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V Handlovej máme osem 
záhradkárskych osád, ktoré 
združujú približne 600 záhradkárov. 
Predsedovia prijali pozvanie 
primátorky Silvie Grúberovej 
a s predstaviteľmi mesta sa stretli 
23. júla na mestskom úrade. 
V súčasnej dobe už väčšina 
záhradkárov využíva svoje chatky 
a záhradky prevažne na spoločenské 
stretnutia, pestovateľov ubúda. 
Záhrady preto produkujú väčšie 
množstvo trávy. Mohla by sa stať 
dobrým základom pre handlovský 
kompost, ktorý sme začali tento 
rok tvoriť na kompostovacej ploche 
mesta. 

Bude sa riešiť zber bioodpadu 
zo záhradkárskych lokalít?

Zástupca primátorky mesta Radoslav 

Iždinský, prednosta Tibor Kolorédy 
a Miloš Budovič, poverený riadením 
spoločnosti Hater – Handlová, sa 
stretli so zástupcami záhradkárskych 
osád v meste. Cieľom stretnutia bolo 
nadviazanie spoločného dialógu 
a tiež nájsť odpoveď na otázku, či je 
záujem a ako riešiť zber bioodpadu zo 
záhradkárskych lokalít, kde sú sťažené 
dopravné podmienky. V diskusii 
vystúpili aj iné, a možno aj pálčivejšie 
problémy, ako vytváranie čiernych 
skládok, zväčša komunálneho odpadu 
v záhradkárskych oblastiach, ako aj zlý 
stav prístupových komunikácií.

Zástupca primátorky objasnil 
záhradkárom i zmeny v legislatíve, 
týkajúce sa platieb za uloženie 
netriedeného odpadu na skládky. Iná 
cesta, ako odpad triediť už nie je, či už 

z pohľadu na finančnú stránku veci, 
alebo ochrany našej prírody.

Dôležité bude zistiť konkrétne 
možnosti, kde a akým spôsobom 
by mohol byť bioodpad 
odvážaný. V nastávajúcom období 
čaká zástupcov mesta návšteva 

Záhradkári na stretnutí
s vedením mesta

jednotlivých osád a nastavenie 
spoločných úloh v rámci zvozu 
biologického odpadu a riešenie 
nastolených problémov, ktoré 
sa so záhradkármi dlhodobo 
nekonzultovali. 

JP 

Pripomíname si desať rokov od baníckej tragédie
Deň 10. august je zapísaný 
v  slovenskom kalendári ako 
pamätný deň - Deň obetí banských 
nešťastí Slovenskej republiky. Tento 
pamätný deň reaguje najmä na 
banícku tragédiu, ktorá sa udiala 
10. augusta 2009 v bani Handlová.
Pri výkone svojho povolania tu vtedy 
zahynulo 20 baníkov a  záchranárov. 
Každoročne si tento pamätný deň 
v  Handlovej pripomínajú pietnou 
spomienkou zástupcovia mesta, 
ústavní činitelia, predstavitelia 
samospráv, inštitúcií a  verejnosť. 
Pamätný deň si v  Handlovej 
pripomínajú po deviatykrát ako Deň 
Bielych ruží. Tento rok uplynulo od 
smutného výročia 10 rokov. 

Deň bielych ruží si budú v Handlovej 
pripomínať v sobotu 10. augusta pri 
Pamätníku baníkom na Ul. 29. augusta. 
Handlová sa stáva nositeľkou 
myšlienky tohto pamätného dňa, 
ktorý je výnimočným v  kolorite 
spoločenského života, odlišným od 
ostatných pamätných dní Slovenskej 
republiky v meste. Handlová je spätá 
s priemyselnou ťažbou uhlia od roku 
1909 a  na jej území sa nachádza 
najstaršia hnedouhoľná baňa na 
Slovensku.

Mesto Handlová chce zanechať 
odkaz pre všetkých,

aj okoloidúcich 

Pristavte sa v sobotu 10. augusta pri 
Pamätníku baníkov na Ul. 29. augusta 
v Handlovej, ktorý si ľudia spontánne 
vybrali v roku 2009 ako miesto piety 
a  spomienky. Položením bielej ruže 
vzdáte úctu baníkom aj z  iných 
miest, ktorí zahynuli pri výkone 
svojho povolania v baniach na celom 
Slovensku. Pamätník je prístupný 
z hlavnej cesty  v Handlovej a je možné 
pristavenie aj pre motorizovanú 
verejnosť.

Tradičný program
Dňa bielych ruží v Handlovej 

Na Kostole sv. Kataríny sa 
o 9.30 h rozozvučia na 5 minút zvony, 
ako spomienka na posledné spojenie 
s baníkmi v podzemí z 10. augusta 2009 
a delegácia z Hornonitrianskych baní 
Prievidza položí vence k  pamätníku 
obetiam banských nešťastí na 
hornej Nitre. Počas celého dňa môžu 
pozostalí, verejnosť a delegácie položiť 
k pamätníku bielu ružu. Večer o 18-tej 
hodine sa bude konať stretnutie 
pri pamätníku za účasti vedenia 

mesta a  ďalších delegácií, členov 
Handlovského baníckeho spolku 
a  verejnosti. Sprievod s kyticami 
a vencami pôjde od mestského úradu 
k pamätníku.

Za symbol boli v Handlovej 
vybrané biele ruže 

Biela ako farba nevinnosti, zelené lístky 
ako farba nádeje, že sa takáto tragédia 
už nikdy nestane. Pamätník baníkom 
na Ul. 29. augusta v Handlovej bude 
preto jeden deň v  roku ovenčený 
bielymi ružami. Rok po tragédii (2010) 
bola osadená pri pamätníku pamätná 
tabuľa, ktorú vytvoril Handlovčan, 
akademický maliar Rudolf Cigánik. 
Deň obetí banských nešťastí SR sme 
si po prvýkrát pripomenuli v histórii 
Slovenska v  roku 2011. V  tento 
pamätný deň si Slovensko pripomína 
viac ako 470 obetí banských nešťastí, 
ktoré sa stali v  baniach v  regióne 
hornej Nitry a  viac ako 300 doteraz 
historicky zmapovaných banských 
tragédií, ktoré sa udiali v  baniach 

ťažiacich kovy na slovenskom území. 

Dni obetí banských nešťastí

Poslanci Národnej rady Slovenskej 
republiky na svojom rokovaní dňa 
26. októbra 2010 schválili návrh 
zákona na vyhlásenie pamätného dňa 
10. august ako Deň obetí banských 
nešťastí. Návrh podporilo z prítomných 
136 poslancov 129, pričom siedmi sa 
zdržali a  jeden poslanec nehlasoval. 
Žiadny z poslancov tento pamätný deň 
nespochybnil a  nezahlasoval proti. 
Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 
2011. Predkladaný návrh zákona 
podporili a iniciovali najmä Združenie 
baníckych spolkov a cechov Slovenska, 
ktoré zastrešuje 14 stavovských 
združení, Slovenská banská komora, 
Slovenská banská spoločnosť, 
Odborový zväz pracovníkov baní, 
geológie a  naftového priemyslu 
a banské mestá Handlová, Prievidza, 
Pezinok, Banská Štiavnica, Spišská 
Nová Ves, Rožňava a Veľký Krtíš.   

JP

Pamätník baníkom, ktorí zahynuli 10.8.2009 v bani Handlová.
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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)

Aktivační pracovníci. Stretávate 
ich v  uliciach nášho mesta denne. 
V  oranžových vestách sa starajú 
o  čistotu chodníkov, zbierajú 
odpadky, kosia, pomáhajú pri 
štiepkovaní opílených konárov, 
čistia fontánu, natierajú lavičky 
a  zábradlia, odstraňujú čierne 
skládky, vymieňajú odpadkové 
vrecia na venčoviskách, upratujú po 
jarmokoch, či  opravujú lavičky pred 
vašimi panelákmi. 
Sú to ľudia v  hmotnej núdzi, 
nezamestnaní a  pre slabé pracovné 
návyky aj nezamestnateľní. „Ale sú 
to ľudia ako každý z  nás. Majú svoje 
rodiny, svoje každodenné radosti 
i  starosti. Na niektorých z  nich sa 
dá stopercentne spoľahnúť, iní sú 
nepolepšiteľní,“ približuje Ľudmila 
Hegliová, koordinátorka aktivačnej 
činnosti a ako ďalej podotýka: „Málokto 
vie, že pracujú 80 hodín mesačne za 
66 eur.“ 

Ľudí v hmotnej núdzi a evidovaných 
na úrade práce je v  Handlovej veľa. 
Nie každý je však za túto sumu ochotný 
vstávať ráno z postele. „Momentálne 
máme na aktivačných prácach 
52 pracovníkov, z  toho 18 z  nich je 
umiestnených v zariadeniach v správe 
mesta, kde pomáhajú pri upratovaní, 
údržbe, roznášaní pošty a podobných 
prácach. Ostatní pracujú v  teréne 
v  rôznych častiach mesta podľa 
aktuálnych požiadaviek. Ich pracovná 
doba je od 7.00 do 12.00 hodiny 
a v letných mesiacoch majú možnosť 
posunutia od 6.00 do 11.00 hodiny,“ 

Na aktivačných činnostiach pracuje
v Handlovej viac ako 50 ľudí

vysvetľuje Ľudmila Hegliová a  ako 
spresňuje, v zmysle platnej legislatívy 
majú nárok na polhodinovú prestávku. 

”„Za 80 odpracovaných hodín 
mesačne dostanú 66 eur.”

V Handlovej pracujú traja koordinátori 
aktivačnej činnosti. „Ustrážiť všetkých 
v rovnakom čase je nemožné. Niektorí 
poľavia v  pracovnom nasadení 
hneď, ako zájdeme za roh. Preto 
sa, bohužiaľ, často stretávam so 
sťažnosťami Handlovčanov na ich 

pracovnú morálku. V  konečnom 
dôsledku však svoju úlohu vždy riadne 
vykonajú,“ priznáva koordinátorka 
a  ako naznačuje, pracovať s  touto 
skupinou ľudí je náročné. Koordinátori 
musia byť prísni, ale zároveň 
empatickí a  spravodliví. „Musíme ich 
učiť pracovným návykom a  ochote 
vzájomne si pomáhať. Vedieť 
napomenúť i pochváliť, ale i pomôcť 
pri vybavovačkách na úradoch. Ale keď 
niektorý z  aktivačných pracovníkov 
prinesie svoju prvú pracovnú zmluvu 
v živote a túto prácu si dlhodobo udrží, 
viem, že tá námaha mala zmysel,“ 
dodáva na záver Ľudmila Hegliová.

(r)

O mestskú zeleň sa postarali odborníci
Mesto Handlová dlhodobo využíva 
služby odborných arboristov na 
úpravu mestskej zelene. Tentokrát 
sa štyria arboristi počas štyroch 
dní intenzívne venovali údržbe 
stromov. V mesiaci júl ošetrili spolu 
30 stromov. Mesto na tieto práce 
vyčlenilo sumu 4 000 eur.  
Na ošetrovanie stromov používali 
neinvazívnu stromolezeckú techniku. 
Vykonávali zdravotné rezy na 
základe toho, v  akom zdravotnom 
stave stromy boli a tiež či vyhovovali 
z hľadiska bezpečnosti. Na stromoch, 
ktoré boli napadnuté drevokaznými 
hubami, sa urobila obvodová redukcia 
koruny. Stromom, ktoré rástli blízko 
pri bytovkách, sa presvetľovali 
koruny, aby netienili, alebo inak 
neohrozovali obyvateľov žijúcich pod 
nimi. Presvetľovali sa aj dekapitované 
stromy. 

Ako vysvetlil Mateus Bienek, jeden 
z  arboristov: „Dekapitované stromy 
majú veľké rezné rany, otvorené hnijúce 
dutiny v hlavných rozkonáreniach, na 
kmeni alebo na kostrových konároch. 
Ide najmä o staršie jedince líp. V praxi 
sa tento pojem ujal aj na neselektívny 
orez celej koruny stromu, vrátane 
kostrových konárov na kýpte, pričom 
sa nerešpektuje architektúra a habitus 
stromu, jeho funkcie v  krajine, jeho 
zdravotný a  statický stav ani jeho 
perspektíva na stanovisku.“ V minulosti 
sa niektoré stromy vysadili nevhodne. 

V súčasnej dobe sú prerastené do takej 
miery, že prekážajú obyvateľom, alebo 
inak ohrozujú ich okolie. Dekapitácia 
takýchto stromov teda často znamená 
ich nevyhnutný koniec. 

Pri práci si arboristi vyhradzujú 
miesto výstražnými trojuholníkmi, 
prípadne červenou páskou. Prácu 
im občas sťažujú samotní obyvatelia 
tým, že nerešpektujú tento priestor 
a prechádzajú aj cez ohradenú oblasť. 
Napríklad mamičky s kočíkmi prejdú 
popod strom, ktorý sa práve orezáva.

Zoznam ulíc, kde sa ošetrovali 
stromy v Handlovej

Ulica Partizánska č. 49: 3 stromy (č. 19: 
2 stromy, č. 58: 1 strom)
Ulica 29. augusta č. 11 – 13: 3 stromy 
(č. 59: 1 strom)
Ulica Dimitrovova č. 25 a 37: 9 stromov
Ulica Ligetská: 1 strom 
Sídlisko MC – Ul. Okružná: 9 stromov
Lehota pod Vtáčnikom: 1 strom
Mostná 2 stromy

(r)

Eco Dog toalety už z mesta odstránili
V priebehu mesiaca júl si 
spoločnosť, ktorá prevádzkuje 
stanice pre psov, odinštalovala 
dvadsať kusov zariadení. Mesto 
chce namiesto týchto psích toaliet 
osadiť nádoby na psie exkrementy.
Zariadenia eco dog patria spoločnosti 
Eco Dog Toilet Group. Po pol roku od 
osadenia týchto zariadení (október 
2017) bola zmluva na prevádzku 
spoločnosti vypovedaná v  apríli 
2018. Dopomohla k  tomu petícia 
občanov Handlovej. „Spoločnosť 
Eco Dog navrhla prevádzku toaliet 
zdarma s tým, že je potrebný čas na 
adaptáciu približne jedného roka. 
Po uplynutí tejto doby požiadalo 
mesto o vyhodnotenie projektu. Ani 
po opätovných výzvach však mestu 
neboli dodané sľúbené informácie 
a  nebolo možné vyhodnotiť 
úspešnosť,“ informuje primátorka 
mesta Silvia Grúberová. 

Od apríla tohto roku mesto žiadalo 
spoločnosť o  odstránenie toaliet 
z pozemkov mesta. Koncom júna, aj 
kvôli ich nevyprázdňovaniu, mesto 
svoje požiadavky zdôraznilo. „Po 
niekoľkomesačnom intenzívnom 
snažení, a zvýšenej miere komunikácie 
zo strany mesta, sme s  firmou Eco 
Dog Toilet konečne dospeli k záveru, 
ktorí sme očakávali už dlho a  tieto 
toalety začali konečne z  mesta 
miznúť. Finančné prostriedky, ktoré 
vyzbierame od majiteľov psov, sa 
budeme snažiť využiť efektívnejšie, 
ako tomu bolo doteraz,“ uviedol 
Radoslav Iždinský, zástupca 
primátorky s tým, že radnica nechce 
v súčasnej dobe posudzovať 

efektívnosť projektu. „Ide však o  to, 
aby peniaze obyvateľov tohto mesta 
boli využité čo najefektívnejšie,“ 
podotýka Iždinský. 

Vedenie mesta je presvedčené 
o  tom, že peniaze od majiteľov 
psov sa dajú využiť lepšie. Cieľom 
samosprávy je osadiť nádoby na psie 
výkaly tam, kde vznikne požiadavka 
od obyvateľov. „V  blízkej dobe sa 
budeme pýtať majiteľov a chovateľov 
psov, kde by bolo umiestnenie nádob 
najvhodnejšie a aké množstvo bude 
optimálne aj z hľadiska starostlivosti 
o  ich čistenie a  údržbu,“ naznačuje 
Radoslav Iždinský a  ako dodáva, 
realizácia by mala prebehnúť v novom 
rozpočtovom roku 2020.

JP

Primátorka mesta Handalová Mgr. Silvia 
Grúberová zvoláva 6. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné 
obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať 

vo štvrtok 15. augusta 2019 o 14.00 hod. 
vo veľkej zasadacej miestnosti mestského 
úradu.

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva
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Pomoc od závislostí nájdete v nových priestoroch
Fénix Handlová, klub abstinentov 
organizoval Deň otvorených 
dverí v  nových priestoroch. Tie sa 
nachádzajú na Partizánskej ulici, 
v  budove Domu opatrovateľskej 
služby v Handlovej. 
V  predchádzajúcom období klubu 
vychádzal v ústrety Dom kultúry mesta 
Handlová bezplatným prenájmom 
miestnosti. Presťahovaním získa 
klub v  spolupráci so sociálnym 
oddelením MsÚ priestor, vďaka 
ktorému budú môcť prevádzkovať 
každý štvrtok miesto prvého 
kontaktu. Dňa otvorených dverí sa 
zúčastnil i prezident Asociácie klubov 
abstinujúcich Slovenska (ASKAS) 
Vladimír Farský, zástupcovia vedenia 
mesta Handlová a predstavitelia klubu 
Fénix Handlová, klub abstinentov 
Janka Volfová a  Marián Daubner 
a ďalší, ktorí svoju prácu vykonávajú 
na báze dobrovoľníctva.

Klubu abstinentov dlhodobo pomáha 
odbornými radami lekárka Darina 
Hrabovská, ktorá je, podľa klubistov, 
ich spriaznená duša. „Keďže sme laici 
a  náš klub pôsobí ako svojpomocná 
skupina, občas potrebujeme odbornú 
radu alebo dokonca intervenciu 
psychiatra či psychológa. Lekárka 
Darina Hrabovská vie dať telefonickú 
konzultáciu, v prípade potreby akútne 
vyšetriť pacienta, odporučiť liečbu, 
prípadne hospitalizáciu,“ uviedla Janka 
Volfová. 

Erik Schwartcz tiež navštevuje klub 
a  prešiel svoju cestu závislosti na 
vlastnej koži. Chodí medzi mladých 
Handlovčanov a  rozpráva im svoj 
vlastný príbeh o  tom, čo prežil, čím 

si musel prejsť. „Pamätám si sám na 
sebe zo školy, že nás varovali pred 
drogami, pred alkoholom, ale vždy 
to bolo z pozície autority, učiteľa, a to 
som, prirodzene, odmietal. Od rodičov 
takisto. Jednoducho puberta. Mám 
pocit, že keď to mladým ľuďom povie 
niekto, kto si tým prešiel, zoberú si 
to inak,“ uviedol na margo závislostí. 
I  keď nie je odborný terapeut, vie 
povedať presne, čo mu pomohlo 
aj čo nefungovalo na ceste preč od 
závislostí. 

Prezident asociácie Vladimír Farský 
je hlavou ASKAS, ktorý združuje 
64 klubov po celom Slovensku. 
„Asociácia v  prvom rade vytvára 
podmienky pre závislých. To nie sú len 
závislosti na alkohole, ale všetkého 
druhu. Našou úlohou je združovať 
tieto kluby a  vytvárať podmienky 
tým, že vytvárame tieto priestory. 
Nebýva to tak ako v  Handlovej, 

že mesto vyšlo v  ústrety, ale veľa 
klubov sa nemá kde stretávať, a  tak 
to je úlohou asociácie. Ďalšou úlohou 
asociácie je viesť odborné semináre, 
odborné prednášky, lebo ľudia sa 
k  tomu dostanú len cez nás. Kluby, 
to je doliečovací proces a bez nich je 
úspešnosť v boji proti závislosti veľmi 
ťažká. Našou úlohou a  snahou je 
dostať sa viac do sveta, do médií, do 
úradu vlády. Bohužiaľ, došlo k zrušeniu 
dobrých vecí v  rámci prevencie 
a chýba spolupráca medzi jednotlivými 
ministerstvami,“ konštatoval na pôde 
nových priestorov Vladimír Farský. 

Skúsenosti so zriadením centier 
pomoci má aj Marián Daubner. „Každý, 
kto ku mne príde, má problém a ten 
problém sa dá riešiť lepšie s človekom, 
ktorý nestojí v bielom plášti,“ uviedol 
s  tým, že nikde v  Európe psychológ 
nečaká klienta v bielom plášti. „Moja 
viac ako 30-ročná prax ma naučila, 
že každý závislý je klamár. Ľudia, 
ktorí prídu, potrebujú v  prvom rade 
pohladiť, uznať a potrebujú sa niekde 
vyrozprávať. Pokiaľ majú záujem 
o  liečbu, nie je problém ju vybaviť, 
pretože je tu lekárka a  máme veľmi 
dobré kontakty s Prednou horou, kam 
chodím pomáhať,“ dodal na záver 
Marián Daubner.

Centrum prvého kontaktu môžu 
ľudia navštíviť aj bez ohlásenia vždy 
vo štvrtok od 9.00 do 15.00 hodiny. 
Samozrejme, lepšie je objednať sa 
vopred, keďže klubisti môžu byť chorí 
alebo odcestovaní. Kontakt: Marián 
Daubner, 0917 214 616.
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Mestská polícia informuje
Priebežná štatistika

odchytov psov od
1. januára do 30. júla 2019

Počet odchytených psov: 64 psov
Počet vrátených psov majiteľovi: 
52 psov
Počet psov daných novému 
majiteľovi: 7 psov
Počet odchytených psov s čipom: 
25 psov

81,25 % úspešnosť vrátenia 
odchytených psov majiteľom

Osvojenie psíka z Karanténnej stanice 
je možné po telefonickom dohovore 
na čísle 0905 499 384.

MsP

Bady

Kríženec, približne 10 rokov, pokojnej 
povahy. Má rád kontakt s ľuďmi aj 
s inými psíkmi. Bady skončil v KS, 
keďže sa majiteľ o neho už nemohol 
starať, ale na nového majiteľa si bez 
problémov zvykne. Bady je zaočkovaný 
a začipovaný.  

Dior

Asi 5-ročný rotvajler. Dior je mladý 
pes s dominantnou povahou, a preto 
nie je vhodný k iným psíkom, voči 
ktorým sa správa dominantne. Kontakt 
s ľuďmi má rád, ale potrebuje majiteľa, 
ktorý má dostatočné skúsenosti so 
starostlivosťou a výcvikom psov. Dior 
je vhodný aj na výcvik a stráženie. 

Nely

Milá, asi 1 rok stará sučka kríženca. Ma 
veselú a prítulnú povahu. Je vhodná 
ako do domu, tak do bytu. Má rada 
iných psíkov, s ktorými sa môže hrať. 
Kontakt s ľuďmi doslova vyhľadáva, 
preto je vhodná aj k deťom. Nely je 
zaočkovaná a začipovaná.

Gray

Približne 10-ročný nemecký ovčiak. 
Je vhodný na stráženie, ale aj ako 
spoločník. Nového majiteľa bude 
mať určite rád a vďačne mu postráži 
jeho pozemok či dom. K iným psíkom 
je priateľský. Keďže má už svoj vek, 
šarvátky s inými psíkmi nevyhľadáva. 
Pre svoju kľudnú povahu je vhodný aj 
ku starším ľudom či k deťom. Gray je 
zaočkovaný. Do nového domova odíde 
aj začipovaný.

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

Keď zábava nie je pre susedov zábava
Je leto a  vo viacerých záhradách 
a  domoch sa pripravujú opekačky. 
Letné záhrady sú miestom, kde sa 
stretne rodina, dobrá nálada a hudba. 
Práve tá neraz dotvára atmosféru 
príjemnej pohody. V  letných 
mesiacoch však aj kvôli tomu omnoho 
častejšie drnčia telefóny mestskej 
polície. 
Koncom júla sa niekoľko obyvateľov 
z  oblasti Malá Hôrka sťažovalo na 
hlasitú hudbu a  viackrát kontaktovalo 
hliadku mestskej polície. Po preverení 
situácie sa zistilo, že hudba znie z terasy 
pohostinstva, umiesteného pri vstupe 
do Bane Handlová. Pohostinstvo nemalo 
predlženú prevádzkovú dobu, o ktorej 
má povinnosť informovať mesto. Ak 
však hudba hrala do 22.00 hodiny, kedy 
začína nočný kľud, príslušníci mestskej 
polície nemali právo zasiahnuť. Do hry 
teda vstupuje hlasitosť ako taká, pretože 
slušné decibely vedia neslušne otráviť 
nielen letnú pohodu. 

Hlasitosť nad povolené limity 
decibelov je oprávnená merať iba 
RÚVZ. „Pri riešení podnetov na hluk, 
RÚVZ vychádza z  platných právnych 
predpisov,“ informuje regionálna 
hygienička Zuzana Tornócziová s  tým, 
že v  letnom období sa stretávajú 
s  podnetmi, ktoré sa týkajú väčšinou 
hluku z hudobnej produkcie z rôznych 
podujatí, hlučných záhradných párty 
a zábav, pričom nejde o hluk pravidelný, 
alebo stály s  rovnakou intenzitou, 
v  rovnakých dňoch a  v  rovnakých 
hodinách. Ak prevádzkovatelia svojou 
činnosťou prekročia povolené hladiny 
hluku, RÚVZ pristupuje k  nariadeniu 
opatrení na jeho zníženie a  až potom 
k sankciám. „Priestupku sa dopustí ten, 
kto poruší nočný kľud. Objasňovanie 
a  rozhodovanie o  tomto priestupku 
nepatrí do kompetencie RÚVZ Prievidza, 

ale vecne príslušným orgánom je obec. 
Z  uvedeného je zrejmé, že hudobná 
produkcia ani hlučné zábavy a  párty 
nie je chápaná ako činnosť ohrozujúca 
zdravie obyvateľov, nejde o  priame 
ohrozenie zdravia, ale obťažovanie nad 
mieru primeranú miestnym pomerom 
fyzickou osobou, a  preto v  zmysle 
platných právnych predpisov nie je 
RÚVZ kompetentný konať,“ podotýka 
Zuzana Tornócziová. 

V Baníckej kolónii sa nastavili 
prísnejšie pravidlá

Mestská polícia však zaznamenáva 
stále viac podnetov aj od obyvateľov 
mesta na zvýšený hluk v  oblasti 
Baníckej kolónie. V prípade porušovania 
pravidiel občianskeho spolunažívania 
sú však v  tejto lokalite, na základe 
skúseností z minulého roka, nastavené 
prísnejšie pravidlá. „Sociálne oddelenie, 
v  spolupráci so štátnou a  mestskou 
políciou a  s  úradom práce, vykonalo 
nočný monitorovací výjazd na 
mapovanie situácie už v  mesiaci 
marec ako reakciu na prvé podnety,“ 
uviedla na margo sťažností obyvateľov 
Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho 
odd. MsÚ s tým, že ak sa budú podnety 
a  sťažnosti opakovať, má Mestský 
bytový podnik Handlová možnosť 
prehodnotiť nájomné zmluvy. „Mestský 
bytový podnik úzko spolupracuje so 
sociálnym oddelením MsÚ a mestskou 
políciou, takže máme informácie, kde 
dochádza k  porušovaniu občianskeho 
spolunažívania,“ konštatuje konateľ 
spoločnosti Rudolf Vlk a ako naznačuje: 
„Z  našej pozície budeme situáciu 
riešiť prehodnocovaním podmienok 
nájomných zmlúv, napr. ukončením 
nájomného vzťahu. Legislatíva je 
v  dnešnej dobe prísna a  proces 
ukončenia nájomného vzťahu zavŕšený 

vysťahovaním je dlhodobým procesom. 
Do budúcna prijmeme aj iné opatrenia 
a nové nájomné zmluvy budú vydávané 
len na dobu určitú. Keď občan nebude 
dodržiavať pravidlá korektného 
spolunažívania, mesto nepredĺži 
nájomnú zmluvu.“ 

Za zmienku stojí mýtus o  vysokých 
dávkach pre obyvateľov žijúcich 
v bytoch nízkeho štandardu v baníckej 
kolónii. Príjmy ako dávka v  hmotnej 
núdzi sú minimálne, často na úrovni 
od 60 eur pre jednotlivca do 300 eur 
pre rodinu s viac deťmi. Problematické 
je, ako s  peniazmi naložia. „Sociálne 
oddelenie zváži individuálne riešenie 
týchto problémov, napríklad v prípade 
inštitútu osobitného príjemcu, kedy 
mesto pomáha hospodáriť s finančnými 
prostriedkami dotknutým rodinám, 
zváži postupné vyplácanie príspevkov 
a zavedenie formy sociálnych kupónov,“ 
uvádza ďalej Veronika Cagáňová 
v  súvislosti s  tým, že najčastejšie 
problémy sú avizované vždy po 
vyplácaní štátnych dávok.

Aj problematika občianskeho 
spolunažívania je impulzom začať sa 
zaoberať lokalitou Baníckej kolónie 
komplexne vo viacerých oblastiach, 
ako sú bývanie, bezpečnosť, prevencia, 
školstvo a  zamestnanosť, sociálno-
patologické javy a zdravie. Primátorka 
mesta vytvorí pracovnú skupinu pod 
gesciou sociálneho

Oddelenia s cieľom vypracovať koncept 
riešenia problematiky jednotlivých 
oblastí, vrátane návrhov aktivít 
a  opatrení. Tento bude predložený 
poslancom mestského zastupiteľstva 
na schválenie. 

JP

Staré kamery doslúžili,
vymenili ich za nové

V Handlovej boli prvé kamery 
v uliciach mesta nainštalované už v 
roku 2006. Keďže životnosť niektorých 
už dosluhovala, mesto pristúpilo k ich 
výmene.
Kiežby sme žili v dobe, kedy by sme 
kamerový systém nepotrebovali. Nekradlo 
by sa, neutekalo od nehôd, neničila by sa 
verejná zeleň, ani lavičky či fasády domov, 
ľudia by nevytvárali skládky odpadu, nebili 
by sa medzi sebou, nezapaľovali by smetné 
nádoby, nerozkopávali verejnú zeleň. 
Všetky peniaze, ktoré sa dnes investujú 
do kamerového systému, by mohli byť 
využité tam, kde by naozaj pomohli. 

V súčasnosti je v uliciach mesta Handlová 
nainštalovaných 28 kamier. Niektoré sú 
tak dnes už po životnosti. Preto mesto 
pristúpilo v rámci projektu v súčasnej 
dobe k ich výmene pričom zachovalo ich 
počet.  Konkrétne sú dv nové kamery na 
uliciach Mostná a 29. augusta. Kamerový 
systém bol postupne dopĺňaný na 
základe vopred stanovených zmluvných 

podmienok, keďže mesto získava časť 
finančných prostriedkov na zrealizovanie 
od Ministerstva vnútra SR, Okresného 
úradu Trenčín v rámci poskytnutej 
dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky na zabezpečenie úloh prevencie 
kriminality. Konkrétne pre tento rok mesto 
obdržalo dotáciu vo výške 5000 eur a viac 
ako 1 200 eur doplatilo zo svojho rozpočtu.

Kamerový systém pomohol a pomáha 
v našom meste už veľa rokov a dnes 
môžeme skonštatovať, že jeho prínos 
je značný. V priemere kamery za rok 
zachytia stovky protiprávnych konaní a sú 
pomocníkom pri desiatkach odhalených 
trestných činov. Mesto Handlová sa venuje 
dlhodobo situačnej prevencii, s ktorou 
úzko súvisí postupná modernizácia 
a rekonštrukcia kamerového systému. 
Zvýšenú ochranu a pozornosť v oblasti 
bezpečnosti vyžadujú starší ľudia, deti 
a mládež. 

Vždy sa však nájdu prípady, kedy sa 
určitý skutok či priestupok stal relatívne 
ďaleko od kamery a záznam nebol príliš 
kvalitný. Stane sa aj to, že priestupok či 
iná skrivodlivosť sa stane práve tam, kde 
kamery nemáme. Pokryť každý kúsok 
mesta kamerovým systémom by bolo 
finančne náročné. 

(r)  
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Umelkyňa Žaneta Bucková: Nehoda mi otvorila oči

Mestá na hornej Nitre nespia
Akčný plán transformácie regiónu 
horná Nitra na svojom rokovaní 
12. júna tohto roku schválili poslanci 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a Vláda Slovenskej republiky 
ho prerokovala a schválila v stredu 
3. júla. 
Plán je postavený na štyroch pilieroch, 
ktorými sú mobilita a prepojenosť 
regiónu, ekonomika, podnikanie 
a inovácie, udržateľné životné 
prostredie, kvalita života a sociálna 
infraštruktúra. Na jeho realizáciu budú 
potrebné miliardy i zmena legislatívy. 
Transformácia je dlhodobý proces, ale 
už v tejto dobe sa pripravujú projekty 
slúžiace k uľahčeniu prechodu do novej 
etapy života pre ľudí zamestnaných v 
baníckom odvetví.

V súčasnej dobe odborní zamestnanci 
mesta Handlová pripravujú projekt 
s pracovným názvom Podporné 
rodinné tímy a zriadenie kontaktného 
miesta Handlová. Celý koncept by 
sa mal realizovať na úrovni všetkých 
štyroch miest na hornej Nitre, kde 
budú odborné tímy pracovať so 
skupinou ľudí, ktorá postupne nebude 
zamestnaná v baníctve. Tímy by mohli 
pôsobiť v meste Handlová, Prievidza a 
Nováky ako tri samostatné tímy alebo 
jeden tím pre celý okres, prípadne 
podľa inej dohody a potrieb. Budú 

v nich poskytované poradenské služby 
v oblasti právnej, psychologickej či 
ekonomickej.

V súčasnej dobe je na hornej Nitre 
v baníctve zamestnaných takmer 
3800 zamestnancov, pričom najväčšie 
zastúpenie majú zamestnanci nad 
60 rokov, ktorých je viac ako 160. 
Z pohľadu vzdelania je najviac 
zamestnancov so stredným odborným 
učilišťom ukončeným skúškou. Je ich 
viac ako 1700. Zamestnancov, ktorí 
priamo pracujú na povrchu bane 
alebo v podzemí je približne 3000, 

v ostatných súvisiacich profesiách je na 
banícke odvetvie napojených takmer 
800 zamestnancov.

Celý projekt, Ktorý pripravujú mestá 
v spolupráci s TSK a MPSVaR SR, prispeje 
k lepšiemu zvládnutiu prechodu 
do novej etapy života a pomôže 
lepšie zvládnuť nové postavenie 
na pracovnom poli a osvojenie si 
novej sociálnej roly. K projektovému 
zámeru sa na pôde mesta zrealizovalo 
pracovné stretnutie už 18. júla za účasti 
zástupcov miest na hornej Nitre. 

JP

H andlovčanka Žaneta 
Bucková je majiteľkou 
umeleckého ateliéru v 
našom meste. Nájdete 

u nej kresby a maľby portrétov, aj 
podľa fotografií, ručne maľované 
magnetky či originálne oblečenie 
do spoločnosti. 
Žaneta pochádza z Bardejova, ale od 
roku 2005 žije v Handlovej. „Jeden z 
bratov už žil v Handlovej a keďže sa 
o mňa chcel postarať, priviedol ma 
k sebe,“ začína rozprávanie mladá 
umelkyňa a ako priznáva, vo svojej 
rodine má veľkú podporu. Aj v tej 
vlastnej, aj v tej získanej zo strany 
svojho brata. 

Žaneta bola kedysi utiahnutým 
dievčaťom, tichou myškou. Ako sama 
hovorí – introvert. Oči sa jej otvorili 
po nehode, ktorá pred niekoľkými 
rokmi zasiahla do jej života. „Dostala 
som sa do rehabilitačného centra v 
Kováčovej. V rámci rehabilitácie som 
začala tvoriť obrázky zo semienok 
rastlín. Ide o techniku, ktorá sa volá 
asambláž. Pomocou tejto techniky 
si pacienti zlepšujú jemnú motoriku 

a koncentrujú sa na daný projekt, 
pričom sa odosobňujú od svojej 
fyzickej alebo psychickej nepohody,“ 
približuje obdobie, kedy prišla do 
kontaktu s umením. Začala teda 
tvoriť obrazy a pomaly skúšala 
rôzne ďalšie techniky, pričom začala 
používať farbu, akryl a olejomaľbu. 
„V Kováčovej som vytvorila obraz 
slnečnice, s ktorým som sa prihlásila 
aj do súťaže. Neskôr ho dostal ako 
odmenu víťaz športovej súťaže, a to 
bol jeden z prvých náznakov toho, že 
to, čo robím, má zmysel,“ zamýšľa sa 
mladá Handlovčanka.

”
„Byť módnou návrhárkou 
bolo mojím snom, aj keď 
viem, že je to beh na dlhé 

trate.”
Žanete sa postupne podarilo nejaké 
obrazy aj predať. A to len zvyšovalo 
jej sebavedomie. „V určitom čase som 
sa ocitla na rázcestí, kedy som presne 
nevedela, čo robiť, v čom pokračovať 
a akým smerom sa uberať,“ priznáva 
Žaneta a ako podotýka, keďže je 

hlboko veriaca, v tomto smere 
jej pomohla aj viera: „Boh je plne 
súčasťou môjho života a dáva mi silu 
tvoriť a veriť, že to, čo robím, robím 
dobre.“ 

Približne pred dvomi rokmi pracovala 
Žaneta v Karpaty Art Gallery ako 
galerista, čo bola pre ňu cenná 
skúsenosť. „Tu som zistila, že mám 
vzťah k ľuďom a práca s nimi ma 
baví. No neskôr som už mala potrebu 
posunúť sa ďalej. Tvoriť voľne. To sa 
mi aj splnilo, keď som približne deväť 
mesiacov voľne, bez cenzúry, tvorila 
šaty u sesternici na východnom 
Slovensku. Bola som tam veľmi 
šťastná,“ priznáva umelkyňa s tým, že 
neskôr začala pracovať v turisticko-
informačnej kancelárii, kde tvorila 
magnetky. 

Ďalšou srdcovou záležitosťou mladej 
umelkyne je navrhovanie a šitie 
odevov, najmä šiat. Nejde pritom o 
bežnú konfekciu, ale o originálne 
a do detailov prepracované kúsky. 
„Viem, že šaty, ktoré šijem, nie sú pre 
každého,“ naznačuje Žaneta, ktorá 
vyštudovala módne návrhárstvo na 
strednej škole vo Svidníku. Neskôr 
pokračovala v odbore priemyselný 
dizajn na vysokej škole.

”
„Podnikanie si vyžaduje 

celého človeka. Je to
náročné, ale baví ma to.”

Popri maľovaní a navrhovaní 
originálnych dizajnérskych kúskov 
začala Žaneta premýšľať nad tým, 
že by svoju tvorbu ukázala aj širšej 
verejnosti. Impulz prišiel od kamaráta, 
ktorý ju povzbudil, aby sa pustila do 
toho, čo ju baví a v čom vidí aj zmysel 
svojho života. „Blízko môjho domu 
sa mi jedného dňa naskytol voľný 
priestor na prevádzku. Neváhala 
som a dnes ho mám v prenájme. 
Upravila som si ho podľa svojich 
potrieb a s očakávaním som sa 
pustila do podnikania,“ hovorí ďalej 
šikovná umelkyňa. Umelecký ateliér 
má v Handlovej iba od júna, ale už 
púta pozornosť okoloidúcich. Ako 
invalidná dôchodkyňa sa rozhodla 
pre chránenú dielňu. Počas prvých 
mesiacov si musí Žaneta hradiť 
výdavky z vlastných zdrojov. Úrad 
práce jej následne bude refundovať 
prevádzkové náklady každé tri 
mesiace pod podmienkou, že dielňu 
bude prevádzkovať minimálne tri 

roky. Svoju dielňu však koncipuje, ako 
sama hovorí, päťdesiat na päťdesiat. 
„Ponúkam aj originálne kúsky, ale 
viem sa bežným ľudom priblížiť aj 
ušitím šiat na bežné nosenie, prípadne 
nejakými úpravami už prinesených 
odevov,“ dodáva na záver Žaneta 
Bucková. 

Ak by ste mali záujem vidieť prácu 
nadanej Žanety na vlastné oči, môže 
tak urobiť v jej súkromnom ateliéri, 
ktorý nájdete v Handlovej na Ulici 
29. augusta 81. Kontaktovať ju 
môžete aj na jej e-mailovej adrese: 
buckova.zaneta@gmail.com. Jej 
tvorbu nájdete aj na Facebooku, 
prípadne na webových stránkach 
w w w . z a n t e . w e b n o d e . s k 
a www.zante-fashion.webnode.sk.

(r)

Mesto Handlová, v spolupráci so 
spoločnosťou Hater – Handlová, 
spol. s r. o., začala v apríli tohto roku 
s rozvozom bio nádob do rodinných 
domov. Prvotný záujem obyvateľov 
bol vysoký a takmer všetci túto 
aktivitu privítali. 
Spoločnosť nastavila systém zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu 
a ľudia dostali dátumy jednotlivých 
zvozov vo forme zberného kalendára. 

„Po spustení projektu a prvých 
zvozoch sa ukázali menšie nedostatky 
nastaveného harmonogramu. 
Z technických aj kapacitných dôvodov 
sa zvoz nastavil na dva dni,“ informuje 
Miloslav Budovič, poverený riadením 
spoločnosti Hater – Handlová a 
ako dodáva, spoločnosť teda zváža 
odpad zo všetkých ulíc. V prvý deň 
zváža jednu časť mesta a druhý deň 
druhú časť. „Takže sa občas stávalo, že 
ľudia naplnili na tej istej ulici nádobu 
opätovne, lebo si mysleli, že ju prídu 
odviesť dvakrát,“ podotýka. 

Rozdelenie lokalít na
zvoz bio odpadu

Pondelok: od Gewisu po Mostnú, 
vrátane dolného konca (Sadova, 
Hurbanova, Kunešovská, J. Kráľa, 
Školská, Cintorínska, 1. mája, Parková, 
Pstruhárska) plus prímestské časti 

Nová Lehota, Horný koniec, Morovno, 
mestské organizácie a tržnica.

Utorok: od Prievidzskej po Hutiru 
(Prievidzská, Švermova, M. Krššákovej, 
Štefánikova, SNP, Železničiarska, 
Partizánska, Pekárska, Potočná, 
H viezdoslavova,  Odbojárov, 
Robotnícka, Kpt. Nálepku, Ligetská).

Hnedé nádoby na bio odpad je nutné 
vyložiť pred rodinný dom najneskôr 
do 6.00 hodiny ráno. Prosíme preto 
obyvateľov, aby si svoje nádoby 
vykladali včas. 

Nahláste požiadavku
na druhú nádobu!

Záujemci z rodinných domov môžu 
svoje požiadavky na druhú nádobu 
doručiť do 20. augusta do spoločnosti 
Hater - Handlová spol. s r. o. na adresu: 
Miloslav Budovič, Hater - Handlová 
spol. s r.o. Kontakt: 0918 471 852. 
O ďalšom postupe prevzatia nádob 
budeme informovať!

(r)

Bio odpad a jeho spracovanie

S primátorkou Silviou Grúberovou.

Ateliér na Ul. 29. augusta



5KULTÚRA / SPEKTRUM

Ľudové piesne v obrazoch

SBM - expozitúra Handlová vás 
pri príležitosti Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva pozýva na 
výstavu Ľudové piesne v obrazoch
Za sprievodu baníckych piesní od 
Janka Procnera si môžete pozrieť 
prezentáciu obrázkov od autora Igora 

Lackoviča s ľudovými pesničkami. 
Strávime tak spoločné chvíle, a zároveň 
sa príjemne schladíte v priestoroch 
múzea. 

Výstava potrvá od 1. augusta do 
30. septembra 2019. 

Prihláste sa vopred: e-mailom na 
adresu: sbm.handlova@muzeumbs.
sk alebo telefonicky na číslach: 
046/5423 973, 0903 411 011.

Ponuku SBM si môžete pozrieť na stránke 
www.muzeumbs.sk/sk/handlova. 
Ponuka platí pre jednotlivcov aj školy. 

Spevácka skupina Grünwald vystúpila na 
medzinárodnom festivale v Medzeve

Rozhodnutím Rady Karpatsko-
nemeckého spolku na Slovensku 
a regiónu Heuerland, dostala 
spevácka skupina Grünwald česť 
vystúpiť v meste Medzev na XXIII. 
Festivale regiónu Bodwatal. 
Mesto Medzev je rodným mestom 
bývalého prezidenta SR Rudolfa 
Schustera. Na podujatí vystúpilo 
17 speváckych a tanečných skupín 
zo Slovenska, Poľska a Maďarska. 
Naši speváci vo svojom vystúpení 
predstavili mesto Handlová, život 
predkov nemeckej obce Krikerhau a 
spôsob života dnes.

Ako jediný súbor zo všetkých 
vystupujúcich odohrali svoje piesne 
na spôsob operety, a to slovom, 
tancom a piesňou, čo sa stretlo s 
veľkých ohlasom. V závere vystúpenia 
odovzdali členovia speváckej skupiny 
predsedovi regiónu Bodwatal 
Sorgerovi Monografiu mesta Handlová 
a upomienkové predmety.

Karpatskonemecký
spolok pripravuje

10. augusta: účasť na Dni bielych ruží
12. augusta: príchod rodákov z mesta 
Voerde (spolu 40 osôb) na týždenný 
pobyt
17. augusta: XXVIIII. Hauerlandfestival 
na Krahuliach (Blaufuss), účasť na 
oslavách Dňa baníkov
14. septembra: svätá omša v nemeckom 
jazyku v Kostole sv. Kataríny za účasti 
kňaza Mazúra z mesta Loitz-Demmin 
(Nemecko) a 25 osôb. Omša sa koná pri 
príležitosti nedožitých 75 rokov Briggity 
Irrgangovej
18. septembra: Deň otvorených dverí 
– celodenné podujatie pre obyvateľov 
mesta Handlová, spolky a materské, 
základné a stredné školy

H. Radovská, predsedníčka spolku

V sobotu 27. júla sa v Chrenovci – 
Brusne uskutočnil už 23. ročník Vatry 
zvrchovanosti. Tento rok sa na podujatí 
podieľalo viacero obcí Handlovskej 
doliny, vrátane nášho mesta. 
Ešte začiatkom roka sa primátorka 
Handlovej Silvia Grúberová, starostovia 
obcí Handlovskej doliny a starostka 
obce Veľká Čausa dohodli, že posilnia 
spoluprácu medzi sebou tak, že podporia 
spoločné podujatia nielen v rámci kultúry, 
ale aj cestovného ruchu. „Zámerom 
spoločných podujatí je prispieť k 
posilneniu spolupráce a súdržností obcí 
v našom okolí,“ uviedla primátorka Silvia 
Grúberová. 

Jedným z pilotných podujatí bola 
Vatra zvrchovanosti. Akciu sprevádzalo 
premenlivé počasie. Súčasťou programu 
bol aj 20. ročník Behu zvrchovanosti, 
ktorý takmer celý prebiehal v daždi. Ceny 
sa odovzdávali v siedmich kategóriách – 
päť kategórii mužov a dve kategórie žien. 
Za mesto Handlová získal tretie miesto v 
kategórii mužov od 60 do 69 rokov Milan 

Linkeš zo športového klubu Achiles.  

Návštevníci si mohli vychutnať aj 
vystúpenie folklórnej skupiny Hájiček 
a podujatie hudobne dopĺňala skupina 
Elton. Sprievodnými aktivitami boli aj 
tvorivé dielne pre deti, ktoré zastrešila 
Miestna akčná skupina Žiar. Cez rôzne 
aktivity mali naši najmenší možnosť sa 
zoznámiť s jednotlivými symbolmi obcí 
Handlovskej doliny. Okrem iného bol 
pre deti pripravený aj hrad na skákanie 
a rôzne preliezky. K dispozícii bolo aj 
občerstvenie a predajné stánky s ľudovou 
a ručnou tvorbou. 

Zapaľovanie vatry kultúrne uviedla 
FS Hájiček svojimi nádhernými piesňami 
a hrou na lesný roh, zvaný trombit. 
Návštevníkov podujatia neodradilo 
ani škaredé počasie, a preto niektorí 
prišli hneď od začiatku a niektorí až 
po dvadsiatej hodine, kedy zábava 
pokračovala až do neskorých nočných 
hodín. 

VM

Vatra zvrchovanosti
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Detský a mládežnícky parlament a deti z Fénixu bodujú
Etapová hra Cesta okolo sveta. 
Vyhlasovateľ: Slovenská rada 
Fénixu. Cieľ. skupina: deti a mládež 
vo veku 5 - 18 rokov. Obdobie 
trvania hry: od 5.3. do 7.6.2019.
Zámerom etapovej hry bolo deťom 
a  mladým priblížiť ľudské a  zvlášť 
detské práva. V rámci plnenia 3. fázy 
etapovej hry bolo úlohou DaMP 
zorganizovať kampaň Správa na ulici. 
Mali tak svojim rovesníkom, deťom 
a  mládeži, ale aj širokej verejnosti 
odovzdať informácie o  tom, kto sú, 
čo robia, čo je náplňou ich práce a čo 
sú to ľudské a  detské práva. Urobili 
tak 31. mája na Námestí baníkov pri 
príležitosti organizovaniu podujatia 
Deti pomáhajú deťom. Spomedzi 
zúčastnených tímov z  celého 
Slovenska získali cenu za „naj kampaň“ 
a  zapojenie do aktivít aj najmenších 
členov. Odmenou im bol darčekový 
balíček a  50 eur na organizáciu 
vlastného projektu. 

Fotografická súťaž o  najkrajšiu 
fotografiu MAS Žiar. Vyhlasovateľ: 
Naše NAJ z  MAS Žiar. Obdobie 
trvania súťaže: do 30.4.2019. 
Obdobie hlasovania: do 30.5.2019.
V  rámci mesiaca apríl, mesiaca 
dobrovoľníctva, členovia DaMP vyzvali 
obyvateľov Handlovej, aby si spolu 
skrášlili park za nemocnicou Handpark. 
Túto aktivitu si zvečnili a fotku zaslali 

do súťaže, kde súťažili v  kategórií 
Naj budúcnosť: deti a  mládež a  ich 
aktivity. V tejto kategórii vyhrali a boli 
odmenení peknými vecnými cenami. 
Zároveň ich fotografia poputovala do 
súťaže Najkrajšia fotografia z územia 
MAS 2019, ktorej organizátorom je 
Národná sieť rozvoja vidieka. 

PARTI projekt. Vyhlasovateľ: 
Slovenská rada Fénixu. Cieľ. 
skupina: deti a mládež vo veku 13 - 
18 rokov. Obdobie trvania: od 22.3. 
do 28.9.2019.
V pilotnom PARTI projekte sa naši mladí 
členovia zoznámili s  participatívnym 
rozpočtom. Samotní DamPáci boli 
koordinátormi tohto procesu vo 
svojom domovskom Fénixe. Ich 
úlohou bolo oboznámiť ďalších 

členov s  participatívnym rozpočtom 
a  počas verejných diskusií zisťovať 
návrhy, čo v  miestnej organizácii 
vylepšiť alebo zmeniť. Svoje návrhy 
prepracovali do projektov a predložili 
ich svojim lokálnym členom. V  DO 
Fénix, Námestie baníkov, spomedzi 
projektov vyhral projekt Modernizácia 
priestorov klubovne. Cieľom je 
zmodernizovať technické vybavenie 
súčasnej klubovne, aby tak mladí mohli 
organizovať tematické konferencie, 
kvízy a  vizualizácie projektov. 
V rozpočte 200 eur, ktorý na realizáciu 
projektu získali, sa rozhodli pre nákup 
dataprojektoru, plátna na premietanie 
a reproduktorov. 

Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP

Čítajme si spolu

Knihy a deti patria k sebe ako chlieb 
a soľ. V dnešnej dobe počítačov, 
internetu a elektronických hračiek 
je niekedy ťažké deti presvedčiť, 
že knihy nie sú len na povinné 
čítanie v škole. V tomto smere plní 
nezastupiteľnú úlohu aj handlovská 
knižnica.
S hmatovými a obrázkovými knižkami 
sa deti stretávajú už od jedného roka. 
Potom sú to krátke a jednoduché 
básničky, riekanky a príbehy. Neskôr 
im čítame rozprávky na dobrú noc. 
Deti to milujú. A tým, že ich ako rodičia 
vedieme ku knihám, im robíme do 
budúcna veľkú službu. 

Knihy si dnes môžeme kúpiť, stiahnuť do 
čítačiek alebo požičať v knižnici. Takmer 
každé mesto má svoju knižnicu a našej 
handlovskej na svojich čitateľoch záleží. 
Každý rok preto pripravuje úspešne 
projekty a prostriedky z Ministerstva 
kultúry SR, Fondu na podporu umenia 
využíva na nakúp najnovších knižných 
titulov. 

Už tretí rok po sebe pripravila knižnica 
podujatie s názvom Prázdninové stredy 
v knižnici. Každú stredu sa všetci, 
ktorí sa radi ponárajú do čarovného 
sveta detských príbehov, stretávajú v 
knižnici pri spoločnom čítaní. Na dva 
mesiace knihovníčky vybrali deväť 
zaujímavých knižných titulov pre rôzne 
detské vekové kategórie, aby si každý 
prišiel na svoje. Na spoločné čítanie 
prichádzajú nielen väčšie deti, ale aj 
menšie detičky spolu so svojimi rodičmi 
alebo starými rodičmi. „Babky a staré 
mamy, ktoré sa cez prázdniny starajú 
o svoje vnúčatá, toto podujatie veľmi 
oceňujú. Prichádzajú k nám aj deti z 
Banskej Bystrice či Bratislavy, ktoré sú 
v Handlovej na prázdninách,“ hovorí 
riaditeľka knižnice Daniela Mikulášová. 

Čítanie má čarovnú moc. Deti sa často 
stotožňujú s postavami v príbehoch a 

chceli by zažívať veci, o ktorých čítajú. 
Po dočítaní knižky sa deti spolu s 
knihovníčkou rozprávajú o tom, ako 
sa im príbeh páčil a pýtajú sa na veci, 
ktoré ich zaujímajú. Následne môžu 
nakresliť obrázok, ktorý sa pripne na 
nástenku. Potom sa môžu premiestniť 
do detského oddelenia, kde majú k 
dispozícii pohodlné kreslá a sedacie 
vaky a môžu si tam čítať a listovať v 
knihách, ktoré si samé vyberú. Na konci 
prázdnin dostanú malí poslucháči za 
svoj obrázok malú sladkú odmenu.  

Na stred prázdnin knižnica vybrala titul 
s názvom Nejdem a basta! Príbeh je 
o Evke, ktorá bude čoskoro prváčka. 
Všetci ju odušu presviedčajú, že sa 
má tešiť, ale ona nie! O škole dávno 
vie svoje - je tam nuda, otrava a musíš 
čušať na mieste, aj keď ťa to nebaví. 
Evka sa teda rozhodla, že do žiadnej 
školy nejde a basta! „Všetky knihy, ktoré 
sa v rámci podujatia čítali a ešte sa 
čítať budú, si naši malí Handlovčania 
môžu vypožičať v našej knižnici hneď, 
ako budú k dispozícii. Zápisné pre deti 
do 15 rokov je zadarmo,“ pripomína 
riaditeľka knižnice.  

Spoločné čítanie sa koná vždy v stredu 
o 10.00 hodine priamo v knižnici 
a v mesiaci august na deti čakajú ešte 
tieto tituly:  

7.8. Tri mačiatka tety Mily
14.8. Lebo musím!
21.8. TriDé z 3.D
28.8. Škola za rohom

Potrebujete viac informácií o našej 
knižnici? Neváhajte nás kontaktovať 
na čísle: 046/547 54 49 alebo príďte. V 
letných mesiacoch (júl - august) máme 
otvorené pondelok – piatok od 8.00 
do 17.00 hod. a knihu alebo noviny si 
môžete prečítať v našej letnej čitárni do 
konca augusta.

(r)

Študijná návšteva v Maďarsku
Cieľom projektu Youthainbility 
je identifikovať rolu pracovníka 
s mládežou na miestnej úrovni tak, 
aby sa v mestách a obciach vytváral 
pocit spolupatričnosti s  miestom, 
v  ktorom mládež vyrastá, žije 
a v budúcnosti sa k tomuto miestu 
bude hlásiť. Ďalším zámerom je 
vytvoriť nástroje a  aktivity, ktoré 
uľahčia a  pomôžu pracovníkom 
s mládežou a poskytnú podporu pri 
práci s  mládežou s  cieľom rozvíjať 
mládežnícku politiku, aktivity 
v  meste a  podporiť participáciu 
a  angažovanosť mladých ľudí na 
miestnej úrovni.
Cieľom študijnej návštevy bolo 
poskytnúť účastníkom priestor na 
získanie nových zručností, výmenu 
skúseností v  oblasti osvedčených 
postupov, vidieť príklady dobrej 
praxe. Počas študijnej návštevy 
sme navštívil i  mládežnícke 
kluby a  organizácie v  mestách 
Zalaegerszeg a  Zalaszentgrót, stretli 
sme sa s  členmi mládežníckeho 
parlamentu, boli pozvaní primátorom 
a viceprimátorkou mesta Celldomolk 
na návštevu Mestského úradu a mali 
sme aj dostatok priestoru na diskusie 
o výsledkoch projektu. 

Študijnej návštevy sa zúčastnili 
učiteľky SOŠ Martina Kovalčíková 

a  Petra Fečová, poslankyne Danica 
Baranovičová a  Marcela Šimonová, 
člen DaMP Slávko Dobrotka, člen 
DO Fénix Martin Kovalčík a  členka 
projektového tímu a  koordinátorka 
DaMP Vlasta Reisová. 

„Od projektovej návštevy som 
očakávala tipy, ako pracovať 
s  mládežou, ako ich motivovať, 
aké konkrétne aktivity je možné 
organizovať s  mladými a  nielen pre 
mladých,“ hovorí o  očakávaniach 
Martina Kovalčíková a  Petra Fečová 
ju dopĺňa: „Bol to veľmi obohacujúci 
zážitok vidieť prácu s mládežou inak 
ako z  pozície učiteľky. Na Slovensku 
máme ešte čo doháňať, ale máme 
aj vzory, ktoré môžeme nasledovať 
a rozvíjať.“

Čo sa našim mladým
najviac páčilo a čo si
z Maďarska odniesli

Slávko: „Počas pár dní, čo sme boli 
spolu, nám partneri odprezentovali 
úspešné projekty, ktoré sa im podarilo 
uskutočniť v ich krajinách. Som rád, že 
som mohol spoznať nových ľudí, ktorí 
sú zapálení pre prácu s mládežou.“ 
Martin: „Takéhoto projektu som sa 
zúčastnil prvýkrát v  živote a  musím 
povedať, že neľutujem. Bola to veľmi 
zaujímavá a  obohacujúca skúsenosť 

a dúfam vo viacero takýchto projektov.“
A  ako sa na celý projekt pozerajú 
naše poslankyne? „Získali sme 
informácie o  tom, akým spôsobom 
pracujú mládežnícke parlamenty 
a  dobrovoľníci v  Maďarsku 
a  Portugalsku, akým spôsobom 
získavajú peniaze na financovanie 
projektov a  mali sme možnosť 
porovnať podmienky v  rôznych 
regiónoch. Projekt boli inšpiratívny 
z  viacerých strán. V  budúcnosti 
budeme podporovať zavedenie 
získaných skúseností do praxe aj 
v  našom meste,“ naznačuje Danica 
Baranovičová.

Všetci účastníci študijnej návštevy boli 
poctení maďarskou pohostinnosťou, 
priateľskosťou, získali mnohé cenné 
kontakty a priateľstvá do budúcnosti 
a sú radi, že sa daného projektu mohli 
zúčastniť. 

Project Youthainability KA2 – 
Strategické partnerstvá. Koordinátor: 
GYIOT(Federation of Children’s  and 
Youth Municipal Councils) z Maďarska. 
Partneri: DYPALL (Developing youth 
participation at local level) z Portugalska 
a  DÓ Fénix zo Slovenska. Obdobie 
trvania: 09/2018 – 12/2019.

Vlasta Reisová,
členka projektového tímu

Máte šancu pomôcť deťom a mládeži v Handlovej
Ako sme vás už v predchádzajúcich 
číslach Handlovského hlasu 
informovali, CVČ a DaMP získali 
finančný príspevok vo výške 1 500 
eur z Nadácie VÚB na zriadenie 
mládežníckeho klubu v priestoroch 
bývalej reštaurácie Barbora na 
prízemí domu kultúry. 
Tento príspevok však postačí iba na 
vykonanie minimálnych stavebno-
technických úprav a nedokáže 
pokryť predpokladané náklady na 
rekonštrukciu. Plánujeme síce vykonať 
určité práce svojpomocne, ale radi 

privítame každú ruku dobrovoľníka 
alebo finančnú pomoc z radov rodičov, 
mladých aktivistov a širšej verejnosti.

Naším cieľom je vytvoriť M-klub = 
priestor na stretávanie sa mladých ľudí, 
ktorý pre nich bude nielen bezpečný, 
ale bude im poskytovať aj dostatok 
podnetov na zmysluplný život v 
komunite. Umožní im voľnú diskusiu 
pri čaji, bude tvorivým priestorom pre 
nápady a realizáciu rôznych zábavných, 
súťažných či kultúrnych aktivít pre 
mladých, priestorom pre neformálne 

vzdelávanie, vzájomné spoznávanie sa 
aj voľnú zábavu.

Ak vás náš zámer oslovil, máte veľké 
srdce, zručné ruky, alebo máte konečne 
chuť niečo urobiť pre budúcnosť 
mladých ľudí v našom meste, ozvite sa 
číslo 0918 525 035.

Transparentný účet, na ktorý môžete 
prispieť: SK9409000000005160692221

Mgr. Mária Soláriková, riaditeľka CVČ

Kockosúťaž

Odfoť svoje kockohranie a  vyhraj 
tričko z  limitovanej edície! 
Handlovské námestie ožilo vďaka 
tvorivým dielničkám Kratochvíľkam 
kreatívnymi výtvormi. 
Drevené hranolčeky a  kocky sú 
neustále v  pohybe. Je váš výtvor 
najkrajší? Zasúťažte si s nami v štyroch 
krokoch.

1. Vyskladaj niečo zaujímavé 
z drevených hranolčekov a kociek na 
námestí.

2. Odfoť sa so svojim dielom a nahraj 
fotku pod príspevok Kockohranie na 

facebookovej stránke mesta Handlová. 
(www.facebook.com/MestoHandlova)

3. Povedz svojim kamarátom a zbieraj 
LIKE/páčiky.

4. Odlož kocky/hranolčeky za 
kratochvíľkový domček.

Fotografiu, ktorá získa najviac lajkov, 
odmeníme tričkom z limitovanej edície 
s grafikami akademického architekta 
Rastislava Nemca. Súťaž potrvá do 
23. augusta do 12.00 hodiny (koniec 
Kratochvíľok).

Súťažiaci zverejnením fotografie 
súhlasia s  jej použitím v  ďalších 
informačných kanáloch mesta 
Handlová, najmä v  dvojtýždenníku 
Handlovský hlas a  na webovom 
sídle mesta www.handlova.sk. Súťaž 
pripravilo oddelenie komunikácie 
a marketingu MsÚ Handlová. 

(r)
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Rozlúčili sme sa

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 8/2019 bola z dôvodu 

dovolenkového obdobia do 2.8.2019. 
Noviny vyjdú v stredu 21.8.2019.

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

v svet krásnych ruží.

Ján Albert, 77 rokov,
Oľga Hájovská, rod. Rusková, 87 rokov, 
Anna Tarová, rod. Horváthová, 87 rokov, 
Peter Roob, 58 rokov,
Jaroslav Pozník, 59 rokov,
Michal Kozár, 85 rokov,
František Pinter, 68 rokov,
Juraj Cimerman, 62 rokov.

V rubrike sú zverejnené informácie 
v časovom horizonte medzi uzávierkami 
čísel Handlovského hlasu od 16.7. do 
30.7.2019. Informácie sú zverejnené iba 
v prípade, že rodina pozostalých vyjadrí 
súhlas s ich zverejnením.

Poďakovanie

Chceli by sme vyjadriť 
veľkú vďaku všetkým 

zúčastneným pohrebu 
zosnulého

Františka Pintera. 

Ďakujeme za hojnú účasť, prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými ste nám pomohli 

prekonať náš veľký žiaľ. 

Spomínajte na neho v dobrom. 
Smútiaca manželka a dcéry s rodinami.

16/7/8/2019/OI

Spomienka

Dňa 16. augusta 2019 
uplynie 30 rokov, čo 
nás navždy opustila 
naša drahá matka

a stará matka
Emília Ovčiariková

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. 
Dcéra s manželom a vnúčatá.

1/7/8/2019/OI

Spomienka

Odišiel si tíško. 
Čas plynie, rana bolí, 
ani čas ju nezahojí. 

Dňa 2. augusta 2019 
uplynulo 7 rokov, čo 
nás navždy opustil 

manžel, otec a dedko František Kriško. 
S láskou spomína celá rodina.

1/7/8/2019/OI

Spomienka

Len kytičku kvetov ti 
na hrob môžeme dať, 
pokojný večný spánok 

ti vrúcne priať 
a s láskou v srdciach 
na teba spomínať. 

Dňa 2. augusta 2019 uplynulo 29 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel

Alojz Vician. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte

mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka, dcéra

s rodinou a ostatná rodina.  
3/7/7/2019/OI

Spomienka

Dňa 20. augusta 2019 
si pripomenieme prvé 

výročie úmrtia
Dušana Gerátha. 
S láskou spomínajú 
manželka Marika,

syn Dušan s rodinou, dcéra Ingrid
s dcérou Laurikou. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

4/7/7/2019/OI

Spomienka

Dňa 9. augusta 2019 
uplynie 8 rokov odo 

dňa, kedy nás vo 
veku 75 rokov navždy 

opustil náš drahý 
manžel, otec a starký 

Alexander Muszela. 
S láskou spomínajú manželka Anna a synovia 

Jaroslav a Alexander s rodinami.
5/7/7/2019/OI

Spomienka

Dňa 31. júla 2019 
uplynul rok, čo sme 

si pripomenuli stratu 
nášho otca, deda

a pradeda
Jána Benka. 

S láskou spomínajú deti s rodinami. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte

mu tichú spomienku.
6/7/8/2019/OI

Spomienka

Klesli ruky, ktoré tak 
veľa pracovali, 

dotĺklo srdce, ktoré 
sme milovali. 

Bolesťou unavený 
tíško zaspal, 

zanechajúc tu 
všetkých a všetko, 

čo si miloval.  

Dňa 2. augusta 2019 by sa dožil 90 rokov náš 
drahý Rastislav Vysloužil. 

Už nie si medzi nami, 
ale v našich srdciach žiješ spomienkami. 

So zármutkom v srdci spomínajú manželka, 
sestra s rodinou, dcéry, synovia, vnúčatá, 

pravnúčatá a celá rodina.
7/7/8/2019/OI

Spomienka

Dňa 11. júla nás 
navždy opustil náš 

milovaný syn
Adrián Lehotkai
vo veku 43 rokov. 

Osud ti nedovolil s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť. 

S láskou na teba spomínajú rodičia, brat 
Emil s manželkou Katarínou a deťmi Emkou 

a Agátkou a sestra Andrea s manželom 
Marcelom a celá ostatná rodina.

Adrik, veľmi nám chýbaš.
10/7/7/2019/OI

Spomienka

Všetko na svete
sa dá nahradiť. 

Ale človek, ktorý 
odišiel navždy, 
nám bude stále 

chýbať. 

Dňa 2. augusta sme si pripomenuli smutný 
rok, kedy nás náhle, bez slov, opustil náš drahý 

manžel, otec a brat Jaroslav Longauer. 
Spomína manželka, dcéry a ostatná rodina.

11/7/7/2019/OI

Spomienka

Dňa 13. augusta 
uplynie 10 rokov, 

kedy si pripomenieme 
stratu manžela, otca a 

starého otca
Milana Slovinca. 

S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

12/7/7/2019/OI

Spomienka

Dotĺklo srdiečko, prestalo biť. 
Zavreli sa oči vaše, 

nemôžeme na vás zabudnúť. 
Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ. 

Už niet návratu, ani nádeje, 
len cestička k hrobu nás k vám zavedie. 
Dňa 4. augusta sme si pripomenuli prvé 

výročie, ako nás navždy opustila naša drahá 
mamička Veronika Posvítilová
a 11. augusta si pripomenieme

25. výročie úmrtia nášho drahého
otca Vojtecha Posvítila. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Eva, Viera
a Ingrid s rodinami.

13/7/7/2019/OI

Spomienka

Osud ti nedovolil
s nami dlhšie byť, 

ale v našich srdciach 
budeš stále žiť. 

Dňa 15. augusta 2019 
si pripomenieme 
3. výročie úmrtia

Ing. Antona Bitarovského. 
S láskou spomínajú manželka Emma, syn 

Drahomír s rodinou a dcéra Tatiana s rodinou.
14/7/8/2019/OI

Spomienka

V neznámy svet
odišiel si spať, 

zaplakal každý,
kto ťa mal rád. 

Odišiel si od nás, my 
ostali sme v žiali, 

no vždy budeš v srdciach tých, 
ktorí ťa milovali. 

Dňa 2. augusta 2019 uplynulo 15 rokov od 
chvíle, kedy nás opustil náš manžel, otec, 

starký a prastarký Jozef Brozman. 
S úctou a láskou spomína manželka, dcéry 

Janka, Katka a syn Jozef s rodinami.
15/7/8/2019/OI

Riadková inzercia

Predám elektrickú trojkolku pre seniorov 
zn. STERLING ELITE XS, modrá metalíza. 
Z dôvodu úmrtia používaná 5 dní. 
Pôvodná cena: 871 eur. Terajšia cena: 
750 eur. T: 0944 233 442
8/7/7/2019/ORI

Január
Novootvorené: nie sú evidované. 
Presťahované: Textil Abos z Nám. 
baníkov 18 na Nám. baníkov 2. Zrušené: 
Masérske služby, Námestie baníkov 20.

Február
Novootvorené: nie sú evidované. 
Presťahované: Textilná galantéria, 
z Ul. 29. augusta na Nám. baníkov 16. 
Zrušené: nie sú evidované.

Marec
Novootvorené: Predaj jabĺk 
a pasterizovaných ovocných štiav, 
predajný stánok na Ul. ČSA.  Poisťovacia 
činnosť – Kooperatíva, Námestie 
baníkov 4. Zrušené: Second hand, SNP 
č. 1. Autolakovňa, Prievidzská 85. 

Apríl
Novootvorené: Predaj zmrzliny 
a ľadovej drte, predajný stánok, 
Ul. MC. Zrušené: Predajňa nábytku, 
Podnikateľský inkubátor. 

Máj
Novootvorené: nie sú evidované. 
Presťahované: Kaderníctvo, holičstvo 
z Námestia baníkov 24 na Námestie 
baníkov 18. Zrušené: Záložňa, Námestie 
baníkov 24., Mäso – údeniny, MC, súp. 
č. 1920.

Jún
Novootvorené: Kozmetika, námestie 
baníkov 2, Umelecký ateliér, 29. augusta 
81, Chovateľské potreby, predajný 
stánok Ul. MC, Potraviny, Morovno 115. 
Zrušené: Potraviny CBA, 29. augusta. 
Železiarstvo, kuchynka, kľúčová služba, 
Námestie baníkov 24, Pohostinstvo, 
železničná stanica, Železničiarska 35.

Bývalé bistro Ľubica sa presťahovalo 
do areálu Hutira s novým názvom 
Reštaurácia u Vlada. Ponúkame obedné 
menu, minútky, posedenia. V ponuke sú 
aj rôzne športoviská.
9/7/7/2019/ORI

Mesto Handlová vyhlasuje výberový 
pohovor na obsadenie miesta 
referent komunikácie a marketingu 
Mestského úradu.  Žiadosti 
s požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 15. augusta 2019 do 12.00 
hodiny v zalepenej obálke osobne do 
podateľne mestského úradu alebo 
poštou. Viac informácií sa dozviete 
na webovom sídle mesta Handlová – 
handlova.sk a na úradnej tabuli mesta.

Mesto Handlová vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie miesta príslušník 
mestskej polície mesta Handlová. 
Žiadosti s požadovanými dokladmi je 
potrebné doručiť do 15. augusta 2019 
do 13.00 hodiny v  zalepenej obálke 
osobne do podateľne mestského 
úradu alebo poštou. Viac informácií 
sa dozviete na webovom sídle mesta 
Handlová – handlova.sk a na úradnej 
tabuli mesta.

Mesto Handlová vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie miesta 
právnik mesta Handlová. Žiadosti 
s požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 20. augusta 2019 do 14.00 
hodiny v zalepenej obálke osobne do 
podateľne mestského úradu alebo 
poštou. Viac informácií sa dozviete 
na webovom sídle mesta Handlová – 
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 
môžu svoje žiadosti doručiť osobne 
alebo poštou na adresu: Senior centrum 
Handlová, n. o., Ul. M. Krššákovej č. 1, 
972 51 Handlová do 31. augusta 2019. 
Viac informácií sa dozviete priamo 
v Senior centre alebo na tel. čísle: 0905 
964 027.

Hater - Handlová, spol. s r.o., informuje 
o voľnom pracovnom mieste účtovník/
administratívny pracovník. Žiadosti 
s požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť osobne alebo poštou 
v  zalepenej obálke do podateľne 
spoločnosti Hater - Handlová, spol. s r. o., 
v termíne do 16. augusta do 13.00 hod. 
Viac informácií sa dozviete na webovom 
sídle mesta Handlová – handlova.sk 
a na úradnej tabuli mesta.

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: 23. augusta
Kovy: 9. augusta
Biologicky rozložiteľný odpad – 
zvoz z hnedých nádob: 12. - 13. 
augusta (Horný Koniec, Nová Lehota 
a Morovno), 19. - 20. augusta (mesto 
Handlová), 26. - 27. augusta (Horný 
Koniec, Nová Lehota a Morovno)

Zamestnajte sa 
v Handlovej

Termíny zvozu triedeného 
odpadu na august 2019

Prevádzky v roku 2019



Ján Beránek: Musíme pokračovať vo vytváraní komfortných podmienok pre deti a mládež
Školský basketbalový klub 
vznikol v  roku 2001 na základe 
odporučenia Rady športových 
tried a  rodičov. Od vtedy prešlo 
osemnásť rokov. V  čase, keď sa 
handlovský mládežnícky klub 
vydal na svoju vlastnú púť, to 
nebolo vôbec jednoduché a trénera 
Daubnera čakalo neisté obdobie. 
„Hlavným dôvodom tohto kroku 
bol diametrálne odlišný názor 
na financovanie mládežníckeho 
basketbalu v  meste. Preto sme sa 
rozhodli osamostatniť a od roku 2002 
vystupujeme pod názvom ŠBK. Dnes 
môžem zhodnotiť, že to bol správny 
krok“, konštatuje tréner Daubner. 
V klube doteraz pracovalo množstvo 
trénerov, ktorí vychovali ligových 
hráčov či reprezentantov Slovenska, 
a  to Tomáš Mrviš, Jaroslav Morávek, 
Jozef Vojtek či Mário Ihring. „Z môjho 
pohľadu je ale najdôležitejšie, že 
sa nám takmer dvadsať rokov darí 
napĺňať tú najhlavnejšiu ambíciu, 
ktorú sme si na samom začiatku 
stanovili. Je ňou prilákať pod deravé 
koše čo najviac detí. Stovkám mladých 
ľudí sme vyplnili a naďalej vypĺňame 
voľný čas,“ podotýka Daubner s tým, 
že bez pomoci by sme tento rozhovor 
neviedli: „Nikdy by sme to nezvládli bez 
pomoci rodičov, priateľov a všetkých, 
ktorí nám nezištne pomáhali. Veľká 

vďaka patrí trénerom, ktorí venovali 
mladým basketbalistom všetok voľný 
čas, a to aj na úkor vlastných rodín.“ 

V  uplynulom období došlo v  ŠBK 
k  veľkému progresu. Svedčia o  tom 
výsledky z  posledných štyroch 
rokov, počas ktorých sa handlovská 
basketbalová mládež výrazne 
zviditeľnila. A to nie len na slovenskej 
úrovni. Klub sa stal známy aj za 
hranicami našej vlasti. V  roku 2015 
vstúpil do ŠBK dvadsaťdeväťročný, 
bývalý hráč handlovského Baníka, 
Ján Beránek. „Práca s  deťmi je veľmi 
náročná a  môže ju robiť iba človek 
so zanietením,“ hovorí na margo 
práce s  mládežou novopečený šéf 

ŠBK Handlová. Jeho príchod výrazne 
oživil záujem detí o basketbal. „Vždy 
som presadzoval názor, že je potrebné 
dávať príležitosť mladým trénerom 
a  dnes môžem na margo Janka 
povedať, že sa mi tento názor osvedčil 
ako správny. Pracuje s  obrovským 
entuziazmom a  zanecháva za sebou 
fantastické výsledky. Preto je čas 
odovzdať žezlo jemu a  keď ho zo 
svojich rúk nepustí, o budúcnosť ŠBK 
sa neobávam,“ dodáva Daubner. 

Vedenie klubu teda prevzal Ján 
Beránek. V  klube pôsobí štyri roky. 
„Ja sám som s  basketbalom začínal 
v  handlovskom ŠBK a  práve tréner 
Daubner ma k  basketbalu priviedol. 

Keď som sa pred štyrmi rokmi vrátil, 
povedal som si, že tomuto klubu 
a  jemu vrátim požičané. Myslím si, 
že za uplynulé štyri roky sme klub 
nasmerovali na správnu cestu. 
Stúpol záujem o  prípravku, v  ktorej 
každoročne evidujú približne sto 
detí. Klub je naštartovaný veľmi 
dobre. Postupne sa nám darí budovať 
fungujúcu pyramídu od prípravky, 
až po starších žiakov či žiačky. 
Samozrejme, našimi ambíciami je 
pokračovať aj vo vyšších vekových 
kategóriách a už v sezóne 2020/2021 
sa predstavíme v  slovenskej lige 
kadetov,“ hovorí Beránek a  ako 
konštatuje, za najväčší úspech počas 
svojho doterajšieho pôsobenia 
považuje najmä medzinárodnú 
konfrontáciu handlovských tímov. 
„Spomenúť môžem historickú účasť 
v Stredoeurópskej lige, v rámci ktorej sa 
nám podarilo získať bronzové medaily. 
V  uplynulých troch rokoch sme sa 
predstavili aj na finálových turnajoch 
Majstrovstiev Slovenska. Jeden z nich 
sme organizovali doma v Handlovej, 
kde sme taktiež získali bronz. Tu 
treba povedať, že konkurencia 
v  rámci Slovenska je vysoká a my sa 
porovnávame s  celkami z  veľkých 
miest. Za posledné štyri roky sa nám 
podarilo pripraviť už neuveriteľných 
jedenásť kempov, o ktoré je enormný 

záujem. Popri nich pravidelne 
organizujeme streetballové turnaje 
a podujatia pre najmenších. V dnešnej 
dobe musíte deti zaujať a  vytvoriť 
im čo najideálnejšie podmienky. Iba 
tak môžete u  nich prebudiť záujem 
o  šport. My, dospelí, im vytvárame 
podmienky a  ukazujeme smer a  nie 
naopak“, zamýšľa sa tréner. 

Na domáce stretnutia chodilo 
v  priemere 260 divákov. Divácky 
rekord bol vytvorený na zápase 
Stredoeurópskej ligy, keď si do 
handlovskej športovej haly našlo 
cestu 650 divákov. „Našou najväčšou 
ambíciou je vytvorenie fungujúcej 
pyramídy, ktorej základy bude tvoriť 
prípravka a  na jej špici by sa mal 
vynímať tím juniorov. Na začiatku 
sme si vybudovali osemročný plán 
a  v  súčasnosti sme v  jeho polovici. 
Do nastávajúceho obdobia budeme 
potrebovať kvalifikovaných trénerov 
a  spoluprácu so Základnou školou 
na Mierovom námestí. Verím, že nám 
vydrží aj spolupráca s našimi partnermi. 
Mojim cieľom je vytvoriť podmienky 
pre rast skvelých športovcov, a to nie 
len v rámci basketbalu, ale aj v iných 
odvetviach športu,“ uzatvára predseda 
ŠBK Ján Beránek.

Pavel Procner

V dňoch od 14. do 20. júla sa 
uskutočnil Kemp malých futbalistov 
MFK Baník Handlová v rekreačnom 
stredisku Margita - Ilona pri 
Leviciach. Kempu sa zúčastnilo 
25 futbalistov z mladšej a staršej 
prípravky, ktoré svojím tréningovým, 
spoločenským a zodpovedným 
prístupom plneniu vytýčených 
úloh vzorne reprezentovali mesto 
Handlová, klub rodičov, ale hlavne 
seba. 
Malí futbalisti ukázali, že aj bez mobilov 
a internetu sa dá týždeň vydržať. 
Stačil im program, tréningový proces, 

plávanie, kúpanie či zápas s mixom 
prípraviek Levíc. 
Prvý zápas vyhrali Handlovčania 
13:4, druhý 8:3 a tretí po góle v 
poslednej sekunde prehrali 2:1. Podali 
oduševnený, zodpovedný výkon, 
ktorý hodnotili vo veľkom počte 
rodičia malých futbalistov z Levíc ako 
aj z Handlovej. Dvojfázový tréning a 
raňajšiu rozcvičku dopĺňali plavecký 
kurz , šantenie v bazénoch a besedy s 
futbalistami Slovana Bratislava, ktorí 
dodali mladým hráčom sebavedomie a 
povzbudenie v tom, že sa oplatí na sebe 
tvrdo pracovať, poslúchať a rešpektovať 

Volcaňáci spolu strávili v mesiaci júl 
šesť dní v krásnej prírode v Hronci. 
Tanečná rodina 61 členov spolu 
zažila opäť nádherné chvíle. 
Celé sústredenie sa nieslo v znamení 
tancuj, užívaj si, zasúťaž si a  spoznaj 
lepšie svojich kamarátov.

Rána začali cvičeniami jógy. Doobedia 
patrili 1,5-hodinovým tréningom, kde 
boli deti rozdelené do troch skupín 
podľa vekových kategórií. Tréningy 
prebiehali súčasne, a  tak si potom 
chvíľku voľna pred obedom mohli 
užívať tanečníci spoločne. 

Našou snahou bolo deti rozdeliť pri 
tréningoch podľa veku a  schopností 
tak, aby sa každý tanečník mohol 
zdokonaľovať podľa svojho tanečného 
levelu. Na druhej strane, všetok voľný 
čas trávili spolu, a tak nikomu neušla 
zábava, hry alebo sladké nič nerobenie. 

Poobedia patrili ďalším tréningom 
a  športovým hrám. Jeden deň boli 
Volcaňáci aj na túre a spoznávali okolie 
a prírodu. Taktiež hosťovali úžasného 
a nadaného Miňa, ktorý si pripravil pre 
deti niekoľko workshopov. Večer patril 
zábave v spoločenskej miestnosti a ku 
koncu sústredenia aj súťažiam Miss 
Dance a Dance Star.

Celkovo deti absolvovali od 
16 do 24 hodín cvičení a  tréningov. 
O  celý program, tréningový plán, 
choreografie, športové hry a  súťaže sa 
postarali lektorky Saška, Miška a Peťka. 
Okrem detí a  trénerov tentokrát 
vycestovalo aj pár rodičov, ktorí boli 
často veľmi nápomocní. Volcano tak 
absolvovalo už 17. ročník letného 
tanečného sústredenia pre deti 
z Handlovej a okolia. 

Volcano family

Volcaňáci na 17. ročníku letného 
tanečného sústredenia

Malí futbalisti kempovali v rekreačnom stredisku
rady trénerov a vedieť poďakovať za 
starostlivosť rodičom. 

Počas kempu bolo aj hodnotenie 
chatiek, kde sa deti sami podieľali 
na upratovaní, umývaní tanierov, 
pohárov, upratovania postelí a venovali 
starostlivosť prideleným veciam, 
dresom, tréningovým pomôckam a 
loptám. Najviac sa darilo chatke, v ktorej 
bol kapitán Michal Držík. Za víťazstvo 
si odniesla celá chatka sladkú odmenu. 

Poďakovanie patrí všetkým, bez ktorých 
by kemp nebolo možné zorganizovať.

Mgr. Jozef Juríček 

Beach Volley pozná svojich víťazov

V sobotu 20. júla mesto Handlová 
v spolupráci s ďalšími partnermi 
podporilo ďalšie zo zaujímavých 
športových podujatí v meste. 
Uskutočnil sa už 5. ročník Beach 
Volley 2019, ktorý sa konal 
v priestoroch Hutira Relax clubu. 
Na turnaj sa prihlásilo osem súťažných 
dvojíc. Tie boli následne rozdelené do 
dvoch skupín po 4 dvojice. 

Aj keď by sa zdalo, že súťaž mohla 
mať rýchly koniec, nebolo to tak. 
Možnosť vyhrať mal každý. Všetky 
dvojice pokračovali do štvrťfinále, 
kde sa začala tzv. vyraďovačka. 
Turnaja sa zúčastnili volejbalisti nielen 
z Handlovej, ale aj Prievidze, Hornej 
Štubne a Partizánskeho.

 Celé podujatie sa konalo v duchu fair 
play a výsledkom toho boli tri pekné 
miesta. Na treťom mieste skončila 
dvojica z Hornej Štubne pod názvom 
Pat a Mat. Druhé miesto obsadili 
Handlovčania s názvom Lastovičky a na 
prvom mieste sa umiestnili športovci z 
Hutira Relax clubu. Organizátori mali 
pripravený aj pohár pre najlepšieho 
hráča, ktorým sa stal Peter Štepánek.

(r)


