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Výmena sedačiek v handlovskom Dome kultúry

V tomto roku projektový tím mesta 
Handlová a tím Domu kultúry, 
s odobrením poslaneckého zboru, 
predložili na Audiovizuálny fond 
projekt na výmenu sedačiek 
v Kine Baník Handlová. Projekt bol 
úspešný a fond nám tak poskytne 
dotáciu. 

Účelom projektu je modernizácia 
prostredia kinosály výmenou sedačiek, 
zvýšenie pohodlia sedenia a komfortu 
divákov zväčšením rozostupu 
medzi sedadlami a nedostatočného 
priestoru pre nohy. „Výsledkom bude 
spokojnosť diváka pri pohodlnom 
sledovaní projekcie, čím dosiahneme, 

že divák neodíde z kina nespokojný, 
ale príde aj nabudúce,“ konštatuje 
primátorka mesta Silvia Grúberová a 
ako podotýka: „Okrem toho plánujeme 
dve exkluzívne sedačky v prvej rade. 
Bude to tzv. lehátkové sedenie pre dva 
páry.“

”
„Výsledkom výmeny sedačiek 

bude zvýšenie pohodlia 
sedenia a komfort divákov.”

Silvia Grúberová,
primátorka mesta

Pre mnohých návštevníkov 
handlovského kina je sedenie na 
súčasných starých sedačkách počas 
celej doby premietania natoľko 
nepohodlné, že radšej do kina neprídu, 
alebo odídu tam, kde tento komfort 

poskytovaný je aj za cenu vyššieho 
vstupného. „Účelom tohto projektu 
je preto tiež získať divákov, ktorí sú 
ochotní odcestovať za pohodlím pri 
sedení do kina v Prievidzi. Zvýšenie 
komfortu sa, samozrejme, týka aj 
divadelných predstavení, akadémií 
a všetkých podujatí v našej kinosále. 
Nové, moderné, a hlavne pohodlné 
sedenie dostane náš Dom kultúry 
medzi najlepšie vybavené kultúrne 
stánky v širokom okolí, pričom už 
teraz disponujeme kvalitnejšou 
premietacou technikou ako má 
Prievidza,“ dodáva Silvia Grúberová.

Na základe reakcií, ktoré primátorka 
dostala na svojom facebookovom 
profile, bola snaha zamestnancov 
Domu kultúry opodstatnená: „Projekt 
má pred sebou verejné obstarávanie na 
sedačky, po jeho ukončení podpísanie 
zmlúv a samotnú realizáciu, ktorá by 
mala prebehnúť v roku 2020.“ 

(r)

Mesto budú po novom prezentovať grafiky
12 architektonických objektov 

Kostoly v centre a Novej Lehote 
či viadukt patria medzi 12 grafík 
architektonických prvkov, ktoré 
majú po novom prezentovať 
Handlovú. Grafiky vytvoril 
akademický architekt Rastislav 
Nemec, ktorý plánuje takto 
zmapovať i osobnosti či prírodné 
krásy mesta. 
Dnes banícke mesto, ktoré rovnako 
prejde transformáciou po útlme ťažby 
uhlia, chce prostredníctvom grafík 

ukázať, že nie je len priemyselným 
centrom, a prispieť tak i k rozvoju 
miestneho turizmu.

„Hľadáme novú identitu mesta. 
Handlová mala a má charakter 
baníckeho mesta, toto sa pomaly 
končí. Keďže som architekt, výtvarník, 
z tejto pozície som sa snažil vytvoriť 
niečo, čo ovládam, čo ma zaujíma,“ 
povedal pre TASR Nemec. 

Architekt vybral 12 stavieb na 
území mesta z rôznych časových 
období jeho histórie. Ide o Kostol 
svätej Kataríny na námestí, Kostol 
svätého Mikuláša v Novej Lehote, 
banícku kolóniu, takzvanú vežičku, 
klenbový kamenný most, tunel na 
Rematu, Kostol Dobrého pastiera 
na hornom konci, Kaplnku svätého 
Jána Nepomuckého, kamenné 
obydlia v Novej Lehote, dom kultúry 
s hvezdárňou, banský triedič uhlia 
a viadukt. „Stavby som vyberal aj 
podľa toho, že určite si ich všimnú 
ľudia, ktorí odtiaľto nepochádzajú 
a len Handlovou prechádzajú. Sú 

viditeľné a vizuálne tvoria významnú 
zložku mesta, či už pre obyvateľov, 
alebo návštevníkov. Dosť často sa 
stáva, že pre domácich obyvateľov 
nie je objekt alebo stavba zaujímavá, 
pretože okolo nej chodia každý deň 
a im zovšednie. Trochu som chcel tým 
spraviť aj osvetu,“ priblížil. 

Projektom Life after coal architekt 
nechce len upozorniť na stavby, 
má podľa neho širší záber. Okrem 
vydania propagačných materiálov 
alebo výrobkov by sa podľa neho 
informácie o stavbách mohli zaradiť 
do vyučovacích osnov na základných 
či možno materských školách. „Pri 
stavbách by sa mohli organizovať 
i určité aktivity, podujatia, koncerty 
alebo performancie,“ doplnil Nemec. 

Výber návrhov konzultoval architekt 
s poradnými orgánmi mesta. 
„Pamiatok je tu veľmi veľa a sú to 
pamiatky z každého súdka. Sú tam 
sakrálne pamiatky, sú tam technické 
pamiatky, ktoré definujú mesto. 
Je tam most z 15. storočia, okolo 
ktorého chodí denne množstvo 
ľudí a neuvedomuje si to. Týmto 
spôsobom odkrývame aj históriu 
mesta, ktorú si ľudia naozaj vôbec 
nevšímajú,“ dodala hovorkyňa mesta 
Jana Paulínyová.   

Alexandra Moštková, TASR

Ilustračné foto.
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Kratochvíľky predstavujú grafiku architektonických skvostov mesta
Dom kultúry mesta Handlová 
po minuloročnom úspešnom 
prvom ročníku zábavných 
aktivít a tvorivých dielní pre deti 
a dospelých Kratochvíľky, priamo 
v centre mesta na Námestí baníkov, 
pokračuje aj tento rok. 
Kratochvíľky vhodne dopĺňajú od 
15. júla do 23. augusta handlovské 
Leto na námestí, v rámci ktorého sa 
konali koncerty a tradičný Bažant 
kinematograf. Tento rok sú témou 
tvorivých dielní exkluzívne grafiky 
ikonických stavieb mesta.

Kratochvíľky – tvorivé dielne potrvajú 
až do 23. augusta v rôznych dňoch 
vždy o 16.00 hodine. Ich cieľom 
je ponúknuť deťom priestor na 
kreatívne využitie ich voľného času 
za účasti lektorov. Lektorom druhého 
ročníka je opäť akademický architekt 
Rastislav Nemec, ktorý aktuálne pre 
mesto vytvoril súbor dvanástich grafík 
známych architektonických prvkov 
mesta a po prvýkrát ich predstavil 
účastníkom Kratochvíľok.

„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 a ako pokračuje: „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.“ Opisu projektu, ktorý je 
zameraný na prezentáciu handlovskej 
architektúry, dal názov Life after coal.

Kratochvíľky majú za sebou od 
15. júla štyri tvorivé dielne, v rámci 
ktorých sa zdobil kratochvíľkový 
dom na námestí, kockohralo sa, 
maľovalo sa inak a realizovala sa 
hudobno-pohybová výtvarná dielňa. 
Pre účastníkov sú v limitovanom 
počte pre tvorivé dielne Život po 
uhlí 1, 2, 3 pripravené omaľovanky, 

tričká, textilné eko tašky – polotovary 
s potlačou handlovskej architektúry, 
ktoré si budú môcť ľubovoľne farebne 
dotvárať a meniť ich tak na jedinečný 
produkt.

Program handlovských 
Kratochvíľok 2019

26.7. o 16.00 hod. – Iné kreslenie 
Výtvarné hry s papierovou surovinou.

2.8. o 16.00 hod. – Život po uhlí 1. 
Vymaľuj svoje mesto.

9.8. o 16.00 hod. – Život po uhlí 2. 
Vymaľuj si svoje mesto na tričko.

16.8. o 16.00 hod. – Život po uhlí 3. 
Vymaľuj si svoje mesto na taške.

23.8. o 16.00 hod. – Pohyb, kresba, hra
Kolektívne, kreatívne, pohybové hry 
s kreslením.

Organizátorom podujatia je Dom 
kultúry mesta Handlová. Sponzorom 
podujatia je spoločnosť Tucon. Viac 
informácií získate v Dome kultúry 
mesta Handlová u Branislava Čukana 
(0918 610 816).

(r)

Niektorí občania nášho mesta sa čoraz 
hlasnejšie pýtajú: „Ako to, že sme zatiaľ 
nedostali preplatok z vyúčtovania 
za byt?“ Pre tých z vás, ktorí ste 
nezachytili reportáž v televízii, 
prinášame niekoľko zásadných, všetko 
vysvetľujúcich informácií. Peniažky sa 
dozaista nestratili.
Obavy ľudí sú prirodzené. Najmä ak 
v minulosti už mali svoje financie 
o takomto čase takpovediac doma. 
O vysvetlenie, ako to s preplatkami 
funguje v praxi, sme požiadali riaditeľa 
mestského bytového podniku Handlová, 
Rudolfa Vlka. „V prvom kroku žiadame 
ľudí o dodanie účtov, na ktoré následne 
poukazujeme preplatky. V súčasnosti 
nám ich dodalo už viac ako 70 percent 
vlastníkov, pričom v správe máme 
približne 2 800 bytov,“ vysvetľuje Rudolf 
Vlka a priznáva: „Máme určitý problém 
s nedostatkom zamestnancov. Nemení to 
však nič na veci, že pokiaľ ide o zákonnú 
lehotu, tú stále spĺňame. Po doručení 
vyúčtovania začína plynúť 15-dňová 
reklamačná lehota a ak si v nej vlastník 
bytu neuplatní reklamačné konanie, 
začína nám plynúť 30-dňová lehota na 
vyplatenie preplatku. Existuje tu však 
aj druhá rovina problému, respektíve 
dôvod, pre ktorý nemajú niektorí občania 
svoj preplatok doma. V praxi to funguje 
tak, že každý bytový dom má dva účty. 
Jeden službový a druhý fondový, na 
ktorom sa postupne šetria peniaze na 
rôzne opravy či údržbu. Pokiaľ v bytovom 
dome žijú neplatiči, čo je pomerne veľa 
prípadov, môže dôjsť k tomu, že dom na 
svojom účte nemá dostatok finančných 
prostriedkov na vyplatenie preplatkov 
a my musíme čakať, kým sa na účte 
naakumulujú v dostatočnej výške.“ 

MsBP na základe mnohých vysokých 
preplatkov avizoval znižovanie 
paušálnych výdavkov. Niektorým 
občanom sa to však nepáči. „Je to 
logické a robí to tak predsa každý. Či už 
elektrikári, vodári, plynári... Pri spracovaní 
vyúčtovaní bolo zistené, že približne 80 
percent ľudí má preplatok a mnohí z 
nich vyšší ako 500 eur. Ľudia to berú 
ako sporenie. Vydal som preto pokyn 
na znižovanie nájomných predpisov, 
aby ľudia neplatili zbytočne veľa. Realita 
je však taká, že ľudia dennodenne 
telefonujú a zálohové platby meniť 
nechcú. Nie sme z toho nadšení, príliš 
vysoké preplatky sú jedným z faktorov, 
ktorý nám robí pri vyplácaní problémy. 
Musím však povedať aj to, že sme ľuďom 
s takouto požiadavkou vo veľkej väčšine 
prípadov vyšli v ústrety,“ dodáva Rudolf 
Vlk s tým, že o svoje financie sa báť 
nemusíte a dozaista sa k vám dostanú.  

(r)

Nedostali ste ešte 
preplatok? Možno je

na vine váš sused

Sociálne oddelenie MsÚ v Handlovej 
oznamuje občanom mesta, že 
z technických príčin počas mesiacov júl – 
september nebude prijímať do Odevnej 
banky žiadne darované oblečenie ani 
nábytok.

Upozornenie: Zároveň žiadame 
občanov mesta, aby nenechávali 
v priestoroch pred Odevnou bankou 
žiadne vrecia s oblečením, kusy nábytku 
a podobne, a nevytvárali tak čiernu 
skládku odpadu.

(r)

Stredoslovenská distribučná 
spoločnosť realizuje v tomto čase 
rekonštrukciu vedenia s napätím 
110 kV. Výmena stožiarov prebieha 
v smere z Handlovej, v časti pri 
bani a pokračuje smerom do obce 
Chrenovec – Brusno. 
„Ide o náročnú a nebezpečnú prácu 
závislú na počasí. Najmä z dôvodu 
pôsobenia vetra musíme upravovať 
dobu, kedy je spôsobilé a bezpečné 
túto prácu vykonávať,“ konštatuje 
stavby vedúci Ľubomír Pisárik. 

Spoločnosť sa rozhodla strategicky 
investovať do výmeny dvoch vedení 
veľmi vysokého napätia. Investícia 
vo výške viac ako tri milióny eur je 
významná pre celý región. Skoro 
sedemdesiat rokov staré stožiare 
energetická spoločnosť vymení za 
nové oceľové. Súčasne sa budú meniť 
aj izolátory a všetky vodiče, ktoré tak 
budú mať vyššiu kapacitu. 

Miliónová investícia je odôvodnená 
tým, že stožiare sa stavajú na bývalom 
banskom území, kde je nestabilné 
podložie, a teda je nutné do neho 
navŕtať a zabetónovať niekoľko 
metrov dlhé piloty. 

Vzdialenosť medzi Handlovou a obcou 
Chrenovec je 8 km a na tejto trati je 
potrebné vymeniť asi 30 stožiarov. Ako 
uviedol hovorca spoločnosti, Miroslav 
Gejdoš: „Keďže sa nachádzame 
v ťažko dostupnom teréne, nie 
všetko sa dá spraviť žeriavom alebo 
kolesovou technikou. A práve preto 
občania mohli počuť nad hlavami 
vrtuľník. Použiť helikoptéry na prácu 
v nedostupných terénoch je bežné, 
ale zároveň šetrnejšie k životnému 
prostrediu a lacnejšie ako budovať 
prístupové cesty.“

Tretia etapa stavania stožiarov 
vrtuľníkom bude predbežne 
v 32. týždni (od 7. augusta) 

a bude prebiehať v obci Morovno 
a Chrenovec – Brusno. Spojili sme sa 
so Stredoslovenskou distribučnou 
akciovou spoločnosťou, ktorá bude 
informovať samosprávu vopred 
v prípade rozsiahlejších opráv 
sietí a mesto bude informovať 
obyvateľov prostredníctvom svojich 
informačných kanálov. Vrtuľník 
môže pracovať iba za špecifických 
poveternostných podmienok. Tie sú 

Vrtuľník  bude lietať v Handlovej ešte začiatkom augusta

najvyrovnanejšie v skorých ranných 
hodinách. Prevádzkovateľ opravuje 
vedenie pomocou leteckej techniky 
i z dôvodu rýchlejšieho priebehu prác. 
Správca vysokonapäťovej siete ďakuje 
Handlovčanom za pochopenie. Ak 
podmienky budú priaznivé, práce 
budú pokračovať začiatkom augusta 
v trvaní 3 – 4 dni.

MY Hornonitrianske novinya Odd. 
komunikácie a marketingu MsÚ

Foto: Igor Roško

V uliciach mesta pribudli žlté čiary
Z dôvodu zvýšeného počtu áut 
v našom meste sa zvyšuje aj 
problém s parkovaním. Ten vnímajú 
občania už dlhšiu dobu. Avšak 
s týmto problémom sa viaže ďalší, 
na ktorý hliadku mestskej polície 
niekoľkokrát upozorňovali samotní 
obyvatelia bytových domov. 
Konkrétne na Okružnej ulici č. 51 sa 
stávalo, že zaparkované autá blokovali 

prístup ku schodisku smerujúcemu 
do zadného vchodu. Privolaná 
hliadka MsP niekoľkokrát riešila 
tento problém na základe svojich 
právomocí. 

Problém sa však opakoval tak často, 
že oddelenie MsP pred niekoľkými 
týždňami kontaktovalo Mestský 
úrad v Handlovej. Zamestnanci 
oddelenia výstavby, územného 
plánovania, dopravy a ochrany 
životného prostredia navštívili 
problémové miesto spolu s hliadkou 
MsP. Z hľadiska bezpečnosti a 
ohľaduplnosti voči občanom, 
a najmä mamičkám s kočíkmi, 
mesto po obhliadke skonštatovalo, 
že je potrebné problém vyriešiť 
vodorovným dopravným značením. 

„Po konzultácii a súhlase Okresného 
dopravného inšpektorátu v Prievidzi 
sme pred vchody č. 45 - 47 a tiež 
49 - 51 dali nastriekať vodorovné 
kľukaté čiary,“ informuje Ivan Kartáč. 
Rovnaké značenie sa dalo nastriekať 
aj na hlavnej ceste, kde sa nachádza 
prechodový most k dvom obytným 
domom na Okružnej ulici 45 – 53. 
Konkrétne ide o dopravné značenie, 
ktoré cestný zákon charakterizuje 
ako značku: žltá kľukatá čiara 
vyznačuje priestor, kde je zakázané 
státie vozidiel.

Problém sa podarilo vyriešiť 
k spokojnosti občanov veľmi rýchlo 
z dôvodu, že v rovnakom čase 
sa súbežne riešil ďalší podobný 
problém, ktorý avizovala spoločnosť 
Hater - Handlová s. r. o. Autá občanov, 
ktoré parkovali na Potočnej ulici, 
bránili prechodu veľkých áut z a do 
spoločnosti a bránili výkonu letnej 
a zimnej údržby komunikácií. Pre 
zvýšenú bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky externá spoločnosť 
v tom čase striekala na podnet mesta 
vodorovné dopravné značenie na 
Potočnej ulici. Išlo o žltú súvislú čiaru 
V12b, pri ktorej žltá súvislá čiara 
vyznačuje úsek, kde je z obidvoch 
strán tejto čiary zakázané zastavenie 
a státie vozidiel.

VM

Oznam: Odevná banka
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MsP Handlová, volajte 24 hodín denne 
046/168 00, 046/5475 007

alebo 0905 499 384

Nezabudnite, 
ak ste svedkom 

protiprávnej činnosti, 
nahláste ju ihneď.

Sledujte nás na našich FB stránkach
@MestskapoliciaHandlova

@KarantennastanicaHandlova

Mestská polícia Handlová informuje
Štatistika činnosti Mestskej polície 
v Handlovej za obdobie od 1. do 
14. júla 2019:

Priestupky – 31
Zistené priestupky - 19
Oznámené priestupky - 11
Zistené priestupky MKS - 2
Zákroky - 27
Zákroky na žiadosť OOPZ, 112, ŽSR a 
HaZZ - 15
Objekty - 19
Odchytené psy - 4
Papuče - 3
Dopravné priestupky – 5

Vznikla nová facebooková stránka 
s názvom Karanténna stanica 
Handlová, kde nájdete aktuálne 
informácie o odchytených psíkoch. 

Psíky v Karanténnej stanici čakajú 
na nový domov, pomôžte nám im 
ho nájsť. Dajte nám LIKE, aby ste boli 
informovaní! Ďakujeme.

Karanténna stanica Handlová 
@karantennastanicahandlova

Zvoz triedeného odpadu mesto 
Handlová a Nová Lehota

Papier: 14. augusta, 28. augusta
Plasty: 7. augusta, 21. augusta a VKM – 
Tetrapak: 7. augusta
Kovy: 13. augusta 

Zvoz triedeného odpadu
mestská časť Morovno

a obce handlovskej doliny
Papier: 16. augusta, 30. augusta
Plasty: 2. augusta, 23. augusta
Kovy: 9. augusta
Biologicky rozložiteľný odpad – zvoz 
z hnedých nádob 5. - 6. augusta (mesto 
Handlová), 12. - 13. augusta (Horný 
Koniec, Nová Lehota a Morovno), 19. - 
20. augusta (mesto Handlová), 26. - 27. 
augusta (Horný Koniec, Nová Lehota a 
Morovno)

(r)

Termíny zvozu triedeného
odpadu na august 2019

Blší trh v Handlovej
Krásne počasie a záujem o nové 
úlovky za rozumnú cenu prilákal 
ľudí na námestie, kde sa 6. júla konal 
štvrtý ročník Blšieho trhu. 
Záujemcov o predaj vecí a predmetov, 
ktoré by potrebovali svoj nový domov, 
nebolo tento rok málo. Na „blšáku“ 
ste si mohli nakúpiť nielen oblečenie, 
ale aj knihy, hračky, starožitnosti či 
dokonca aj mince. 

„S manželkou som tu už od rána a 
neviem ju odtiaľto dostať“, konštatuje 
pán, ktorý sa pri nás zastavil. „Je to 

veľmi dobrý nápad. Chodievam sem 
každý rok a aj teraz som si pokúpila 
veľa pekných vecí“, potvrdzuje jeho 
slová manželka a pyšne ukazuje svoje 
nové prírastky do šatníka. 

Organizátorkami tohto podujatia sú 
Nicola Poliaková a Natália Hromádková 
a pevne veríme, že o rok sa stretneme 
na ďalšom, v poradí piatom, Blšom 
trhu.

DS, VM

Odstávka elektrickej energie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, 
a. s. (ďalej len SSD) oznamuje, že 
v termíne 25. júla v čase od 7.30 do 
14.30 hod. bude obmedzená distribúcia 
elektriny pre odberné miesta a lokality:
Ciglianska 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 14, 18, 20, 26, 32, 38, 40, 42, 44, 46,
- Stará cesta 0, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 
63, 65, 2974,
Žiarska 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 89, 93, 
97, 99, 101, 103, 876, 1707, 1918.
Zároveň bude v termíne 31. júla v čase od 
8.30 do 15.00 hod. obmedzená distribúcia 
elektriny pre odberné miesta a lokality:
Banská cesta 0, 6, 8, 12, 999, 2664,
Ivana Krasku 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 838,
Pekárska 0, 13, 15, 17, 19, 29, 34, 36, 38, 
720, 734, 744, 749, 751, 752, 753, 756, 
759, 763, 776, 999, 2620, 2621, 3257.

Ako sa v ,,seniorku“ hráva petang
Petang je spoločenská hra 
z Francúzska pre 1 - 4 hráčov. Je 
to hra nenáročná finančne a pre 
fyzickú aktivitu potrebuje málo 
priestoru. Hráva sa aj na senior 
olympiádach, lebo nie je  vekovo 
obmedzená. Povrch, alebo hracia 
plocha môže byť piesok, štrk, tráva 
aj betón. Rozmer hracej plochy by 
mal byť kruh v priemere maximálne 
50 cm, ale nie je to povinné. Akú 
plochu máte k dispozícii, taká môže 
byť. Gule, s ktorými hráči hádžu, sú 
oceľové a jedna váži asi trištvrte 
kila. V Senior centre Handlová si 
pravidlá hry prispôsobili na vlastné 
podmienky. 
Na začiatku hry prvý hráč hodí ,,jacka“, 
alebo po našom ,,prasiatko“. Je to malá 
drevená loptička. My sme si ju vyfarbili 
na červeno, aby bola pre našich 
hráčov viditeľnejšia. Každý hráč má 
dve hracie gule. Vyhráva ten, kto má 
na konci minimálne jednu svoju guľu 
čo najbližšie k prasiatku. Aby bola hra 
čo najspravodlivejšia, každý z hráčov 
sa postupne vystrieda v presnom 
poradí - tak ako sedia, s hádzaním 
prasiatka. Zároveň každý hráč má vo 
svojich 4 kolách (keď hrajú 4 hráči) 
právo začínať hru. Ďalší v poradí je ten, 

ktorý sedí po jeho ľavej strane. Takto sa 
vystriedajú všetci. 

Pre väčšiu zábavu a možnosť 
taktizovať sme si určili, že hráč nemusí 
hodiť obe gule hneď. Keď sa teda 
napríklad všetci štyria hráči rozhodnú 
jednu guľu si ponechať, idú hádzať 
v druhom kole v rovnakom poradí, 
ako hádzali v prvom kole. Iba posledný 
hráč nemusí hodiť svoju druhú guľu, 
ak jeho prvá hodená guľa je najbližšie 
k prasiatku. Stáva sa víťazom, aj keď 
využil iba jednu guľu. Na celej hre je 

najzábavnejšie práve to, keď svoju 
guľu hodíte najbližšie k prasiatku, ale 
ďalší v poradí vás môže vyradiť, alebo 
ste od prasiatka ďalej a nasledujúci 
hráč trafí svojou guľou tú vašu a tá sa 
posunie najbližšie k prasiatku. 

Naši seniori sa na každý štvrtok 
tešia, ale ani nie tak na víťazstvo ako 
na celkovú atmosféru z hry. Vrelo 
odporúčame pre celé rodiny, vrátane 
vašich babičiek a dedkov.

Soňa Zubáľová,
inštruktor sociálnej rehabilitácie

Ako je to s kosením mestského cintorína 

Mestský cintorín má v správe 
spoločnosť Parte. Handlovčanov 
každoročne zaujíma, ako je to 
s kosením tohto priestranstva. 
Rozprávali sme sa s Miroslavom 
Mičom, konateľom spoločnosti.
„Prvú kosbu mestského cintorína 
v Handlovej a mestských častiach 
sme dokončili 15. júna a s druhou sa 
začalo už koncom júna. Po niektoré 

roky kosíme i sedemkrát do roka“, 
uviedol Miroslav Mičo s tým, že v 
prípade, ak majú obyvatelia návrhy 
alebo sťažnosti, je potrebné ich 
smerovať priamo na spoločnosť, kde 
ich individuálne posúdia a odpovedia 
na ne. 

Každý nájomca hrobového miesta 
má uzavretý zmluvný vzťah, v ktorom 
sú uvedené práva a povinnosti 
oboch zmluvných strán. Zmluva 
nájomcov odkazuje na platný 
Prevádzkový poriadok, ktorý je 
schválený poslaneckým zborom 
mesta v podobe všeobecne záväzného 
nariadenia mesta. Podľa článku 3, 
bod 14 o Prevádzkovom poriadku 
pohrebísk na území mesta Handlová 
je nájomca povinný na vlastné náklady 
udržiavať prenajaté hrobové miesto 
a k nemu bezprostredne prislúchajúce 
okolie do šírky 0,3 metra, ktoré je 
predmetom nájmu v riadnom stave, 

hrobové miesto musí byť najmä 
pokosené, odburinené, očistené 
od rôznych nánosov. Ustanovenie 
vychádza zo znenia platného zákona 
o pohrebníctve. V praxi to znamená, 
že ak má človek v prenájme hrobové 
miesto, týka sa ho napríklad aj kosenie 
v okolí hrobu. Samozrejme, v prípade, 
že okolie hrobu nie je upravené iným 
spôsobom, ktorý by zabraňoval 
prerastaniu trávy alebo buriny. 

Žiadame obyvateľov, aby podnety 
týkajúce sa správy cintorína zasielali 
písomne na správcu mestského 
cintorína Parte, ktorý pripomienky 
a návrhy týkajúce sa zlepšenia správy 
a činnosti cintorína vyrieši v zmysle 
platných právnych predpisov. Kontakty: 
e-mail: cintorinhandlova@gmail.com, 
adresa: Parte s. r. o., Hviezdoslavova 9, 
971 01 Prievidza.

JP

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

Napíšte nám do 15. septembra 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)

................................................................
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 15. septembra.  

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)

Anketa predĺžená do 
15. septembra 2019

Chýba vám spoj do Žiaru nad 
Hronom a späť? 

Vo štvrtom čísle Handlovského 
Hlasu sme sa vás pýtali, kedy 
a za akým účelom cestujete 
do Žiaru nad Hronom a späť. 
Vzhľadom na letné dovolenkové 
obdobie anketu predlžujeme do 
15. septembra 2019. Ďakujeme 
Handlovčanom za zapojenie sa 
do ankety! Tričko za zapojenie 
sa vylosujeme po jej ukončení 
a v zlosovaní budú i tie odpovede, 
ktoré nám boli doručené do 10. júla.

 JP 
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Banskí záchranári zvládajú aj extrémne podmienky 

B a n s k í  z á c h r a n á r i , 
ako jedna z hlavných 
zložiek Integrovaného 
záchranného systému, 

sú známi najmä likvidáciou 
havárií a záchrannými prácami v 
podzemí  hlbinných baní. Vďaka 
špeciálnej technike a dôkladne 
vybratému a vycvičenému 
250-člennému kolektívu však 
dokážu pracovať v extrémnych 
podmienkach pri zvládaní 
krízových situácií nielen  v podzemí, 
ale aj v „civilnom“ prostredí. 
Úlohou banskej záchrannej služby je 
vykonávať záchranné práce a rýchle 
a účinné zásahy. Ide pritom o záchranu 
ľudských životov a majetku, a to 
pri závažných prevádzkových 
nehodách, vrátane poskytovania 
prvej pomoci v podzemí, zdolávanie 
závažných prevádzkových nehôd 
a odstraňovanie následkov havárií. 
„Podzemie, výšky, hĺbky, ale aj 
práce v nedýchateľnom a zdraviu 
škodlivom prostredí či pod vodnou 
hladinou. Toto náročné prostredie 
zdolávame pri poskytovaní našich 
služieb,“ hovorí Stanislav Paulík, 
riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej 
stanice a ako podotýka, svoje služby 
poskytujú banskí záchranári v rámci 
obchodných aktivít aj pre priemyselné 
podniky a ostatných záujemcov.

”
„Aj pri rizikovej činnosti, 

ako je likvidácia dioxínov, 
jedných z najjedovatejších 

látok na svete, je možné 
využiť skúsenosti banských 

záchranárov.”
Pre spoločnosti zaoberajúce sa 
výstavbou tunelov špecialisti banskej 
záchranky vykonávajú merania 
ovzdušia, emisií a veterných bilancií, 
a to v rámci celého Slovenska na 
všetkých stavbách diaľničných 

tunelov. V severných Čechách  
úspešne zvládli náročný projekt 
likvidácie polychlórovaných bifenilov 
(dioxínov), jedných z najjedovatejších 
látok na svete. „Podobná ekologická 
záťaž, v havarijnom stave, sa nachádza 
v areáli bývalého chemického 
podniku v Strážskom. Aj pri tejto 
ojedinelej, mimoriadne rizikovej 
činnosti, je možné využiť skúsenosti 
banských záchranárov“, konkretizuje 
ďalej Stanislav Paulík. 

Banskí záchranári dokážu pracovať aj 
v trvalo výbušnom alebo hygienicky 
závadnom prostredí. „Príkladom toho 
sú servisné zásahy v zásobníkoch 
ropy a iných uhľovodíkov, práce vo 
fermentoroch bioplynových staníc 
pri plnom metanovom zaťažení, ktoré 
minimalizujú straty prevádzkovateľov 

na výrobe elektrickej energie,“ 
hovorí Pavlík a ako naznačuje, 
záchranári vykonávajú aj kontroly 
a práce v mestských kanalizáciách, 
v priestoroch pod skládkami 
odpadov a v rôznych podzemných 
n e o ve t r a nýc h  p r i e s t o ro c h 
s nevyhovujúcim ovzduším. „Vďaka 
tomu, že disponujeme autonómnymi 
dýchacími prístrojmi, s prístrojmi 
s diaľkovým prívodom nezávadného 
vzduchu, najmodernejšou meracou 
technikou na stanovovanie zloženia 
ovzdušia a špeciálnymi osobnými 
ochrannými prostriedkami, dokážeme 
všetky práce v nedýchateľnom, 
výbušnom alebo zdraviu škodlivom 
prostredí robiť s minimalizáciou 
rizikových faktorov“, spresňuje riaditeľ 
banskej záchranky.

”
„Na zmrazovanie prostredia 
využívajú banskí záchranári 

tekutý dusík s teplotou 
– 192 ° C.”

Zvláštnou kapitolou sú vysoko 
špeciálne práce s použitím výbušnín 
v horúcom prostredí. Na vykonávanie 
týchto činností má Hlavná banská 
záchranná stanica v Prievidzi nielen 
oprávnenia, ale aj technické zázemie 
a skúsenosti. Pozoruhodné je, že 
banskí záchranári dokážu skĺbiť 
a využívať prednosti jednotlivých 
druhov špeciálnej techniky. „Nie je 
nezvyklé, že kombinujeme techniku 
priemyselného lezectva s prácou 
v nedýchateľnom prostredí. Príkladom 
toho sú práce na hlave priemyselného 
komína za plnej prevádzky, ale aj 
v prostredí kanalizačných zberačov, 
kde je z bezpečnostných dôvodov 
nevyhnutné istenie.“ 

Špeciálne osobné pracovné 
prostriedky v kombinácii s dýchacou 
a špičkovou meracou technikou 
umožňujú práce pri čistení, 
diagnostike a renovácii mobilných 
a stacionárnych nádrží na PHM, 

práce v bioplynových staniciach, 
zásobníkoch ropy, plynu, ale aj práce 
s nebezpečným odpadom, ako je 
azbest. 

”
„Ročne sa počet zásahov 

pohybuje na úrovni od 30 do 
60 zásahov, s celkovou dobou 
trvania 500 až 2000 hodín.”

Osobitnou oblasťou je kryogénna 
a inertizačná technika, kde na 
zmrazovanie alebo inertizáciu 
prostredia (dusíkové čistenie nádrží 
s výbušným prostredím) využívajú 
tekutý dusík s teplotou - 192° C 
a vlastnú kryogénnu techniku. 

Ak pripočítame práce pod vodnou 
hladinou, v kontaminovanej vode, 
pod ľadom, vyjde nám súbor činností, 
ktoré hlavne v priemyselnej výrobe 
dokážu eliminovať na minimum straty 
spôsobené vynútenými odstávkami 
vo výrobe. Aktivity a široké portfólio 
poskytovaných služieb Hlavnej 
banskej záchrannej stanice Prievidza 
nachádzajú uplatnenie v rôznych 
oblastiach národného hospodárstva. 

(r)

V sobotu 6. júla sa konali preteky 
O banícky pohár mesta Handlová. 
Mestský kynologický klub 
zorganizoval v poradí už siedmy 
ročník tohto divácky atraktívneho 
podujatia. 
Do areálu Základnej školy na 
Morovnianskej ceste už od deviatej 
hodiny ráno prichádzali návštevníci a 
účastníci pretekov. 

Pretekov sa zúčastnilo 26 psovodov 
z rôznych kútov Slovenska. Ich výkon 
posudzovali rozhodkyne zo Zväzu 
športovej kynológie Slovenskej 
republiky, a to Jana Honíšková a Jana 
Kucková. Figuranti boli Libor Páleník 
a Peter Michalička. Diváci mohli 
vidieť psie plemená ako cane corso, 
nemecký ovčiak, belgický ovčiak či 
stafordširský bulteriér. Pretekalo sa 
v troch kategóriách – ZM, SVV1 a IGP1.

Psi, rozdelení do príslušných kategórií, 
súťažili v rôznych disciplínach, kde 
predviedli svoje schopnosti a svoju 
šikovnosť. Na figurantoch predviedli 
zadržanie páchateľa na úteku a tiež 
vyhľadanie a vyštekanie figuranta, 
ktorý predstavoval podozrivého. 
Ocenení boli prví traja v každej 

kategórii a tiež najlepšia poslušnosť 
a obrana v každej kategórii.

„Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť 
na tomto ročníku pretekov,“ 
konštatuje jeden zo psovodov 
a dodáva: „Je vidieť, že organizátori 
robia všetko pre to, aby súťaž bola na 
čo najprofesionálnejšej úrovni.“

Štvornohí pretekári súťažili o banícky pohár mesta

Mestský kynologický klub Handlová 
sa zaoberá výcvikom psov 
všetkých plemien pre športovú 
a služobnú kynológiu, pre psov na 
stráženie objektov. Trénuje agility 
a vystavovanie.

VM, DS

Národná rada Slovenskej republiky 
schválila novelu zákona, ktorá je 
účinná od 1. júla 2019, a ktorou 
sa dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. 
o Štátnom fonde rozvoja bývania. 
Zmenou legislatívy sa zavádza 
podpora bývania prostredníctvom 
Štátneho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB) pre mladomanželov. 
Pôžičku môžu žiadať mladomanželia, 
ktorých vek v deň podania žiadosti 
nepresiahne 35 rokov (podmienku 
veku musí spĺňať každý z manželov), 
ak uzavreli manželstvo najviac 12 
mesiacov pred podaním žiadosti. 
Uvedené znamená, že žiadosť je 
možné podať do roka od uzatvorenia 
manželstva. 

Poskytnuté financie môžu byť použité 
na výstavbu bytu v bytovom dome, 
rodinnom dome, polyfunkčnom 
dome, kúpu bytu v bytovom dome, 
polyfunkčnom dome (do 3 rokov 
od kolaudácie), kúpu staršieho bytu 
v bytovom dome, polyfunkčnom 
dome, rodinnom dome (staršieho 
ako 3 roky od kolaudácie), stavebnú 
úpravu bytu v bytovom dome, 

rodinnom dome pre byty, ktoré boli 
dané do užívania aspoň 10 rokov 
pred podaním žiadosti. Kompletné 
informácie nájdete na webovej 
stránke www.prievidza.sk. 

Žiadatelia o mladomanželskú pôžičku 
musia podať žiadosť v termíne od 
1. apríla do 31. októbra príslušného 
kalendárneho roka, v listinnej 
podobe na príslušnom mestskom 
úrade okresu, v ktorom sa realizuje 
financovanie nehnuteľnosti. V praxi 
sa stáva, že občania prichádzajú so 
žiadosťami na Mestský úrad Handlová. 
Ten však nie je oprávnený preberať 
ich. Svoje žiadosti musíte odovzdať 
na Mestskom úrade v Prievidzi.

(r)

 Žiadosti o mladomanželskú pôžičku 
musíte zaniesť do Prievidze
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Aký som sprostý,
akí sú sprostí...

Boli časy, kedy sme my, Slováci, chodili drať 
motyky, lopaty, krompáče na „panské“. Nestačilo 
obriadiť svoj statok, dom či políčko. Bolo treba 
hlušiť na pánov. A my sme hlušili. Ako kone! Od 
svitu do mrku, len aby sa tí páni mali dobre a 
mohli si svoje tučné pupky napchávať stále viac. 
Panské boli lúky, polia, lesy, všetko bolo panské.

Dnes je iná doba. Ak hlušíme na panskom, tak 
za to máme aspoň almužnu. Niekto aj výplatu. 
Počul som o niekom, kto vraj aj super výplatu. A 
potom sú tu naše lúky, naše lesy, naše ulice, naše 
ihriská, chodníky, atď. Chápeš? NAŠE! Moje, tvoje, 
jej, jeho. NAŠE!

Na panskom boli naši „praprapraprapra“ zhrbení, 
zrobení, zničení, smädní, hladní. Na našom sme 
po dovolenke opálení, vyfintení, usmiati, šťastní 
a „čumíme“, tuším, stále do neba. Lebo ako inak si 
mám vysvetliť, že nevidíme ten bordel, nevidíme, 
ako niekto ničí lavičky, demoluje ihrisko... Asi to 
bude preto, že ten bordel hádžeme za seba a my, 
ľudia pokrokoví, kráčame predsa neustále vpred!

Nad našim mestom sa objavil anjel - EARTH 
ANGEL. Je mi ho ľúto, a zároveň som mu vďačný. 
Prišiel asi ešte z čias, kedy sa hlušilo na panskom. 
Dnes hluší na našom. Spolu s ďalšími. Nemusíte 
mu ďakovať, nemusíte im ďakovať. Lebo ich naj 
naj ďakujeme bude, ak po vás nič nenájdu. Ak aj 
vy budete chvíľku EARTH ANGEL a zdvihnete zo 
zeme to, čo tam tupec zahodil. 

Je asi ťažké uvedomiť si, že si ničíme naše. Špiníme 
naše. Že na odhodenej konzerve sa môže dorezať 
naše dieťa, že autobatéria v potoku zabíja naše 
životné prostredie. Vedzte, ten anjel nebude dlho 
vládať. Lebo aj anjel má len dve ruky a dve nohy. 
Raz odíde. Lebo pochopí, že dnes je iná doba a on 
nám nehluší na panskom, ale pomáha na našom. 
A vtedy si iste zaťuká na čelo. Aký som sprostý, akí 
sú sprostí...

Krekáč

Handlovská glosa

Medzinárodný deň kvetov 
pripadá na 21. júna. V tento deň 
mesto Handlová na sociálnej 
sieti facebook vyhlásilo súťaž o 
najkrajšiu predzáhradku, v ktorej 
dalo občanom možnosť pochváliť sa 
a odprezentovať svoje diela, ktorým 
sa venujú vo svojom voľnom čase. 
Mnoho občanov nášho mesta si 
dobrovoľne skrášľuje okolie svojich 
domov a bytoviek nielen tým, že si pred 
nimi upratuje a udržiava poriadok, ale 
Handlovčania si z vlastnej vôle sadia aj 
kvety a drobné kríčky a vytvárajú tak 
krásne diela, ktoré sú pastvou pre oči 
nejedného okoloidúceho.

Pravidlá súťaže boli jednoduché. 
Odfotiť svoje predzáhradky a fotky 
pridať do komentára pod daný 
príspevok. Potom už len zbierať LIKE. 
Jedna z fotografií handlovských mini 
záhradiek, ak aj nebola výherná, mala 
možnosť byť vybraná ako profilová 
fotka na stránke mesta na sociálnej 
sieti na jeden mesiac.

Súťažiť sa dalo do 8. júla do 12.00 
hodiny. Do súťaže sa zapojilo jedenásť 
občanov, ktorí v komentároch 

zaslali krásne fotky nielen svojich 
predzáhradiek, ale aj záhrad či 
balkónov. Ako odmena pre víťaza 
boli pripravené kvety v hodnote 
50 eur od spoločnosti Slovgarten. 
Oddelenie marketingu a komunikácie 
ako organizátor ukončilo súťaž 
9. júla. Výhercom, ktorého fotografia 
predzáhradky sa páčila najväčšiemu 
počtu občanov, sa stal Michal Sklenár. 
Fotka, ktorá sa stala fotkou mesiaca 
na sociálnej stránke mesta Handlová, 
patrila Renáte Doletinovej. 

”
„Rozsiahlejšie výsadby 
podliehajú schváleniu 

podľa všeobecne záväzného 
nariadenia.”

„Sme radi, že sa občania zapájajú aj 
do takýchto samostatných aktivít. 
V prípade rozsiahlejších výsadieb 
však tieto podliehajú schváleniu,“ 
informuje primátorka Silvia Grúberová 
a konkretizuje: „Podľa § 5 odsek 2 VZN 
č. 7/2010 o tvorbe, údržbe a ochrane 
verejnej zelene v meste Handlová - na 
pozemkoch s plochami verejnej zelene 
nie je dovolené vysádzať rastliny 
a dreviny bez vedomia a súhlasu ich 
oprávnených užívateľov a správcu 
verejnej zelene.“ 

Ak si teda občania napríklad zasadia 
pred domom či bytom malý stromček, 
ktorý o pár rokov narastie do výšky 
3 metrov, môže sa stať, že im bude 
prekážať. Následne sa občan obráti 
na mesto, aby strom vyrúbalo. Na to 
je však zo zákona potrebné žiadať 
povolenie, môžu sa voči tomu vyhradiť 
ochranári, a koniec koncov, škodné 
bude len mesto, ktoré bude výrub 
musieť zabezpečiť aj zaplatiť. 

VM

Najkrajšia handlovská predzáhradka

Pripomenieme si 75. výročie 
Slovenského národného povstania

Slovenské národné povstanie bolo 
ozbrojené povstanie slovenských 
povstaleckých jednotiek počas 
druhej svetovej vojny proti 
vstupu nemeckého Wehrmachtu 
na slovenské územie. Začalo 
sa 29. augusta 1944 ako obrana pred 
nemeckými okupačnými jednotkami.
Slovenské národné povstanie bolo 
nepriamo i útokom proti autoritatívnej 
vláde, na čele s Jozefom Tisom, ako 
aj snahou byť na strane víťazných 
mocností druhej svetovej vojny. 
Centrom povstania bola Banská Bystrica. 
Nemecké jednotky povstaleckú armádu 

porazili v noci z 27. na 28. októbra 
1944. Časť jej jednotiek prešla na 
partizánsky spôsob boja. Partizáni 
pokračovali v bojoch proti nacistom až 
do oslobodenia krajiny na jar 1945.

Tento významný medzník v našich 
dejinách si pripomenieme i v Handlovej, 
a to v stredu 28. augusta o 15.00 hod. na 
Námestí baníkov.

Pietna spomienka bude spojená 
s položením vencov a kytíc k Pamätníku 
padlým v SNP. 

(r)

Návštevníci knižnice rozhodnú
o najkrajšej kresbe

Sté výročie tragickej smrti generála 
Milana Rastislava Štefánika si 
pripomenuli žiaci handlovských škôl 
krásnymi tematickými kresbami 
a zapojili sa do výtvarnej súťaže, 
ktorú vyhlásil Miestny odbor Matice 
slovenskej v spolupráci s knižnicou. 
Práce sú vystavené v Mestskej knižnici, 
kde môžete hlasovať za najkrajšiu 
kresbu. Tie najkrajšie práce budú na 
konci prázdnin ocenené.
Milan Rastislav Štefánik bol jednou 
z najvýznamnejších osobností 
v novodobých dejinách Slovenska. 
Výrazne sa v roku 1918 zaslúžil 
o vznik medzivojnovej Československej 
republiky. Svoje etické, morálne, mravné 
krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do 
troch slov: Veriť – Milovať – Pracovať. 
V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť 
generála Milana Rastislava Štefánika. 

Dňa 4. mája 1919 letel M. R. Štefánik 
z Talianska na Slovensko. Návrat do svojej 
rodnej krajiny neprežil.

Prázdninové stredy
v knižnici pokračujú

Príďte do knižnice počas prázdnin 
a zažijete nezabudnuteľné chvíle s knihou 
a novými kamarátmi. Každú stredu 
počas prázdnin o 10.00 hodine si spolu 
s deťmi čítame rozprávky a príbehy z ich 
obľúbených kníh. Zážitky z dobrodružnej 
cesty po svete kníh si deti kreslia 
a na konci prázdnin budú tie najkrajšie 
odmenené. Záujem o knižničné aktivity 
nás teší, veď knihy majú tiež zázračnú 
moc robiť svet zaujímavým a popri iných 
činnostiach sa dá zamilovať aj do kníh. 

Mestská knižnica je počas prázdnin 
otvorená pondelok – piatok od 8.00 do 
17.00 hod.

Kontaktujte nás: Námestie baníkov 3, 
Handlová, tel.: 046/547 54 49, 0907 991 605, 
kniznica.handlova@gmail.com.

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

(r)

Blahoželanie

Dňa 4. júla 2019 
oslávil

Alexander Mikle 
svoje krásne životné 
jubileum 75 rokov. 

Veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia 
v kruhu najbližších želá manželka Vierka, 
dcéry Viera, Adrika, Marika a syn Milan 

s rodinami.
8/6/7/2019/OI

Blahoželanie

Už je to pekných pár rokov, čo vy dvaja spolu 
brázdite svet. Keď ste si prstienky z lásky dali, 
úctu a vernosť si sľubovali. Manželský sľub ste 
nevzali späť.  Tak ako kedysi, nech vám v srdci 

zvony znejú! 

Lásku a šťastie k 55. výročiu svadby
Márie a Pavla Rexovcov

prajú kmotrovci Kelečéniovci.
9/6/7/2019/OI
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Prázdniny sú v plnom prúde a deti sa 
z nich dozaista tešia. Školy, ktoré ich 
o pár týždňov privítajú, však nespia, 
a  tak sme zisťovali, ako dopadol 
školský rok a aké aktivity sa plánujú 
napríklad aj počas prázdnin. 

Základná škola, Školská 

Vysvedčenie si prevzalo 368 žiakov 
(1. stupeň 186 + 2. stupeň 182). 
Piati žiaci sú v  zahraničí, tí môžu 
robiť komisionálne skúšky, ak o  to 
požiadajú. Bolo udelených 102 pochvál 
od triedneho učiteľa (o  28 viac ako 
v minulom školskom roku) a 38 pochvál 
od riaditeľky školy -  za vynikajúci 
prospech a  vzorné správanie, 
reprezentáciu školy vo vedomostných 
a  športových súťažiach a  vzornú 
dochádzku do školy. V 2. - 9. ročníku 
prospelo s vyznamenaním 139 žiakov, 
z  toho 45 žiakov s  priemerom 1,00. 
Prváčikov prospelo 48, z nich 20 malo 
priemer 1,00. Celkovo prospelo 346 
žiakov (1. - 9. roč.). Neprospelo 
22 žiakov, z  toho 19 bude mať 
opravnú skúšku minimálne z jedného 
predmetu. Školský rok 2018/2019 
bol na úspechy bohatý. Dosiahli 
sme veľmi pekné umiestnenia vo 
vzdelávacích a aj športových súťažiach. 
V  rámci projektu Zvyšovanie kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
prostredníctvom rozvoja čitateľskej, 
matematickej a  prírodovednej 
gramotnosti žiakov sa v  ZŠ Školská 
uskutočnilo vzdelávanie pedagógov 
v  oblasti rozvoja počítačovej 
gramotnosti pri rozvoji čitateľskej, 
matematickej a  prírodovednej 
gramotnosti žiakov. Počas prázdnin 
uskutočníme pre žiakov z  celej 
Handlovej letný tábor v  dňoch od 
5. do 9. augusta so zameraním na 
spoznávanie regiónu a  návšteva 
zaujímavých miest (prihlásených 
21 detí). V  letných mesiacoch nás 
čaká tiež rozširovanie školskej jedálne, 
rekonštrukcia školskej kuchyne, 
budovanie nového oddelenia ŠKD 
v  Domčeku, mali by sme realizovať 
rekonštrukciu teplovodu a  tiež nás 

čaká základná údržba školy, ako je 
maľovanie, opravy, čistenie učební či 
oprava poškodených tabúľ. 

Základná škola,
Morovnianska cesta 

Vysvedčenie si na prvom stupni 
prevzalo 173 žiakov (4 žiaci nie, 
individuálne sa vzdelávajú v zahraničí). 
Na druhom stupni si vysvedčenie 
prevzalo celkom 129 žiakov (3 žiaci nie, 
individuálne sa  vzdelávajú v zahraničí, 
16 žiakov si prevzalo výpis, v auguste 
budú robiť komisionálne skúšky 
a  následne sa im vydá vysvedčenie). 
83 žiakov skončilo s  vyznamenaním. 
Pochvalu od riaditeľa dostalo 42 
žiakov a  od triedneho učiteľa 99 
žiakov. Aktivity počas prázdnin: denný 
letný tábor - DO Fénix v  termíne od 
1. do 12. júla (Banské múzeum, Stará 
Turá - železničné múzeum, Hájska 
skala Ráztočno, Aquapark Turčianske 
Teplice, Donovaly - Habakuky, Remata, 
Uhrovec - hrad, Bojnice). V  prípade 
realizácie projektov: Erasmus+YOUTH 
EXCHANGE GAME HUB DO Fénix 
v termíne od 29. júla do 4. augusta sa 
v  Trenčianskych Tepliciach zúčastní 
5 žiakov a 1 učiteľ. V letných mesiacoch 
plánujeme tiež údržbu školy, konkrétne 
maľovanie tried, montovanie lavičiek 
v  átriu, opravu tabúľ, nový náter, 
opravu a  výmenu hygienických 
zariadení, opravu školského nábytku, 
kompletné upratovanie, opravu 
osvetlenia, revízie, v školskej kuchyni 
rekonštrukciu elektrického rozvádzača 
a elektrických rozvodov, rekonštrukciu 
vodoinšta lačných odpadov, 
rekonštrukciu stropu, maľovanie, 
montáž nových zariadení a strojov. 

Základná škola,
Mierové námestie 

Na 1. stupni ukončilo školský rok 
237 žiakov, z  toho si prevzalo 
vysvedčenie 224 žiakov, 13 žiakov 
sú zahraniční študenti. Na 2. stupni 
ukončilo 274 žiakov, z toho si prevzalo 
vysvedčenie 262 žiakov, 12 žiakov sú 
zahraniční študenti. S vyznamenaním 

ukončilo školský rok 236 žiakov. 
Pochvala, prípadne dosiahnutie 
mimoriadneho úspechu bolo udelené 
v  112 prípadoch pochvalami od 
triednych učiteľov a  47 pochvalami 
udelenými riaditeľkou školy za 
úspešnosť v  okresných, krajských 
a  celoslovenských vedomostných, 
športových a  zberových súťažiach. 
Mimoriadny úspech dosiahli žiaci 
1. stupňa na celoslovenskej súťaži 
školských časopisov ProSlavis 2. miesto, 
v  celoslovenskej matematickej 
súťaži Klokanko získal Tomáš Botka 
100, v celoslovenskej súťaži Vševedko 
získala Vanesa Huráková 3. miesto, 
v  celoslovenskom projekte Zelená 
škola bolo škole udelené najvyššie 
ohodnotenie, certifikát a  vlajka 
Zelenej školy. Slávnostná certifikácia 
sa bude konať 9. októbra v  divadle 
Aréna v  Bratislave. 1. miesto žiakov 
basketbalových tried v  európskom 
turnaji v Prahe. V priebehu školských 
prázdnin budeme robiť stavebné 
práce a  úpravy interiéru školy, 
konkrétne vymení sa gumolit 
a  vymaľujú dve triedy pre budúcich 
piatakov, uskutočnila sa komplexná 
rekonštrukcia elektrických rozvodov 
a vodoinštalačné práce v ŠJ, uskutoční 
sa montáž nových interaktívnych 
tabúľ v  troch triedach, oprava 
a  maľovanie stien v  troch šatniach 
žiakov a maľovanie a úprava priestorov 
v ŠKD. V priebehu školských prázdnin 
budú športové aktivity so žiakmi na 
Summer camp 2019 pre deti z celého 
okresu a  basketbalové aktivity pre 
žiakov školy od 19. do 23. augusta. 
V  prípade realizácie projektov jeho 
názov Zelená škola o  problematike 
životného prostredia sa nestačí len 
učiť, ale je zároveň nevyhnutné zmeniť 
naše konanie. Škola motivuje žiakov 
k  realizácii dlhodobých, praktických 
a  vzdelávacích aktivít, ktoré majú 
reálny pozitívny dopad na životné 
prostredie školy a jej okolia. Fenomény 
sveta – projekt pre žiakov 2. stupňa, 
aby sa žiaci učili inovatívne, atraktívne 
a zážitkovo.

Z našich škôl Centrum voľného času a jeho plány

V školskom roku 2018/2019 plánuje 
handlovské Centrum voľného času 
zrealizovať tri turnusy mestského 
tábora. Tábory majú všeobecné 
zameranie, prevažne na kultúrno-
športovú oblasť, prvé dva turnusy 
sú určené deťom školského veku 
a posledný deťom materských 
škôl, ktoré majú v tomto termíne 
prerušenú prevádzku. 
Okrem toho pripravuje CVČ pre členov 
DaMPu sústredenie vzdelávacieho 
charakteru a niekoľko zábavných 
podujatí pre rodiny s deťmi.

Mestské tábory

Miesto: CVČ Námestie baníkov 3, 
Handlová, účastníci: deti školského veku.

Tento typ tábora je prioritne určený 
deťom zamestnaných rodičov, ktorí ich 
ráno privedú do zariadenia a popoludní, 
cestou z práce, si deti vyzdvihnú. 
Detskí účastníci majú pripravený 
celodenný program pod vedením 
pedagogických zamestnancov, 
spojený so športovo-zábavnými 
hrami a súťažami, turistickými výletmi, 
návštevou planetária, ZOO, kúpaliska. 
Organizujú sa na pôde CVČ, v okolitej 
prírode nášho mesta a v zmysle plánu 
jednotlivých turnusov sa uskutočnia 
aj jednodňové autobusové výlety 
(Čachtice, Remata, Bojnice). Termíny: 
Turnus 29.7. – 2.8. Turnus 26.8. - 30.8.

Spolupráca na celomestských 
podujatiach počas letných prázdnin

Erasmus+ KA2 Youthainability projekt
Termín: 20. - 24.7. Miesto: Maďarsko.

Projekt Youthainability je zameraný 
na zvýšenie informovanosti v práci 
s mládežou. Ide o projekt strategického 
partnerstva medzi 3 organizáciami 
z rôznych programových krajín: zo 
Slovenska Fénix, z Portugalska Dypall 
a z Maďarska Gyermek, zameraný 
na rozvoj a výmenu inovatívnych 
príkladov, dobrej praxe, nové prístupy, 
spoločné riešenia. Cieľom projektu je 
poskytnúť nástroje pre pracovníkov 
s deťmi a mládežou, ktoré možno 
využiť na zvyšovanie povedomia 
o význame a úlohe práce s mládežou 
a podporovať a zlepšovať prepojenie 
medzi pracovníkmi s mládežou, 
mladými ľuďmi, komunitami a obcami. 
Touto fázou projektu bude študijná 
návšteva, semináre, workshopy 
a testovanie nástrojov. 

Bubble Day - Deň Bublín

Termín: 25.8. Miesto: Námestie 
baníkov. 

Celomestské zábavné podujatie pre 
rodičov s deťmi na Námestí baníkov. 
Tento ročník zábavného podujatia 
pre deti aj rodičov sa bude niesť 
v znamení farieb miest. Aj naše 
mesto ožije farebnými bublinkami 
a srdiečkami polepeným námestím. 
O zábavný program sa postará Detský 
a mládežnícky parlament. Pre deti aj 
rodičov budú okrem maľovania na tvár 
pripravené aj zábavné súťaže a tvorivé 
dielne. Vyvrcholením podujatia bude 
tradičné spoločné bublinkovanie 
všetkých účastníkov. Tento rok chceme 
zas prekonať rekord. 

Vymaľujte si svoje mesto!

Ako je už v Základnej škole na 
Morovnianskej ceste peknou 
tradíciou, aj toto leto vedenie školy 
spolu s pedagógmi zorganizovali 
pre deti počas prvých dvoch 
prázdninových týždňov denný letný 
tábor. 
Prišli deti- fénixáci nielen z našej školy, 
ale aj z nášho mesta. Tento rok sme 
mali aj dvoch animátorov, ktorí deťom 
spríjemňovali voľné chvíle hrami 
a súťažami a pomáhali pripravovať 
program. 

Hneď prvý deň nám táborový poklad 
ukradla zákerná bosorka, ktorá 
každý deň posielala listy s odkazmi 
na rozprávky vo veľkej bosoráckej 
knihe. Až keď sme vyriešili tajničku 
s otázkami z prečítaných rozprávok, 

mohli sme získať náš poklad. Keďže 
nám bosorka posielala listy na rôzne 
zaujímavé miesta, aby sme našli 
všetky listy, museli sme veľa cestovať. 
Navštívili sme Handlovské Banské 
múzeum, Okrasné rybníky na Remate, 
Železničné múzeum v Starej Turej 
a Trenčín, Hájsku skalu, Aquapark 
Turčianske Teplice, Habakuky, Minigolf 
v Prievidzi, Hrad Uhrovec a Vyhliadku 
Čajka v Oblakoch Bojnice. 

Z tábora si nesieme nielen poklad, ale 
aj krásne zážitky a nové priateľstvá. 
Boli sme úžasná skupina priateľských, 
hravých a poslušných detí, ktoré mi už 
teraz chýbajú. Každý tábor je pre mňa 
novou skúsenosťou, a ja už sa veľmi 
teším na budúci rok.

Mária Maňáková ml., animátorka

Detská organizácia Fénix 
zorganizovala denný letný tábor
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Rozlúčili sme sa

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 7/2019

je v utorok 30.7.2019. 
Noviny vyjdú v stredu 7.8.2019.

Spomienka

Dňa 17. júla uplynul 
1 rok, čo nás navždy 
opustil manžel, otec 

a starý otec Ján Ganz. 

S láskou spomínajú 
manželka, dcéry, 
zaťovia, vnúčatá 
a ostatná rodina.

1/6/7/2019/OI

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

 v svet krásnych ruží.

Jozef Stračár, 84 rokov
Jozef Molnár, 81 rokov,
Adrian Lehotkai, 43 rokov,
Helena Joklová, 64 rokov, rod. Miková,
Zita Keratová, 75 rokov, rod. Laluhová.
V rubrike sú zverejnené informácie 
v časovom horizonte medzi uzávierkami 
čísel Handlovského hlasu od 2.7.2019 do 
24.7.2019. Informácie sú zverejnené iba 
v prípade, že rodina pozostalých vyjadrí 
súhlas s ich zverejnením.

Spomienka

Dňa 22. júla uplynulo 
päť rokov, čo nás 
opustil milovaný 

manžel, otec a starký 
Milan Kara. 

S láskou spomínajú 
manželka a deti 

s rodinami.
2/6/7/2019/OI

Spomienka

Dňa 28. júla si 
pripomenieme štvrté 
výročie úmrtia našej 

drahej mamičky 
Anastázie Hockovej. 

Chýbaš nám. 

Spomínajú na teba manžel Ervín, dcéra 
Anastázia s rodinou, syn Peter s rodinou 

a dcéra Beáta s rodinou. 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

3/6/7/2019/OI

Spomienka

Čas plynie ako
voda, smútok

v srdci stále bolí,  
nikdy sa nezahojí. 

Dňa 18. júla by sme 
oslávili 84. narodeniny 

nebohého Ladislava Gregora. 

S láskou spomínajú manželka, synovia 
s rodinami a sestra Julka.

4/6/7/2019/OI

Spomienka

Ťažko je vysloviť,
čo v srdci cítime, 
po roku bolesti,

čo k hrobu chodíme. 
Ťažko je bez teba, 

smutno je nám 
všetkým, už nič nie 

je také, aké bolo 
predtým.

Dňa 24. júla si pripomíname smutný rok,
čo nás opustil náš drahý manžel, otec, dedko

a svokor Zoltán Lenč. 

Spomína manželka, dcéry, vnučky, vnuk, 
zaťovia a ostatná rodina.

5/6/7/2019/OI

Spomienka

Všetko na svete sa dá 
nahradiť,  ale človek, 
ktorý odišiel, navždy 

nám veľmi chýba. 

Dňa 27. júla si 
pripomenieme 

3. smutné výročie,

čo nás nečakane opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedko Tibor Buchal. 

S láskou spomína manželka Anka, syn
Martin, dcéra Veronika, Miško a vnúčatá

Adamko a Bianka. 

Veľmi nám chýbaš.
6/6/7/2019/OI

Spomienka

navždy opustil Milan Gerža. 
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

7/6/7/2019/OI

Osud ti nedovolil s 
nami dlhšie byť, 

ale v našich srdciach 
budeš stále žiť! 

Dňa 3. júla uplynulo 
40 rokov, čo nás 

Informujeme čitateľov, že inzercia do 
ôsmeho čísla Handlovského hlasu, ktoré 
vyjde 21. augusta 2019, sa bude z dôvodu 
dovoleniek prijímať len do 2. augusta 2019. 
Ďakujeme za porozumenie. 

Oznam pre inzerentov

Dňa 24. mája tohto roku požiadala naše 
mesto spoločnosť COOP Jednota Prievidza, 
spotrebné družstvo o  vydanie stavebného 
povolenia na zmenu stavby: Prestavba 
objektu SUPERMARKET 002-COOP JEDNOTA 
HANDLOVÁ. Nový supermarket bude 
situovaný v  časti pri vežičke, pri hlavnej 
ceste, v  budove, v  ktorej donedávna sídlil 
iný predajca potravín. Zámer žiadateľa bol 
kvalifikovane posúdený a  následne mu 
boli vydané stavebné povolenia, ktorých 
úplné znenia nájdete na webovej stránke 
mesta Handlová. Žiadateľ bol zaviazaný 
zrealizovať navrhovanú prestavbu v súlade 
s  architektonickými požiadavkami mesta. 
Nový supermarket dozaista zvýši nákupný 
komfort obyvateľov, žijúcich najmä 
v  predmetnej lokalite. Žiadateľ zhotoví 
v  rámci prestavby prevádzky celkom desať 
nových parkovacích miest, plus jedno 
parkovacie miesto pre imobilných občanov, 
upraví pozemné komunikácie v  zmysle 
platných stavebných povolení, a to v rámci 
podmienok a  požiadaviek, ktoré mu boli 
uložené v  stavebnom konaní. Žiadateľ je 
povinný zrealizovať svoj zámer do troch rokov 
od vydania stavebných povolení.  

(r)

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

Žiadosti s požadovanými prílohami 
je potrebné zasielať do 25. júla 2019 
v zalepenej obálke na adresu Mestského 
úradu v Handlovej. Viac informácií 
sa dozviete na webovom sídle mesta 
Handlová – www.handlova.sk a na 
Úradnej tabuli mesta. 

Mesto Handlová vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkciu 
odborného zamestnanca Spoločného 
školského úradu v Handlovej. 

Žiadosti s požadovanými dokladmi je 
potrebné doručiť do 29. júla 2019 do 
13.00 hodiny v zalepenej obálke osobne 
do podateľne mestského úradu alebo 
poštou. Viac informácií sa dozviete 
na webovom sídle mesta Handlová – 
www.handlova.sk a na Úradnej tabuli 
mesta. 

Senior centrum Handlová, n.o. 
hľadá zamestnancov na obsadenie 
pracovného miesta: sestra/praktická 
sestra. 

Podmienky na prijatie sú: úplne ukončené 
stredoškolské odborné vzdelanie na 
strednej zdravotníckej škole. 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu prihláste 
sa osobne alebo doručte žiadosť poštou 
na adresu: Senior centrum Handlová, n.o., 
Ul. M. Krššákovej č. 1, 972 51 Handlová 
do 31.8.2019. Viac informácii sa dozviete 
priamo v Senior centre alebo na tel. čísle: 
0905 964 027.

Zamestnajte sa
v Handlovej

Nová Jednota pri vežičke

Spomienka

...s láskou v srdci spomína syn, dcéra
a nevesta s rodinami.

10/6/7/2019/OI

Prešiel rok a stále nám 
veľmi chýba naša 

dobrá a starostlivá 
mama, starká, 

prastarká... 
Anna Hromádková

V piatok 5. júla sa v Základnej škole 
na Školskej ulici za ideálneho počasia 
konal už 7. ročník Hornonitrianskej 
futbalovej 24ky. Otvárací zápas 
tradične otvorili starí páni Krekáči 
proti Bôbarom. Po nich si svoje sily 
zmerali najmenšie futbalové nádeje 
MFK Baník Handlová a  FC Baník 
Prievidza. 
Deti divákom ukázali, že futbal hrať 
vedia a  v  budúcnosti o  nich určite 
ešte budeme počuť. Následne sa na 
ihrisku predviedli deti z  futbalového 
kempu MFK Baník Handlová, ktoré 
predviedli svoj talent. Potom sa už 
na ihriskách začali striedať rôzne tímy 
Krekáčov a  Bôbarov. Tak ako každý 
rok, aj teraz mali deti počas celej akcie 
zábavné atrakcie úplne zadarmo. 
Vyblázniť sa mohli na veľkých bungee 
trampolínach, skákacom hrade, 
aquazorbingu a  na strelnici, o  ktorú 
bol obrovský záujem. Obľube sa 
tešilo aj maľovanie na tvár či jazda na 
koníkoch. Pripravená bola aj detská 
dielňa, kde si mohli vyrobiť svojich 
maznáčikov. Celé podujatie obohatili 
vystúpenia tanečných skupín Dazya 
a Volcano. O zábavu sa staral DJ Papik 
a DJ Triple, ktorých neskôr vystriedala 
mladá kapela Arcon zo Žarnovice. 

Výborný futbal na ihrisku predviedol 
nováčik z  Prievidze, a  to tím A-GIPS 
Sekáčovci, ktorý nastúpil proti 
domácim futbalistom MFK Baník 
Handlová. Celodenné vedenie 
domáceho tímu sa tak pomaly 
zmenšovalo. Krekáči viedli takmer 
celých úvodných 7 hodín. Futbalové 
oko divákov potešil aj zápas dievčat 
z  tímu 7dma patrioti, ktoré odohrali 
pekné zápasy proti mužom a  na 
ihrisku im nič nedarovali. Dokonca 
proti jednému tímu vyhrali nemalým 
rozdielom, čo pre Krekáčov znamenalo 
stratu vedenia. Bôbarky strhli 
vedenie na stranu Bôbarov výrazným 
spôsobom. Počas dňa sa na ihrisku 
vystriedali tímy rôznych firiem. 

Videli sme aj niekoľko exhibičných 
zápasov, ako napríklad zápas 
organizátorov. Tí ukázali, že aj napriek 
mnohým starostiam okolo akcie majú 
silu a  chuť zapojiť sa do futbalu. Vo 
večerných hodinách prišla na rad aj 
obľúbená tombola. Hralo sa o futbalové 
dresy s  podpismi hráčov Kucku, 
Hancka, Škriniara a  Hrošovského, 
brankárske rukavice reprezentačného 
brankára Dúbravku a futbalovú loptu 
podpísanú všetkými reprezentantmi. 
Ďalšou zaujímavou cenou bol dres 
Ďura Kucku z  exhibičného zápasu 
Kuco vs. Škrťo, ktorý sa konal pri 
príležitosti 100. výročia založenia 
futbalu v  Prievidzi, ako aj dres 
s  tvárami Kuca a  Škrťa, ktorí obaja 
hlavní aktéri podpísali. Ani tento rok 
nechýbala špeciálna cena, ktorou 
bol televízor od spoločnosti Elektro 
JaDa. V  podvečerných hodinách na 
pódiu vystúpila domáca kapela The 
Peruns, ktorá návštevníkov poriadne 
roztancovala. Nechýbal ani veľkolepý 
ohňostroj, ktorým organizátori oslávili 
siedme narodeniny obľúbeného 
podujatia. 

Hornonitrianska futbalová 24ka

Stav po polčase, a  teda o  polnoci, 
bol 246:263. V  druhom polčase mali 
čo Krekáči dobiehať. Už druhý rok 
po sebe v ťažkých ranných hodinách 
prišli pomôcť chlapci z tímu FC Alko, 
ktorí nastúpili proti tímu pozbieranci 
z  Handlovej. Všetkým hráčom patrí 
poďakovanie, veď na ihrisku bojovali 
už skoro ráno o  4-tej hodine až do 
7.00 hod. Zápas bol veľmi vyrovnaný, 
a tak sa skóre Krekáčom podarilo znížiť 
len o pár gólov. O 8-mej hodine už prišli 
vystriedať čerstvé sily, a  to tradičné 
tímy Polície a  Hasičov, ktorých hráči 
na 24ke bojujú každý rok proti sebe. Aj 
v tomto zápase góly padali na jednej aj 
na druhej strane, a tak Krekáči naháňali 
Bôbarov až do poslednej chvíle. 

Na posledný zápas o  9-tej hodine 
nastúpili Krekáči - žiaci proti Bôbarkám 
žiačkam. Kto si myslel, že tento zápas 
bude jednoznačný, veľmi sa mýlil. 
Dievčatá mali v prvej polhodine veľkú 
prevahu nad chlapcami a  svoj zápas 
vyhrávali. Predviedli mnoho krásnych 
akcií, ktoré zakončili gólom. Cez 
prestávku ešte viedli o 12 gólov a držali 
náskok, ktorý sa podarilo vybojovať 
predchádzajúcim tímom. Ľudia už ani 
neverili, že by sa mohlo niečo zmeniť. 

Chlapcom sa však v  druhej polovici 
podarilo úspešne zakončiť pár akcií, 
ktorými sa chytili. Dievčatá trochu 
poľavili a skóre sa začalo zmenšovať. 
Musíme však podotknúť, že chlapcov 
z  Handlovej bolo na striedanie 
o štyroch viacej, a tak ubehali šikovné 
dievčatá. Konečný stav na tabuli svietil 
300:288 pre domácich Krekáčov, ktorý 
tak znížili stav série na 3:4.

Poďakovanie patrí  všetkým 
sponzorom, bez ktorých by takéto 
podujatie nebolo možné organizovať. 

(r)



Karol Kučera: Sme po prvom cykle prípravy a verím,
že do Majstrovstiev Európy všetko správne doladíme

V dňoch 4. a 5. júla sa v handlovskej 
športovej hale odohrali dve 
priateľské basketbalové stretnutia, 
kde sa proti sebe postavili 
reprezentačné družstvo do 18 rokov 
proti výberu BlahoBasket U24. 

Slovakia U18 - BlahoBasket U24 
63:76 (13:21, 12:11, 14:25, 24:19) 

Dvojky: 17/36-23/46, Trojky: 5/25-
8/24, TH: 14/23-6/11, Doskoky: 34-40, 
Asistencie: 9-22, Straty: 14-17, Zisky: 10-
8, Bloky: 4-3, Fauly+: 18:17, Fauly-: 18:22 

Rozhodovali: Marek Matejčík, Jakub 
Izák, Eduard Uhrin

Body hráčov SR U18: Šipkovský 20 (10 
doskokov), Šimoňa 8, O´Conell a Skubeň 
po 3, Mičuda 0 (Dzugas a Šturcel po 8, 
Rákai 7, Lenik 4, Lukáč 2, Foltýn, Kukučka 
a Sedlák po 0)

Body hráčov BB U24: Zorvan 23, Pipíška 
21, Mäsiar 2, Pasovský , Huljak 0 (Dolník 
12, Linder 9, Hromada 5, Sumer 3, Gális, 
Hronský, Lacko a Švarc po 0)

Užitočnosť hráčov SR U18: Šipkovský 
26, Šimoňák 13, O’Connell 6, Skubeň 1, 
Mičuda -2 (Šturcel 11, Džugas 10, Lenik 
5, Lukáč -1, Kukučka 0, Foltín -2, Sedlák 
-2, Rákai -3) 

Užitočnosť hráčov BB U24: Pipíška 
B. 26, Zorvan 20, Mäsiar 0, Huljak -2, 
Pasovský -2 (Dolník 17, Linder 15, Sumer 
8, Hromada 2, Hronský 0, Lacko -1, Švarc 
-1, Gális -2)

Povedali po zápase

Karol Kučera, tréner národného 
tímu SR U18: Hneď od začiatku nám 
zväzovala ruky nervozita, predsa len 
to bol prvý zápas novo tvoriacej sa 
reprezentácie, čo malo za následok 
niekoľko nepremenených streleckých 
pokusov tak spod koša, ako aj z dobrej 
streleckej pozície z  perimetra. Počas 
celého zápasu boli mierne vo vedení 
naši súperi, kde sa objavili viacerí 
hráči s  extraligovými skúsenosťami, 
čo bolo vidieť aj na ihrisku. Napriek 
tomu naši chlapci dali do zápasu veľkú 
energiu. Problém sme mali hlavne 
v  zakončovaní dobrých streleckých 
pozícií, ktoré sme si vytvorili. Chýbal 
nám aj útočný doskok. Musíme sa 
vyvarovať aj väčšieho počtu stratených 

lôpt. Napriek tomu zápas musím 
hodnotiť veľmi pozitívne. My sme na 
začiatku prípravy a zápas nám ukázal 
veci, na ktorých musíme pracovať 
v tréningovom procese. 

Slovakia U18 - BlahoBasket U24 
60:77 (6:22, 18: 19, 16:16, 10:20) 

Dvojky: 15/35-25/42, Trojky: 7/29-
3/23, TH: 9/17-18/27, Doskoky: 40-38, 
Asistencie: 13-15, Straty: 26-19, Zisky: 
12-11, Bloky: 2-2, Fauly+: 20-20, Fauly-: 
20-20 

Rozhodovali: Ladislav Bartoš, Eduard 
Uhrin, Marek Matejka
Body hráčov SR U18: Šipkovský 23 
(9 doskokov),Mičuda a  Šturcel po 3,  
Dzugas 2, Skubeň 0 (Rákai 18, O´Conell 
a Šimoňa po 4, Lukáč 2, Lenik 1,Foltín, 
Kukučka a Sedlák po 0)

Body hráčov BB U24: Zorvan 15, Pipíška 
11, Dolník 7, Linder 6, Sumer 3 ( Mäsiar 
(12 doskokov), Pasovský 10, Hromada 
6, Gális 3, Huljak a Švarc po 2, Hronský 
a Lacko po 0

Užitočnosť hráčov SR U18: Šipkovský 7, 
Mičuda 7, Dzugas 5, Skubeň , Šturcel -1 
(Rákai 14, Lukáč 5, O´Conell 3, Kukučka 
1, Foltín a Sedlák po 0, Šimoňa -1, Lenik 
-2)

Užitočnosť hráčov BB U24: Zorvan 
17, Pipíška 13, Linder 4, Dolník 3, Sumer 
-1 (Mäsiar 22, Pasovský 14, Švarc 8, 
Hromada 2, Huljak a Gális -1, Lacko -2)

Povedali po zápase

Karol Kučera, tréner národného 
tímu SR U18: V  dnešnom zápase 
sme dokázali dlhšie držať vyrovnanú 
hru s  našim skúsenejším súperom. 
Bohužiaľ, mali sme veľa stratených 
lôpt, ktoré vyplynuli z  nátlakovej 
obrannej hry nášho súpera a  my 
sme sa s  tým nevedeli vysporiadať. 
Tak ako včera, aj dnes nám chýbali 
body z otvorených striel. V obidvoch 
zápasoch sme však dobre videli, kde sa 
máme zlepšovať a na čo sa nám treba 
zamerať. A hlavne o to nám išlo. Sme 
po prvom cykle prípravy a verím, že do 
ME všetko správne doladíme. Martin 

Foto: Ladislav Szibilla

Foto: www.slovakbasket.sk

Blaho, tréner výberu BlahoBasket 
U24: V prvom rade sa chcem aj touto 
cestou veľmi pekne poďakovať 
absolútne každému jednému hráčovi, 
ktorý prejavil záujem a reprezentoval 
tím BlahoBasket v  týchto dvoch 
prípravných zápasoch najlepšie, 
ako vedel, a  taktiež manažérovi 
reprezentácie SR U18 Tomášovi 
Homolovi za prejavenú dôveru pri 
výbere súpera v  ich príprave na ME 
a  zabezpečený servis a  starostlivosť 
pre náš tím. Všetci z  BlahoBasketu 
prajeme všetkým hráčom a  členom 
realizačného tímu SR U18 čo možno 
najvydarenejšie ME v  Rumunsku. 
Čo sa jednotlivých zápasov týka, 
tak verím, že pre realizačný tím SR 
U18 splnili očakávania, ktoré od 
prípravných zápasov mali a chlapcom 
z  BlahoBasketu spestrili dni ich 
individuálneho progresu pred novou 
sezónou.

Pár slov s reprezentačným 
trénerom U18 Karolom 

Kučerom

Máme za sebou týždeň prípravy, 
v  ktorom sme sa venovali hlavne 
nácviku útočného systému v našej hre. 
Ďalej sme pracovali na tom, aby si hráči 
na seba zvykali a vzájomne dokázali 
spolupracovať. V  druhom bloku nás 
čaká práca na obrannom systéme 
hry a  hlavne potrebujeme pracovať 
na nedostatkoch , ktoré nám ukázali 
obidva prípravné zápasy.

Program Reprezentácie SR U18
na ME „B“ divízie v Rumunsku, 

Oradeyi, skupina B

26.7.2019 o 19.45 h:
Slovensko U18 – Gruzínsko U18

27.7.2019 o 15.15 h:
Írsko U18 – Slovensko U18

28.7.2019 o 15.15 h:
Dánsko U18 – Slovensko U18

30.7.2019 o 13.00 h:
Slovensko U18 – Macedónsko

31.7.2019 o 19.45 h:
Ukrajina U18 – Slovensko U18

Ivan Morvay

Letný basketbalový kemp
v Handlovej plný osobností

ŠBK Handlová Summer Camp 2019. 
To sú dva turnusy a v nich viac ako 
90 detí. Účastníkov kempu čakali 
kvalitné tréningy pod vedením 
skúsených trénerov, nechýbala 
zábava či tajní hostia. 
Tréningy viedli tréneri Beránek 
a  Minárik, atletický tréner Erich 
Štaudinger, a  tiež tréner Tibor Jány. 
Kemperi mali možnosť trénovať 
so vzormi z  najvyššej Slovenskej 
basketbalovej ligy. Pozvanie prijal 
bývalý hráč Baníka Nenad Miloševič, 
mladý a  talentovaný rozohrávač 
Branislav Pipíška, hráč Baníka Filip 
Halada a  osobnosť kempu a  levický 
patriot Milan Žiak. Patrí im vďaka za 
spríjemnenie kempu a  odovzdanie 
cenných skúseností. 

Milan Žiak má 30 rokov a  narodil 
sa v  susednom Žiari nad Hronom. 
Basketbal začal hrávať, keď mal 
10 rokov. Jeho veľkým vzorom 
v NBA bol a aj je Manu Ginobili. Filip 
Halada pochádza z Českej republiky, 
z  Karlových Varov. Má 27 rokov, 
je hráčom MBK Handlová a  bude 
to jeho 6. ročník v  profi kariére. Je 
ľavoruký krídelnik, ktorý hráva na 
pozíciách 2 - 3. „Tréner Beránek ma 
kontaktoval potom, ako videl moju 
prednášku pre žiakov v Leviciach. Už 
som tu bol na projekte Basket school 
a  naša spolupráca pokračuje aj na 
tomto podujatí,“ hovorí o začiatkoch 
spolupráce s ŠBK Handlová na Summer 
Campe Milan Žiak a  Filip Halada ho 
dopĺňa: „Môj bývalý spoluhráč a dobrý 
kamarát Ondrej Haviar sa ma opýtal, či 
by som nechcel prísť na Summer Camp. 
Táto ponuka ma oslovila, a  zároveň 
potešila. Preto som tu.“ Obaja hráči tiež 
podujatie veľmi pozitívne hodnotia. 
„Myšlienka akcie sa mi veľmi páči. Deti 
môžu trénovať s kvalitnými trénermi 
a  hráčmi. Zároveň tu majú menej 
detí, čo znamená, že majú možnosť sa 
venovať každému viac, a to považujem 
za veľké plus,“ konštatuje Žiak a Halada 
sa pridáva: „Kemp sa mi veľmi páčil. 
Tí, ktorí sa starajú o  organizáciu, to 
zvládli veľmi dobre. Určite to nemajú 
jednoduché, ale vidieť, že už majú 
skúsenosti.“ 

Obaja hráči tiež prezrádzajú, na čo sa 
na kempe zamerali. Milan Žiak: „Mal 
som jednu prednášku o talente. Jeden 
„kemper“ ma potom cez sociálne siete 

kontaktoval a spýtal sa, či je potrebný 
talent, aby to dotiahol takto ďaleko. 
Povedal som mu svoj názor. Môže si 
splniť svoje sny aj vtedy, ak mu niekto 
povie, že talent nemá.“ Filip Halada: 
„Ja som síce nemal prednášky, ale bol 
som asistentom trénera. Mal som aj 
autogramiádu a  malú besedu.“ Ako 
motivovať mladých ľudí k športu? Aj 
na to majú Milan Žiak a  Filip Halada 
odpoveď. „Deti netreba motivovať! 
Dajte malému dieťaťu priestor a ono sa 
celý deň bude hýbať. Trochu sa vyspí, 
naje sa a chce sa opäť hrať. Musíme mu 
dať priestor, venovať sa mu a pochváliť 
ho za každý úspech, ktorý dosiahne. 
Nie deti niekam odkladať a len na nich 
kričať, keď niečo pokazia. Mladí ľudia 
by si mali nájsť šport, ktorý ich baví. 
Aby ho robili s radosťou, aby sa tešili na 
každý tréning a nerobili to z donútenia. 
A potom sa snažiť odovzdať v tomto 
športe zo seba maximum.“ 

Organizátorom kempu je Ján Beránek, 
novopečený šéf ŠBK Handlová. 
,,Myslím, že sme pripravili pre deti dva 
týždne plné pohybu, zábavy a každý 
kemper odišiel domov s  kopou 
pekných zážitkov. Chcem sa touto 
cestou poďakovať hosťom, ktorí prišli 
medzi deti a  boli opäť tou správnou 
dávkou motivácie pre kemperov. Veľké 
ďakujem patrí všetkým trénerom, 
vrátane Tibora Jányho, ktorý viedol 
basketbalové tréningové jednotky 
na úžasnej úrovni. V  neposlednom 
rade ďakujeme partnerom, mestu 
Handlová, vedeniu Základnej školy 
na Mierovom námestí a  rodičom za 
dôveru. Bez vás všetkých by nebolo 
možné opäť pripraviť deťom takýto 
basketbalový kemp,“ konštatuje na 
záver Beránek. 

(r)

Školský basketbalový klub
má nové vedenie

Jaroslava Daubnera vystriedal po 
osemnástich rokoch vedenia Školského 
basketbalového klubu Handlová 
(ŠBK) Ján Beránek,  ktorý nastúpil do 
funkcie predsedu začiatkom júla 2019. 
Rozhovor o minulosti klubu a jeho 
budúcnosti prinesieme s oboma mužmi 
mládežníckeho basketbalu v budúcom 
čísle Handlovského hlasu.


