oblasti automotive, ako 
i  poľnohospodárskej techniky 
či elektrotechniky. To je i  dôvod, 
prečo vynakladáme investície do jej 
zveľaďovania,“ hovorí o  prevádzke 
v  Handlovej Wilhelm Strobel a  na 
margo toho spomenie len investície 
z  posledných období, okrem tých, 
ktoré putovali do technológií: 
„Vybudovanie parkoviska pre 
zamestnancov, renováciu fasády, 
strechy či vzduchotechniky.“

Ako na záver Wilhelm Strobel, 
jeden z  konateľov spoločnosti, 
konštatuje: „Sme milo prekvapení 
zo záujmu mesta o našu spoločnosť 
i  z  návštevy primátorky Silvie 
Grúberovej a  viceprimátora 
Radoslava Iždinského na začiatku 
roka. Prajeme im veľa entuziazmu, 
trpezlivosti a podpory okolia na ich 
ceste za prosperujúcou Handlovou.“

(li)

Miestna akčná skupina Žiar 
organizuje informačný deň 
s bankovými inštitúciami. Chcete 
zveľadiť svoje podnikanie, alebo 
s podnikaním začať? Práve pre vás 
je určené toto stretnutie.
Pozývame všetkých podnikateľov, 
ktorí majú záujem uchádzať sa 
o  nenávratný finančný príspevok 
prostredníctvom MAS z eurofondov 
na diskusiu o  možnostiach 
spolufinancovania projektov 
prostredníctvom cudzích zdrojov. 

Pozvanie na stretnutie prijalo 
niekoľko bankových spoločností, 
ktoré predstavia svoje produkty 
určené práve pre tieto účely. 
Informačný deň sa uskutoční 

17. júla v  čase od 9.00 do 11.00 
hodiny v  Miestnom kultúrnom 
stredisku č. 367 v Chrenovci – Brusne.

Máte nápad ako zveľadiť svoje 
podnikanie? Našli ste dieru na trhu 
a  plánujete ju svojou činnosťou 
„zaplátať“? Máte chuť s podnikaním 
začať? Premýšľate, kde zohnať zdroje? 
Kto vaše myšlienky zafinancuje, aby 
sa stali realitou? Pomôcť vám môžu 
eurofondy. 

Miestna akčná skupina Žiar, ktorá 
združuje obce Handlovskej doliny, 
Hornonitria a  obec Cigeľ, vyhlási 
v  júli 2019 výzvu na predkladanie 
žiadostí o  nenávratný finančný 
príspevok z  Integrovaného 

regionálneho operačného programu 
SR zameranú na podporu podnikania 
v našom území. Na realizáciu svojich 
projektových zámerov môžete získať 
až 42 000 eur, čo predstavuje 55 % 
celkových oprávnených výdavkov 
projektu. Schvaľovací proces 
prebehne na miestnej úrovni našej 
MAS Žiar. 

Účasť na informačnom dni 
je potrebné z  organizačných 
dôvodov vopred nahlásiť na 
info@masziar.sk alebo na čísle 
0919 19 30 10. Ste srdečne 
vítaní! Viac informácií nájdete na 
www.masziar.sk.

MAS Žiar

Podnikateľský Coffee Break
s eurofondami



5KULTÚRA / SPEKTRUM

DIGITÁLNE
KINO BANÍK

Program 18. - 31. júl 2019
Štvrtok 18.7. o 18:00 h / rodinný, 

animovaný / vstupné 5/4 €
LEVÍ KRÁĽ (PREMIÉRA)

Piatok 19.7. o 16:00 h / rodinný, 
animovaný / vstupné 5/4 €

LEVÍ KRÁĽ

Piatok 19.7. o 18:00 h / romantická 
komédia / vstupné 5/4 €

LOLI PARÁDIČKA (PREMIÉRA)

Sobota 20.7. o 16:00 h / rodinný, 
animovaný / vstupné 5/4 €

LEVÍ KRÁĽ

Sobota 20.7. o 18:00 h / komédia / 
vstupné 5/4 €

100 VECÍ (PREMIÉRA)

Nedeľa 21.7. o 10:00 h / rozprávka / 
vstupné 2 €

PAT A MAT: ZIMNÉ 
DOBRODRUŽSTVÁ

(INKLUZÍVNE KINO PRE DETI)

Nedeľa 21.7. o 16:00 h / rodinný, 
animovaný / vstupné 5/4 €

LEVÍ KRÁĽ

Nedeľa 21.7. o 18:00 h / romantická 
komédia / vstupné 5/4 €

LOLI PARÁDIČKA

Pondelok 22.7. o 18:00 h / komédia / 
vstupné 5/4 €

100 VECÍ

Utorok 23.7. o 18:00 h / vojnová dráma 
/ vstupné 4/3 €

LORE (Filmový klub REBEL)

Štvrtok 25.7. o 18:00 h / / romantická 
komédia / vstupné 5/4 €

LOLI PARÁDIČKA

Piatok 26.7. o 16:00 h / rodinný, 
animovaný / vstupné 5/4 €

LEVÍ KRÁĽ

Piatok 26.7. o 18:00 h / horor /
vstupné 5/4 €

DETSKÁ HRA (PREMIÉRA)

Sobota 27.7. o 16:00 h / rodinný, 
animovaný / vstupné 5/4 €

LEVÍ KRÁĽ

Sobota 27.7. o 18:00 h / komédia / 
vstupné 5/4 €

IBIZA (PREMIÉRA)

Sobota 27.7. o 20:00 h / dokumentárny 
/ vstupné 5/4 €

FREE SOLO (PREMIÉRA)

Nedeľa 28.7. o 16:00 h / rodinný, 
animovaný / vstupné 5/4 €

LEVÍ KRÁĽ

Nedeľa 28.7. o 18:00 h / horor /
vstupné 5/4 €
DETSKÁ HRA

Pondelok 29.7. o 18:00 h / komédia / 
vstupné 5/4 €

IBIZA

Utorok 30.7. o 18:00 h / dokumentárny 
/ vstupné 5/4 €

FREE SOLO

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.

Glosa z lesa
(...rozprávkového)

Deväťdesiate roky minulého storočia. 
Rozprávkový les. Bol som decko. Aj napriek 
tomu, keď zatvorím oči, vidím jednu studničku, 
akoby to bolo včera. Množstvo starých, 
oranžových či modrých špicatých stanov, 
takmer pod každým hlúčikom stromov sa varil 
guľáš, opekalo sa. Tam hore, povyše studničky, 
medzi borovicami to bolo vyárendované a vždy 
tam „vegetili“ tí istí...

Zatváram oči a  cítim všetky tie vône mäsa, 
papriky, majoránky, počujem gitary, všade 
vidím staré „ihličkové“ maskáče, na kraji lesa 
zamilovaných puberťákov (verím, že mnoho 
malých Handlovčanov vzniklo práve tu) 
a v kríkoch uja, ktorého to chytilo naozaj prudko 
a nebol čas utekať hlbšie do lesa. Les okolo lúky 
bol takmer vyzametaný, nájsť drevo na oheň 
znamenalo ísť čoraz ďalej od svojho ohniska...
Aký paradox... Memento dnešnej doby. 
Rozprávkový les 2019. Zatváram oči a  pod 
pódiom vidím stovky telefónov. Nevidím do 
očí ľuďom ani deťom. Počujem ich hundrať 
a nadávať organizátorom, lebo veď: „čo to má 
znamenať, že si musím vystáť radu?“ Vidím 
nenávisť v  očiach matky, ktorú v  rade na 
malinovku či pivo predbehli dvaja šarvanci. 
Vidím muža, ktorý sa pred malými deťmi 
vyhráža fyzickým ublížením chlapcovi, ktorý len 
chcel vidieť tie čarovné bytosti čím skôr, a preto 
sa predbehol... 

Otváram oči a  pozerám sa na tú luku dnes, 
pár dní po rozprávkovom lese. Necítim vôňu, 
nevidím ani zďaleka toľko ohnísk čo kedysi, 
nevidím štvorce a obdĺžniky ľahnutej trávy po 
stanoch. Vidím lúku doslova pooranú od áut, 
trávu ľahnutú od pneumatík, v kríkoch po ujovi 
či zamilovaných ani stopy. Len bordel... Zhlboka 
sa nadýchnem. Tak veľmi chcem veriť, že tá 
búrka, ktorá prišla, nebola náhoda. Tak veľmi 
verím, že tá búrka prišla, aby zmyla, spláchla 
všetko to zlo, nenávisť, sebectvo. 

Lebo boli tu aj skvelí ľudia. Nielen úžasní 
organizátori, ktorým skladám poklonu, ale aj 
návštevníci. Pre tých aj pre tých vyšlo po búrke 
slnko. Prajem si, aby tých búrok bolo viac. Aby 
z  nás zmyli to svinstvo. Aby sme sa na rok 
stretli kľudne o deň skôr, so stanmi. Uvaríme, 
vypijeme, zaspievame, oddýchneme. Lebo to 
sme kedysi boli my. Prosím, buďme zas...     

Krekáč

Z pera čitateľa

V sobotu 29. júna sa v handlovskom 
Senior centre konal už piaty ročník 
krásneho podujatia s názvom Deň 
rodiny.
Úvodnú skladbu si pre všetkých 
prítomných pripravila dychová skupina 
Veteráni, ktorá sa stala neodmysliteľnou 
súčasťou kultúrnych podujatí Senior 
centra. 

Po úvodných tónoch sa slova ujala, 
všetkých prítomných srdečne privítala 
a príjemnú zábavu popriala riaditeľka 
zariadenia Emília Nyitrayová. Po 
prvýkrát sa Dňa rodiny zúčastnila 
i súčasná primátorka mesta Handlová 
Silvia Grúberová a viceprimátor 
Radoslav Iždinský. Prejav primátorky 
bol venovaný najmä seniorom, 
neustálemu zlepšovaniu kvality 

života v seniorku, ale hlavne potrebe 
udržiavať rodinné väzby. Potom už 
pomyselné pódium patrilo skupine 
Veteráni a krásnym skladbám, ktoré 
ani po rokoch nestarnú. Najmenší 
návštevníci sa vyšantili na šmykľavke 
a v malom bazéne naplnenom 
penovými loptičkami. Slniečko svietilo, 
z kotlov rozvoniaval chutný guláš, 
rodiny si spoločne prezerali nové 
oddychové zóny a všetci sa tešili z času, 
ktorý môžu stráviť spoločne.

Deň rodiny je krásne podujatie, ktoré 
dáva možnosť na spoločné stretnutia 
rodín, priateľov či susedov, aby sa na 
chvíľu zastavili a vychutnali si tie vzácne 
chvíle, ktoré môžu prežiť v blízkosti 
toho druhého. 

Iveta Ondrušíková

Deň rodiny v Senior centre

Komunitné centrum organizuje 
pre deti prázdninové aktivity. 
Realizovať sa budú v Komunitnom 
centre Handlová, v priestoroch 
Základnej školy na Morovnianskej 
ceste (bývalá knižnica) v utorok 
a štvrtok od 9.30 hod do 15.00 hod.

Na letné aktivity môžu rodičia prihlásiť 
deti vo veku od 6 do 14 rokov.

Program 
• 11.7. - športové súťaže - priestory 
Komunitného centra

• 16.7. - návšteva plážového kúpaliska 
v Prievidzi (príspevok rodiča - 
cestovné 2 eurá, vstupné 3 eurá). Odchod 
z vlakovej stanice Handlová o 8.40 hod. 
Príchod do Handlovej o 15.10 hod.

• 18.7. - návšteva Banského múzea - 
tvorivé dielne (príspevok rodiča 2 eurá)

• 23.7. - opekačka na Strelnici - špekačky, 
chlieb a vodu zabezpečia rodičia Odchod 
z komunitného centra o 9.30 hod. 

• 25.7. - zábavný deň plný hier vonku 
i v Komunitnom centre (podľa počasia)

• 30.7. - rozprávka v Banskom múzeu, 
zhotovovanie masiek v Komunitnom 
centre

• 1.8. - maškarný deň v Komunitnom 
centre, hudba, tanec

Nezabudnite si zobrať so sebou: 
kartičku poistenca, dodržiavať pitný 
režim, mať desiatu, vhodné oblečenie, 
obuv, pršiplášť, dáždnik, pokrývku 
hlavy, opaľovací krém. 

Prosíme rodičov, aby na aktivity 
prihlasovali len zdravé deti. V prípade 
záujmu na konkrétnu aktivitu sa 
môžete nahlásiť a informovať sa 
na telefónnom čísle alebo priamo 
v Komunitnom centre. Ponúkame 
možnosť doučovania po dohovore. 
Kontakt na KC: 0917 616 391.

Program na august zverejníme 
v ďalšom čísle Handlovského hlasu, 
ktoré vychádza 24. júla. Letné aktivity 
organizuje sociálne oddelenie MsÚ 
Handlová.

(r)

Prázdninové 
aktivity

v Komunitnom 
centre

Deväť. Presne toľko som prežila 
celoslovenských stretnutí. Presne 
toľkokrát som sa zoznamovala, 
užívala si, toľkokrát som sa lúčila. 
Ale tentokrát to bolo iné. Okrem 
rokov mi pribudli aj priatelia, na 
ktorých som sa mohla tešiť a pribudli 
mi aj skúsenosti, ktoré som mohla 
zužitkovať. Tentoraz sme to v Kľačne 
mali pod palcom my, Handlovčania. 
Spolu s ústredím Detskej organizácie 
Fénix sme pomáhali s organizovaním 
programu pre 120 detí. A veru sme 
aj lietali, behali, nosili a zabávali. Ako 
mladú vedúcu ma čakalo veľa práce, 
ale aj tak som si tohtoročné stretnutie 
užila asi najviac. 

Témou bolo zdravie a zdravý životný 
štýl, a preto sme športovali a športovali. 
Keď sme sa zo športových stanovíšť 
išli schovať do chládku, zaujímavý 
program si nás našiel aj tam. Na 

konferencii sme mali trénerov, ktorí 
sa postarali o správne držanie nášho 
tela, v Živej knižnici sme mali turistu 
Laca Szibilu a paraolympionika Jakuba 
Kraka, ktorý nám olympijské medaily 
nielen ukázal, ale mohli sme ich držať 
v rukách. Vo Vyšehradnom sme mali 
prednášku o drevenej zvonici, ktorá 
získala cenu Fénix. Sledovali sme 
prácu umeleckého hrnčiara. A keď sme 
práve o program nemali postarané od 
profesionálov, urobili sme si ho sami. 
Vysielala unikátna televízia, ktorá nám 
zrekapitulovala dianie na CSF a potom 
sa najväčšie talenty predviedli na 
tradičnom Minitalente.  

Bolo to tak úžasné, že sa to ani nezmestí 
na papier. Ďakujem. Vidíme sa v roku 
2020 na 12. ročníku. 

Mária Maňáková, ml.,
ZŠ Morovnianska cesta

Máme za sebou 11. ročník celoslovenského 
stretnutia Detskej organizácie Fénix

Zvoz triedeného odpadu mesto
Handlová a Nová Lehota

Papier: 17. júla, 31. júla
Plasty: 10. júla, 24. júla a VKM – 
Tetrapak: 10. júla
Sklo: 16. júla

Zvoz triedeného odpadu
mestská časť Morovno a obce

handlovskej doliny
Papier: 12. a 26. júla
Plasty: 19. júla
Biologicky rozložiteľný odpad – 
zvoz z hnedých nádob: 15.-16. júla 
(Horný Koniec, Nová Lehota a Morovno), 
22.-23. júla (mesto Handlová), 29.-30. júla 
(Horný Koniec, Nová Lehota a Morovno)

Termíny zvozu triedeného
odpadu na júl 2019
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Adela Gazdíková, 6.B: v  tomto 
školskom roku bola účastníčkou 
oblastného kola recitačnej súťaže 
Vansovej Lomnička, okresného kola 
Šaliansky Maťko, kde sa umiestnila 
na 3. mieste a  okresného kola 
Hviezdoslavov Kubín, kde získala 
2. miesto v  prednese prózy. Ako 
účastníčka gymnastického štvorboja 
na M-SR obsadila s  družstvom vo 
vekovej kategórii B 5. miesto a v súťaži 
jednotlivcov 4. miesto. Ako žiačka ZUŠ si 
vyspievala zlaté pásma. V populárnom 
speve Handlovský zlatý mikrofón - 
zlaté pásmo 2. miesto, Jesienka - zlaté 
pásmo 3. miesto a Bojnická perla - zlaté 
pásmo 2. miesto. V  klasickom speve 
Stančekova Prievidza - zlaté pásmo 
a vo Vrútkach získala 1. miesto. 

Ocenenie pre žiačku
Špeciálnej základnej školy

Mária Botová, 9. trieda: školu 
reprezentuje v  špor tových 
a  výtvarných súťažiach. Umiestnila 
sa v  zlatom pásme krajského kola 
výtvarnej súťaže Čím budem žiakov 
so zdravotným znevýhodnením 
v Púchove a získala 1. miesto v hode 
kriketovou loptičkou v krajskom kole 
športových hier žiakov so zdravotným 
znevýhodnením.   

Ocenenie pre žiačku 
osemročného štúdia

Gymnázia Ivana Bellu 

Alexandra Viera Hozlárová, tercia: 
je úspešnou riešiteľkou dejepisnej 
a  biologickej olympiády. Úspechy 
v  tomto školskom roku: Literárny 
Kežmarok 1. miesto, Novomeského 
Senica 3. miesto v  kategórii próza, 
O  cenu Dominika Tatarku 1. miesto, 
celoslovenská súťaž v  písaní 
hrôzostrašných poviedok 2. miesto, 
Ružomberská Trojruža čestné uznanie. 
Úspechy dosiahla aj v  recitačných 

súťažiach, a to celoštátna súťaž Koyšove 
Ladce 3. miesto, Hviezdoslavov Kubín - 
okresné kolo 1. miesto, Malá Vansovej 
Lomnička – obvodové kolo 1. miesto, 
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec 
- obvodné kolo 2. miesto. 

Ocenenie pre študentov 
Strednej odbornej školy

na Lipovej ulici

Dominik Franko, 2. C: navštevuje 
študijný odbor Technické lýceum. 
V tomto školskom roku sa zapojil do 
súťaže LaBák. Prírodovedná súťaž pre 
žiakov stredných škôl na Slovensku 
prebiehala v  4 kolách a  obsahovala 
úlohy z  matematiky, fyziky, chémie 
a biológie, pričom dôraz bol kladený 
na experimentálnu časť. Dominik sa 
umiestnil na 1. mieste na Slovensku 
v  kategórii B. Víťazstvo dosiahol 
s výrazným bodovým náskokom pred 
ostatnými súťažiacimi.

Gréta Pročková, 4. A: študentka 
študijného odboru Obchodná 
akadémia - bilingválne štúdium. 
Školu a  mesto reprezentovala na 
súťaži stredných škôl v ľahkej atletike 
a  umiestnila sa v  okresnom kole na 
2. mieste v skoku do výšky. 

Monika Balážiková, 4. A: navštevuje 

študijný odbor Obchodná akadémia 
– bilingválne štúdium. Významný 
úspech dosiahla v  súťaži Olympiáda 
ľudských práv, kde sa v krajskom kole 
umiestnila na 4. mieste a postúpila do 
celoštátneho kola. 

Ocenenie pre žiakov
Základnej umeleckej školy

Róbert Slotta, hudobný odbor, 
hra na bicích nástrojoch: v  tomto 
školskom roku získal na celoslovenskej 
súťaži Borákova Prievidza strieborné 
pásmo v hre na biciu súpravu a malý 
bubon a strieborné pásmo aj v hre na 
melodických bicích nástrojoch. 

Kiara Mikušová, hudobný odbor, hra 
na gitaru: medzi jej výrazné úspechy 
patrí účasť na Celoslovenskej gitarovej 
súťaži v Prievidzi. Odborná porota jej 
výkon ocenila Zlatým pásmom. 

Radko Líška, hudobný odbor, hra 
na gitaru: je žiakom tretieho ročníka 
a v tomto školskom roku sa predstavil 
na Celoslovenskej gitarovej súťaži 
Prievidza po prvýkrát a  hneď získal 
zlaté pásmo.

Šimon Palásthy, hudobný odbor, 
hra na klavír: súťaže Hviezdy hrajú 
srdcom v  Ružomberku, ktorá je 

venovaná klasickej hudobnej tvorbe, 
sa zúčastnil po druhýkrát a umiestnil 
sa v II. kategórii v bronzovom pásme. 
Šimon rád hrá nielen vážnu hudbu, 
ale lákajú ho aj tanečné skladby. 
A práve interpretácia tohto žánru mu 
priniesla na Celoslovenskej súťaži  
Piano v  modernom rytme ocenenie 
v podobe strieborného pásma. 

Sofia Olle, hudobný odbor, sólový 
spev: tento rok sa zúčastnila niekoľkých 
speváckych súťaží po celom Slovensku 
a získala krásne  umiestnenia: Jesienka 
- bronzové pásmo, Muzikálová hviezda 
- divadlo Nová Scéna v  Bratislave 2. 
miesto, Senecká dúha 2. miesto. 

Matúš Híreš, hudobný odbor, hra 
na akordeón: účinkoval na rôznych 
školských, mimoškolských koncertoch 
a  výchovných koncertoch. Jeho 
snaženie vyústilo do účasti na XVIII. 
Medzinárodnom festivale mladých 
akordeónistov EUROMUSET TE 
GOLDENTANGO. V  silnej konkurencii 
získal v I. kategórii bronzové pásmo. 

Jozef Varga, hudobný odbor, 
sólový spev: v tomto školskom roku 
sa umiestnil na celoslovenskej súťaži 
v populárnom speve Handlovský zlatý 
mikrofón v  zlatom pásme, striebro 

Poznáme najlepších žiakov handlovských škôl za uplynulý školský rok
získal na celoslovenskej súťaži Jesienka 
v Prievidzi. V klasickom speve si v silnej 
konkurencii vyspieval zlaté pásmo 
na celoslovenskej súťaži Stančekova 
Prievidza a  vo Vrútkach strieborné 
pásmo. 

Ocenenie pre žiakov
z Centra voľného času

Kristína Denčiaková: má 10 rokov 
a  patrí medzi najväčšie talenty 
v  športovom lezení na Slovensku. 
V  roku 2018, v  kategórii do 
10 rokov, jednoznačne dominovala 
na Slovensku, o  čom svedčia jej 
umiestnenia: 1. miesto na M-SR 
v  boulderingu v  Prešove, 1. miesto 
na M-SR v  obtiažnosti v  Košiciach. 
Tým, že vyhrala všetkých 5 pretekov 
Slovenského pohára v  lezení detí za 
rok 2018, stala sa tak jeho absolútnou 
víťazkou. 

Peter Tončko: v roku 2018 nadviazal 
na svoju predchádzajúcu úspešnú 
sezónu a  stal sa celkovým víťazom 
Slovenského pohára v  lezení detí 
do 10 rokov, o  čom svedčia jeho 
umiestnenia: 1. miesto na M-SR 
v boulderingu v Prešove, 2. miesto na 
M-SR v obtiažnosti v Košiciach.

Oceňovanie Najlepší žiak má 
v Handlovej dlhú tradíciu. Slávnostný 
obrad oceňovania sa konal niekoľko 
rokov v  obradnej sieni mestského 
úradu. Po prvýkrát sa oceňovanie 
konalo verejne vo veľkej zasadacej 
miestnosti, hodinu pred rokovaním 
poslaneckého zboru mesta a  bolo 
dostupné on-line na You tube kanáli 
regionálnej televízie RTV Prievidza 
(môžete si ho pozrieť v archíve na linke 
rokovania mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová zo dňa 27.6.2019). 
Mesto Handlová ďakuje žiakom za 
reprezentáciu školy a mesta, rodičom 
a pedagógom za ich podporu, odborné 
vedenie a praje veľa ďalších úspechov. 

JP

Stredná odborná škola v Handlovej 
oslávila 70. výročie svojho 
založenia. Pri tejto príležitosti sa 
24. júna v Dome kultúry v Handlovej 
uskutočnila slávnostná akadémia. 
Pozvanie prijali zástupcovia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
na čele s  predsedom Jaroslavom 
Baškom, prednosta Okresného úradu 
Trenčín Jozef Stopka, zástupcovia 
partnerských škôl i  firiem, riaditelia 
základných a  stredných škôl, ako aj 
súčasní i bývalí zamestnanci školy či 
ďalší hostia.

Škola začala písať svoju históriu 
1. októbra 1948, kedy vznikla 
Základná odborná škola banícka. 
Ešte v  roku 1956 bola organizácia 
premenovaná na Odborné učilište. 
1. septembra 1978 sa zmenil názov 
na Stredné odborné učilište banícke. 
Spoločensko-politické zmeny 
ovplyvňovali chod a existenciu školy, 
v  dôsledku čoho škola niekoľkokrát 
zmenila názov. Pomenovanie Stredná 
odborná škola získala v roku 2009.

,,Oslava sedemdesiatin našej školy 
bola príležitosťou nazrieť do minulosti  
a zaspomínať si na všetko, čím si táto 
vzdelávacia inštitúcia počas svojej 
existencie prešla. Pospomínať nielen 
na tých, ktorí tu boli a zanechali tu svoj 
rukopis, ale zároveň vzdať úctu aj tým, 
ktorí ešte pokračujú v práci a posúvajú 

Pokračovanie zo strany 1.

Stredná odborná škola v Handlovej oslávila sedemdesiatku

školu vpred. Pri tejto príležitosti sa na 
svet dostala publikácia Škola si všetko 
pamätá, ktorá prináša prierez života 
na škole, približuje históriu a súčasné 
aktivity školy,“ uviedol Jozef Barborka, 
riaditeľ školy.

Počas akadémie venovanej jubileu 
odovzdal predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja ocenenia 
13 pedagogickým a nepedagogickým 
zamestnancom za zodpovedne 
vykonávanú prácu a  zásluhy pri 
rozvoji školy. Medzi ocenenými bol aj 
súčasný riaditeľ školy Jozef Barborka 
a  súčasní i  bývalí pedagogickí 
i  nepedagogickí zamestnanci Pavol 
Tisaj, Miroslav Holček, Ján Krško, Ján 
Beránek, Mária Slepánková, Mária 

Čibová, Ľudovít Lenhart, Jozef Varsa, 
Peter Slaný, Ľudmila Kikušová, Ľubica 
Lenhartová, Dana Hricová. 

Škola sa špecializuje vo svojich 
vzdelávacích programoch na 
elektrotechnické,  strojárske 
a  informatické odbory, v  ktorých 
dosahuje vynikajúce výsledky. 
,,V  príprave študentov je naším 
cieľom pružne reagovať na meniace 
sa požiadavky trhu práce, aby náš 
absolvent čo najviac vyhovoval 
požiadavkám praxe nielen doma, 
ale aj v zahraničí. V rámci zvyšovania 
konkurencie na trhu sme za posledné 
desaťročie zaradili do ponuky odbory 
ako grafik digitálnych médií (2008), 
obchodná akadémia - bilingválne 

štúdium (2012), mechanik – 
mechatronik (2017), a  zároveň sa 
môžeme ako jedna z  mála škôl na 
Slovensku popýšiť aj zavedením 
nových informatických odborov 
informačné a  sieťové technológie 
(2018) a  správca inteligentných 
a  digitálnych systémov (2019),“ 
konštatoval ďalej riaditeľ školy.

Spolupráca s  partnerskými škola 
a  firmami prispieva vo významnej 
miere k zvyšovaniu kvality odborného 
vzdelávania, k  posilňovaniu 
povedomia vo výchovno-
vzdelávacom procese. Pri tejto 
príležitosti boli slávnostne odovzdané 
plakety partnerom školy z rúk riaditeľa 
školy Jozefa Barborku a  predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslava Bašku. Plakety si prevzali 
zástupcovia spoločností Brose 
Prievidza, GeWiS Slovakia, Scheuch, 
Hornonitrianske bane Prievidza, 
Times VT, Elko Computers Prievidza, 
Soitron, A&T Global Network Services 
Slovakia a  partnerské školy Střední 
škola elektrotechnická a energetická 
Sokolnice a Střední odborné učilište 
elektrotechnické Plzeň.

Slávnostnú atmosféru podujatia 
umocnil kultúrny program, v ktorom 
vystúpili žiaci SOŠ Handlová, tanečná 
skupina Dazya i skupina Bazilička.

SOŠ Handlová

Slávnostné oceňovanie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov.

Oceňovanie partnerov školy.



7INZERCIA / SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Riadková inzercia
Predám záhradu v osade SNP, 8 árov, 
voda, elektrika, chatka, altánok, krb, 
bazén s filtráciou. T: 0903 593 603
2/5/7/2019/ORI

Poďakovanie

Života kniha
zavrela sa, 

písaná srdcom,
krvou zo žíl. 

Zápis v nej zlatým 
písmom hlása, 
že otec čestne

svoj život dožil. 

Nech jeho telo v pokojnom spánku odpočíva. 
V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho 

stále živá. 
Ďakujeme Handlovskému baníckemu spolku, 

všetkým priateľom a známym, ktorí sa dňa 
26. júna 2019 prišli rozlúčiť s našim drahým 

zosnulým Vojtechom Héglim. 
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 

sústrasti, ktoré pomohli zmierniť náš žiaľ. 

Smútiaca rodina.
7/5/6/2019/OI

Máš našu lásku hlboko v duši, 
poletí s tebou v iný svet,

v svet krásnych ruží.

Mária Nagyová, rod. Furáková,
70 rokov,
Verona Kótaiová, rod. Rafaleová,
58 rokov,
Vincent Bartoš, 82 rokov,
Ján Krako, 75 rokov,
Július Zajíček, 70 rokov,
Vojtech Hégli, 79 rokov.

V rubrike sú zverejnené informácie 
v časovom horizonte medzi uzávierkami 
čísel Handlovského hlasu od 19.6.2019 
do 2.7.2019. Informácie sú zverejnené iba 
v prípade, že rodina pozostalých vyjadrí 
súhlas s ich zverejnením.

Rozlúčili sme sa

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 6/2019

je v utorok 16.7.2019. 
Noviny vyjdú v stredu 24.7.2019.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom novín

Handlovský hlas.
Blahoželania a smútočné spomienky 

či poďakovania zadarmo
v našich novinách.

Poďakovanie

Milovali sme ju a ona 
milovala nás, 

tú lásku nezoberie 
žiadny čas. 

Dňa 30. mája 2019 
nás navždy opustila 

vo veku 81 rokov 
Františka Nosková.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Jarmila, 
vnučky Petra a Jarka a pravnúčatá Ivko

a Timka. 
3/5/7/2019/OI

Poďakovanie

Osud ti nedovolil
s nami dlhšie byť, 

ale v našich srdciach 
budeš ďalej žiť.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, 

priateľom, susedom 
a známym, ktorí 

sa dňa 12. júna 2019 prišli rozlúčiť s našou 
milovanou manželkou, mamičkou, starkou 

a prastarkou Emíliou Michelovou. 
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 

sústrasti. 
Zároveň ďakujeme celému personálu 

Senior centra Handlová, n. o. za príkladnú 
starostlivosť. Poďakovanie patrí aj 

MUDr. Vlčkovej a hospicu sv. Lujzy v Prievidzi, 
MUDr. Lenčovej a personálu Ambulancie 

klinickej onkológie v nemocnici v Bojniciach. 
Manžel a deti s rodinami.

10/5/7/2019/OI

Spomienka

Stále je ťažko, smutno 
nám všetkým, 

bez teba to nie je ako 
predtým. 

Všade chýba tvoj hlas, 
miloval si život, my 

teba aj ty nás. 

Čas plynie ako rieky prúd, 
kto mal ťa rád, nesmie zabudnúť. 

Ako voda ticho plynie, na teba spomienka 
nikdy nepominie.

Dňa 10. júla si pripomíname 8. výročie od 
úmrtia nášho syna Ferka Satinu. 
S láskou spomína ocino, mamina

a celá rodina.
1/5/5/2019/OI

Spomienka

Dňa 6. júna bolo 
7 rokov, čo nás opustil 
syn, brat, otec a starký 

Miroslav Javorka. 
S láskou spomíname 

na teba. Mama, sestra 
Emília s celou rodinou, 

brat Igor s celou rodinou, brat Ivan s celou 
rodinou, syn Mirko s rodinou a vnuk

Samko a syn Filip. 
Chýbaš nám.

4/5/6/2019/OI

Spomienka

Dňa 20. júna bolo
12 rokov, čo nás 

opustil manžel, otec, 
starký a prastarký

Ján Javorka. 

S láskou spomína manželka, dcéra s rodinou, 
vnučka Monika s rodinou, syn Igor s Evkou 
a s rodinou, syn Ivan s rodinou, vnuk Miško 

s rodinou a Samko a vnuk Filip.
5/5/6/2019/OI

Spomienka

Nič už nie je také,
ako bolo predtým. 
Všade okolo chýba

aj po rokoch tvoj hlas. 
Mal si rád život, my 

teba a ty nás. 
Dňa 3. júla uplynulo 

6 rokov, čo nás opustil skvelý človek, manžel, 
otec, dedko a pradedko pán Tibor Greguš.

S láskou spomína manželka a dcéry
s rodinami.

6/5/6/2019/OI

Spomienka

Keď ti život 
rozprestieral svoje 

dlane, ty v bolestiach 
a utrpení si

vykrvácal na ne. 
Dúfali sme stále, že sa 

zázrak stane, 

ale teraz už len tíško spomíname.
Dňa 3. júla sme si pripomenuli 16. výročie 

úmrtia nášho milovaného Miroslava Bitalu. 
S láskou spomínajú mamina, ocino, brat
a sestra s rodinami a neterky ti do neba 

božteky posielajú.
8/5/6/2019/OI

Spomienka

Dňa 12. júla uplynie 
1 rok, čo nás navždy 
opustil manžel, otec

a starký pán
Ivan Kacz. 

S láskou spomínajú 
manželka Janka, 

synovia Ivan, Matej, dcéry Jana, Katarína, 
vnúčatá, rodina a známi. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

9/5/6/2019/OI

Spomienka

Čas plynie a nevráti, 
čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ. 

Dňa 12. júla uplynie 
dlhých 30 rokov, čo 
nás opustil drahý 

manžel a otec

Jozef Jurkovič. 
S láskou spomína manželka a deti.

11/5/7/2019/OI

História Gymnázia v Handlovej 
sa začala písať ešte v školskom 
roku 1954/1955, kedy vznikla 
prvá Jedenásťročná stredná škola 
(JSŠ). Ako sme vás pred časom 
informovali, naši prví gymnazisti, 
vtedajší študenti Jedenásťročnej 
strednej školy, sa v máji opäť stretli 
po šesťdesiatich troch rokoch. 
Pri spracovaní článku bola ako prvá 
triedna učiteľka uvedená charizmatická 
osobnosť Márie Tomskej. Určite bola 
prvou triednou, nie však maturantom, 
ktorí sa koncom mája zišli a spomínali. 
Začítali sme sa do histórie, ktorú sme 
našli v knihách od Juraja Stolárika. Je 
majiteľom zbierky kníh o škole od jej 
vzniku až po súčasnosť. Stovky strán 
plné spomienok, faktov a osobností 
opisujú premeny školy, mená učiteľov 
i študentov.

História Gymnázia v Handlovej sa 
začala písať v školskom roku 1954/55, 
kedy vznikla prvá JSŠ. Sídlila na 
Ul. Márie Krššákovej. Podľa publikácie 
z roku 2004 Gymnázium Handlová 1954 
-2004 jej prvým riaditeľom bol Jozef 
Kmeť a triednym učiteľom prvej triedy 

bol Anton Auxt. Škola neskôr prešla 
niekoľkými zmenami nielen sídla, ale aj 
názvu. 1. februára 1961 sa presťahovala 
do novopostavenej budovy na Ulici 
Školskej, sídlisko Juh. Ešte koncom 
roka 1960, tesne pred presťahovaním 
do nových priestorov, bol prijatý nový 
školský zákon a škola zanikla. Namiesto 
nej vznikli dve nezávislé vzdelávacie 

inštitúcie – Základná deväťročná škola 
a Stredná všeobecnovzdelávacia škola 
(SVŠ). Prvým riaditeľom SVŠ bol Anton 
Auxt, neskôr od roku 1963 ju viedol 
Jozef Detvan. 

Štefan Mihalus, jeden z absolventov, 
si spomína na „devinku“, ako to vtedy 
volali, ročník, ktorý bol nepovinný 

a existoval pre tých študentov, ktorí 
sa z nejakého dôvodu nedostali po 
skončení 8. triedy ďalej. S manželkou 
maturovali na SVŠ a zhodujú sa 
na tom, že zámer vytvoriť Strednú 
všeobecnovzdelávaciu školu bol nutný 
a veľmi dobrý.  Keď vznikla SVŠ, prišli 
na ňu učiť veľmi kvalitní pedagógovia, 
hoc to boli niekedy čerství absolventi 
vysokých škôl. Medzi takých spoločne 
radia Antona Auxta a pokračovali 
menami ako Štefan Martoňák, Vojtech 
Pípíška, Anna Drozdová, Ján Göldrich 
a iní. Spomínajú na nich ako na ľudí 
s prirodzeným rešpektom, ktorých im 
dopriala vtedajšia doba ale, i domáca 
výchova, a to vážiť si starších a ich 
múdrosť. 

Gymnázium v Handlovej 
zatvára dvere za posledným 

školským rokom

Škola, ktorá prešla niekoľkými 
premenami, existovala v Handlovej 
viac ako 60 rokov. Za ten čas vychovala 
stovky šikovných študentov, z ktorých 
sú dnes vážení profesori, vedci 
a odborníci v rôznych oblastiach. 

Od jedenásťročky po gymnázium

Senior centrum Handlová, n.o. hľadá 
zamestnancov na obsadenie pracovných 
miest:
- sestra/praktická sestra,
- inštruktor/-ka sociálnej rehabilitácie. 

Záujemcovia  o pracovnú pozíciu môžu 
písomnú žiadosť osobne doručiť, alebo 
poštou zaslať na adresu: Senior centrum 
Handlová, n. o., Ul. M. Krššákovej č. 1, 
972 51 Handlová do 31.8.2019. 

Podrobné podmienky k pohovoru, potrebnú 
kvalifikáciu, platobné podmienky, ako aj 
zoznam požadovaných listín, nájdete na 
stránke: www.seniorcentrum.handlova.
sk, resp. informácie dostanete na čísle: 
0905 964 027.

(r)

Senior centrum Handlová
hľadá zamestnancov

Ich cieľom však bolo na začiatku 
vychovávať najmä ďalších pedagógov, 
ktorí budú následne učiť ďalšie deti. 
Školský rok 2018/2019 bol na gymnáziu 
posledným. Z dôvodu nedostatku 
študentov zriaďovateľ vyradil 
gymnázium, ktoré nieslo od roku 2000 
meno Ivana Bellu, prvého slovenského 
kozmonauta, zo siete stredných škôl 
na území Trenčianskeho kraja. Dvere 
za posledným školským rokom zavrela 
riaditeľka handlovského gymnázia 
Dagmar Strmeňová. 

Rozhodnutím Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 
tak Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej 
k 31. augustu ruší. Absolventi 
gymnázia, ktorí majú záujem zobrať si 
zo školy tablá, môžu tak v mesiacoch júl 
a august urobiť po dohode na číslach 
0901 918 350 alebo 0944 217 520. 

Ak plánujete stretávku po rokoch, 
možno by sa vaši spolužiaci potešili 
tablami zo študentských rokov.

(VM; JP)

Mesto Handlová vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie 
konateľa/konateľky spoločnosti HATER 
– HANDLOVÁ, spol. s.r.o. s nástupom od 
1. septembra 2019 na hlavný pracovný 
pomer. 

Spoločnosť má v správe odpadové 
hospodárstvo v meste. 

Kvalifikačné predpoklady, osobnostné  
a funkčné spôsobilosti, očakávania 
mesta, zoznam požadovaných dokladov 
a predpokladané platové ohodnotenie, 
nájdete na www.handlova.sk. 

Žiadosti s potrebnými prílohami 
je potrebné zasielať do 25.7.2019 
v zalepenej obálke na adresu Mestského 
úradu v Handlovej. Dátum a miesto 
výberového konania bude uchádzačom 
oznámené.

(r)

Výberové konanie na pozíciu 
konateľa spoločnosti

HATER - Handlová



Po troch oficiálnych sezónach pod 
novým Mestským futbalovým 
klubom MFK Baník Handlová 
sa našim futbalistom podarilo 
dosiahnuť dva veľké úspechy. 
Prvým úspechom je postup 
dorastencov do 5. ligy, kde naši chlapci 
porazili všetkých svojich súperov 
a dnes sa tak tešia z prvého miesta.

Druhým úspechom je postup mužov 
do 5. ligy. Aj napriek mnohým 
komplikáciám a  problémom počas 
sezóny je to pre klub veľký úspech. 

„Po skončení súťažného ročníka 
právom zavládla spokojnosť 
s  dosiahnutými výsledkami ako 

v  klube, tak aj v  našej futbalovej 
verejnosti,“ hovorí na margo úspešnej 
sezóny tréner A-tímu Jozef Strelka 
a ako podotýka, celý súťažný ročník to 
handlovskí futbalisti nemali ľahké aj 
preto, lebo Handlová bola jediné mesto 
v  súťaži. V  danom zápase sa tak na 
Handlovčanov pripravil každý súper čo 
najlepšie. Ďalším dôležitým faktorom 
bolo, že sme mali takmer počas celej 
sezóny úzky káder a výpadok čo i len 
jediného hráča bol tak trochu problém. 
„O to viac si cením tento úspech, ale 
hlavne mentalitu nezlomnosti nášho 
mužstva. Snažili sme sa hrať ofenzívny 
futbal, baviť ľudí, čo sa nám aj darilo. 
Veď nastrieľať súperom 108 gólov 

Futbalisti MFK Baník Handlová majú za sebou úspešnú sezónu

Takmer 750 detí z  materských 
a  základných škôl sa zapojilo 
do 52. ročníka Handlovských 
športových hier. Sily si zmerali 
nielen deti zo školských zariadení na 
území mesta Handlová, ale z celého 
regiónu Handlovskej doliny, čiže aj 
z obcí Ráztočno, Jalovec, Chrenovec 
- Brusno a Lipník. 
Hry sa realizovali v  priebehu 
školského roka 2018/2019 na všetkých 
športoviskách základných škôl mesta 
Handlová. Odovzdalo sa viac ako 250 
medailí a  290 diplomov. Dievčatá 
a  chlapci súťažili v  kolektívnych 
športoch ako futbal, florbal, vybíjaná, 
basketbal a  volejbal, ale aj ako 
jednotlivci v  gymnastike. Súťaže 
52. ročníka vyvrcholili rozličnými 
atletickými disciplínami v júni 2019.

Celkové výsledky škôl odzrkadľujú 
výsledky jednotlivcov a  športových 
družstiev reprezentujúcich príslušnú 
školu. Bodovanie v  jednotlivých 

Do 52. ročníka Handlovských športových 
hier sa zapojilo takmer 750 detí

Automotoklub Baník Handlová 
usporiadal 45. ročník medzinárodnej 
motoristickej súťaže Banícka rallye. 
Súťaž pre milovníkov motorov 
sa uskutočnila v dňoch od 28. do 
30. júna na trase Handlová - Bojnice 
– Nitrianske Pravno – Turčianske 
Teplice – Kremnica - Handlová.
Banícka rallye 2019 je v kalendári 
c e l o m e s t s k ý c h  k u l t ú r n o -
spoločenských podujatí mesta 
Handlová schválených na rok 2019. 
Mototuristické podujatie sa teší 
mimoriadnemu záujmu verejnosti, 
o čom svedčia prihlásené posádky 
nielen zo Slovenska, ale aj európskych 
krajín. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 
18 posádok, a to zo Slovenska, Českej 
republiky a Poľska.

Celkovými víťazmi Baníckej rallye 2019 
sa stala posádka Viktor Magdolen 
a Vladimír Bodický. Súčasťou 
tohtoročného podujatia bola aj 
jazda zručnosti, ktorej sa zúčastnilo 
31 súťažiacich. Bližšie informácie  
o výsledkoch  nájdete na webových 
stránkach www.amk-banikhandlova.
webnode.sk a  www.mototuristika.sk.

Cieľom súťaže bolo pokračovať 
v tradícii športu, vyskúšať si 

Banícka rallye odštartovala
svoj 45. ročník

v  akejkoľvek súťaži je slušný počet,“ 
konštatuje Strelka s tým, že v mužstve 
je pár kvalitných a zaujímavých hráčov. 
Ak sa káder podarí vhodne doplniť, tak 
Handlová  bude určite oživením piatej 
ligy.

Spokojnosť s dosiahnutými výsledkami 
netají ani Martin Uríček, prezident 
klubu MFK Baník Handlová: „Všetkým 
chlapcom ďakujeme za ich chuť, 
odhodlanie a obetavosť reprezentovať 
náš klub. Ukázali veľké srdce bojovať za 
mesto, v ktorom sa narodili. Do ďalších 
sezón im prajeme hlavne veľa zdravia 
a športových úspechov.“ 

(r)

súťažiach sa za posledných 12 ročníkov 
nezmenilo: 3 body získava športovec, 
4 body kolektív za prvé miesto, 2 body 
za druhé miesto a  1 bod za tretie 
miesto. Víťazom sa stáva škola, ktorá 
nazbierala najvyšší počet bodov za 
školský rok.

Výsledky

1. miesto: ZŠ Mierové námestie,
99 bodov

2. miesto: ZŠ Školská, 89 bodov
3. miesto: ZŠ Morovnianska cesta,

72 bodov
4. miesto: ZŠ Gašpara Drozda s MŠ 

Chrenovec – Brusno, 5. miesto: ZŠ s MŠ 
Ráztočno, 6. miesto: Gymnázium I. Bellu

HŠH pre materské školy sa konali na 
začiatku júna a zapojilo sa do nich 7 škôl.

Výsledky

1. miesto: MŠ SNP – elokované 
pracovisko Dimitrovová, 15 bodov

2. miesto: MŠ SNP – elokované 
pracovisko Morovnianska cesta,

10 bodov
3. miesto: MŠ Gašpara Drozda 
Chrenovec – Brusno, 6 bodov

4. miesto: MŠ SNP – elokované 
pracovisko Cintorínska,

5. miesto: MŠ SNP, 6. miesto: MŠ Lipník,
7. miesto: MŠ Ráztočno

Všetkým športovcom, učiteľom telesnej 
výchovy a riaditeľom patrí poďakovanie 
za účasť, pomoc a  podporu pri 
organizovaní 52. ročníka Handlovských 
športových hier.

(r)

motoristické zručnosti a vedomosti, 
propagovať prírodné krásy Slovenska, 
históriu miest a obcí, nechýbala súťaž 
Mladý navigátor, zameraná na oblasť 
dopravnej výchovy. 

Súťaž AMK Baník Handlová sa 
uskutočnila vďaka podpore miest 
Handlová, Kremnica a Turčianske 
Teplice, Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Autoklubu Slovenskej republiky, 
pivovaru Steiger a nadšencov 
Automotoklubu Baník Handlová, 
ktorí majú dlhoročné skúsenosti 
s organizovaním takýchto podujatí.

Arpád  Koszta,
predseda AMK Baník Handlová

Záverečná show pre rodičov tanečníkov z Dazye
Tanečnú sezónu ukončili tanečníci 
z Dazye súkromnou záverečnou 
show pre rodičov. Naše „tančiatka“ 
sa predviedli svojim rodičom 
a ukázali im, čo sa za rok naučili. 
Počas vystúpenia sa predviedli všetky 
vekové kategórie. Zatancovali si 
najmladší, najstarší, ale aj rodičia. 
Ocenili tiež najlepších tanečníkov 
sezóny. Stali sa nimi Amálka 
Štupáková, Sabinka Šubová, Karolínka 
Štinglová, Martinka Kováčiková, Miška 
Sýkorová, Tabitka Michalková, Eliska 
Klátiková, Elisska Hanešová, Lilianka 
Gašparovičová, Ellie Gašparovičová, 
Natálka Sabová, Tamarka Partlová, 
Bianka Mikulová, Ninka Bošková, Peťka 
Kuricová, Rebeka Kecerová, Nadine 
Štangová, Emmka Vicanová, Dominika 

Kurucová, Eliška Puváková, Danielka 
Sýkorová, Viktória Marková, Sarah 
Molotová a Bianka Lagíňová. 

Celé predstavenie sa nieslo v rodinnom 
duchu za úprimného potlesku najbližšej 

rodiny tanečníkov. Poďakovanie za 
celoročnú podporu patrí všetkým 
rodičom a starým rodičom Dazyákov. 
Tanečníkom prajeme veselé prázdniny. 
Robte všetko, po čom vaše srdce túži. 

Dazya team

Horúci jún vo Volcane

Volcaňáci v júni naozaj nelenili. Stihli 
Streetball, Cestu rozprávkovým 
lesom, Záverečnú tanečnú show 
škôlok, Záverečnú tanečnú show 
žiakov I. a II. stupňa, Hudobný 
koncert, Oslavu víťazstva, 
vysvedčenia, vystúpenie pre 
Automotoklub Baník Handlová, 
motoristicko-orientačnú súťaž 

pre deti aj dospelých. A to 
najdôležitejšie, ukončili súťažnú 
tanečnú sezónu na Európskom 
pohári.
Európsky pohár tento rok prebiehal 6 
dní v Maďarsku pri prekrásnom jazere 
Balaton. Medzinárodné obsadenie 
a 746 choreografií svedčí o kvalite a 
kvantite súťaže. 

Aby sme mohli na takúto súťaž 
vycestovať, museli sme prejsť dvomi 
kvalifikačnými kolami. Z Volcana sa 
nominovali všetky triedy, ale kdeže 
sme mali vyčerpávajúci a náročný 
školsky rok, vrátane Majstrovstiev 
sveta, rozhodli sme sa vycestovať 
len s malinkými tanečníkmi a našimi 
žienkami. Zároveň to bola naša 
posledná tanečná súťaž v tomto 
školskom roku. A nemohla dopadnúť 
lepšie. Deťúrence si vytancovali 
vicemajstrov Európy a ženy z orientu 
získali titul majster Európy. 

Na javisku tak za školu Volcano bojovali 
deti, rodičia a dokonca aj starí rodičia. 
Sme hrdí na to, že tri generácie môžu 
spolu vycestovať a navzájom sa 
povzbudzovať. Okrem vynikajúcich 
výsledkov si deti užili veľa zábavy 
a dokonca sa stihli aj okúpať v jazere. 
Krásna bodka za tanečnou sezónou. 

Volcano




