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Cez prázdniny školy nespali
Tri handlovské základné školy 
a  materská škola so svojimi 
elokovanými pracoviskami sú 
pripravené na nový školský 
rok. Najviac práce i  finančných 
prostriedkov stála príprava jedální 
na novú legislatívu, ktorú poznáme 
ako tzv. obedy zadarmo. Celkovo 
mesto Handlová priamo do nákupu 
zariadení investovalo viac ako 
75-tisíc eur. Bolo potrebné urobiť 
novú elektoroinšláciu, rozvody 
a drobné stavebné úpravy. 

Materská škola
a jej pracoviská

Ako sme vás informovali v  minulom 
čísle Handlovkého hlasu, máme nové 
elokované pracovisko (EP) materskej 
školy na Morovnianskom sídlisku. 
Počas prázdnin deti navštevovali 
v  júli elokované pracovisko na 
Morovnianskej ceste a  v  mesiaci 
august prevádzku zabezpečovala 
Materská škola na Ulici SNP. Priemerne 
sa v  škôlke vymenilo 50 až 60 detí. 
Ani ostatné budovy našich škôlok 
neostali bez povšimnutia. Realizovala 
sa  úprava okolia elokovaného 
pracoviska na Dimitrovovej ulici po 
rekonštrukcii a  vymaľoval sa interiér. 
V elokovanej triede v Základnej škole 
na Morovnianskej ceste sa dokúpil 
nábytok a  kancelárske stoličky do 
miestnosti pre učiteľky. Školská 
jedáleň materskej školy má kompletne 
zrekonštruovanú elektroinštaláciu, 
montáž vzduchotechnického 
zariadenia, kúpil sa nový plynový 
sporák a  nový kuchynský robot, 
priestory sa kompletne vymaľovali. 
Do škôlky sa kúpili nové krycie 
plachty na pieskoviská, v elokovanom 
pracovisku na Morovnianskej ceste 

sa urobila sanácia podhľadu balkóna 
(rekonštrukcia) v  pavilóne B, keďže 
bol v  havarijnom stave. Vo všetkých 
pracoviskách sa spravilo dôkladné 
čistenie priestorov, dezinfekcia 
prostredia a  hračiek, kosili sa 
a  upravovali školské dvory, estetická 
úprava spoločných priestorov 
v budovách a úprava tried, do všetkých 
pracovísk sa objednali výtvarné 
a  pracovné pomôcky, kancelárske 
a čistiace potreby.

Základná škola na 
Mierovom námestí 

Počas leta, v  priebehu školských 
prázdnin, sa v škole vymenil gumolit  
a  vymaľovala trieda na 2. stupni 
a  učebňa ŠKD, v  troch triedach 
školy prebehla úprava stien na  
montáž nových interaktívnych tabúľ 
s  notebookmi a  tabúľ na písanie 
s  fixkami. V  štyroch šatniach sa 
opravovali sokle  a maľovali steny. 
V  chodbe telocvične sa zariadila 
oddychová zóna pre rodičov, priateľov 
športu a  žiakov. V  hlavnej budove sa 
vymenilo poplašné zariadenie. 

V  školskej jedálni sa po prebúraní 
priečky a  zväčšení školskej jedálne 
vymaľovali jej priestory, zakúpili sa 
chýbajúce stoly a  stoličky. V  školskej 
kuchyni sa opravili elektrické rozvody, 
opravila vodoinštalácia a  odtok, 
zakúpili a  zapojili sa nové stroje 
v školskej kuchyni. 

Základná škola na 
Morovnianskej ceste

V tejto základnej škole sa uskutočnilo 
veľké upratovanie a  maľovanie. 
Opravili sa tabule, skrinky a poškodený 
nábytok. Opravou prešlo osvetlenie  
a strecha školy boli očistená. V školskej 
kuchyni sa realizovala rekonštrukcia 
elektroinštalácie, maľovalo sa a opravil 
sa strop. Nanovo boli urobené 
plynové rozvody na nové zariadenia, 
ktoré boli aj namontované. Jedáleň 
je pripravená na varenie väčšieho 
množstva obedov, má umývačku, 
varný kotol, ohrievací pult, plynové 
varidlo, konvektomat a  plynovú 
panvicu. Zariadenie školskej jedálne je 
pripravené aj pre deti z materskej školy. 
Počas prázdnin boli v  rámci projektu 
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Pracuj v  školskej kuchyni prijaté tri 
pomocné kuchárky. Pokračuje i projekt 
V základnej škole úspešnejší, kde boli 
zamestnané dve asistentky a v júli škola 
žila letným táborom v spolupráci s DO 
Fénix.

Základná škola Ul. Školská
Začiatkom augusta ožila škola denným 
táborom pre 20 detí z  Handlovej. 
I v tejto škole bola pripravená  školská 
kuchyňa na väčší počet stravníkov. 
Zrealizovala sa rekonštrukcia 
elektroinštalácie, zabezpečilo sa  
pripojenie vody k  novej umývačke 
riadu, nainštaloval sa ohrievací pult,  
kotol a   konvektomat, priestory boli 
vymaľované. Zväčšila sa školská jedáleň 
o ďalšiu miestnosť s novým nábytkom, 
konkrétne sa zakúpili jedálenské stoly 
a stoličky.

V  budove 1. stupňa bola bývalá 
trieda elokovaného pracoviska 
materskej školy zrekonštruovaná a  je 
pripravená tak, aby mohla slúžiť ako 
dočasná učebňa Školského klubu 
detí. Po dokončení opravy bývalého 
obytného domu v  areáli školy, kde 
ešte stále prebiehajú úpravy, bude 
v  tejto miestnosti učebňa IKT pre 
1. stupeň. Bývalý obytný dom bude  
mať po dobudovaní v  septembri 
dve miestnosti pre ŠKD a  sociálne 
zariadenia pre chlapcov aj dievčatá. 
Od 26. augusta sa začalo s realizáciou 
jeho pripojenie na kúrenie.  Okolie 
školy bolo upravené a  pokosené. 
Vo všetkých miestnostiach bola 
uskutočnená dôkladná dezinfekcia 
prostredia, čistenie priestorov, oprava 
poškodených tabúľ a  podlahovej 
krytiny.

JP

V mesiaci júl Oddelenie komunikácie 
Mestského úradu Handlová vyhlásilo 
súťaž o  tričko z  limitovanej edície 
z  dielne akademického architekta 
Rastislava Nemca.  V rámci podujatia 
Kratochvíľky boli počas leta na 
námestí voľne dostupné drevené 
hranolčeky a kocky, z ktorých mohli 
nielen deti robiť rôzne stavby, 
vytvárať obrázky, či dokonca 
postaviť umelecké dielka. 

Podmienkou súťaže bolo postaviť niečo 
z  drevených hranolčekov, odfotiť sa 
so svojim výtvorom, fotku následne 
nahrať do komentára pod príspevok 
o  súťaži, ktorý bol na facebookovej 
stránke mesta a potom už len zbierať 
lajky. Do súťaže sa nám počas mesiaca 
prihlásilo 47 súťažiacich. 

Výherkyňou súťaže s počtom 86 lajkov 
sa stala Diana Di Scheibsteinova so 
svojou fotografiou dreveného letného 
snehuliaka. Druhý najväčší počet 
(49) lajkov získal Michal Nalej Balej 
s  fotografiou Bratislavského hradu. 
A  tretie miesto si rozdelili s  počtom 
lajkov 41 hneď dve súťažiace, Veronika 
Marková s  fotografiou drevenej 
stoličky a  Ivana Arendášová Partlová 
s  fotografiou drevenej zásteny 
a názvom Dazya.  

Tohtoročné Kratochvíľky a  tvorivé 
dielničky boli pre všetkých od 10 do 
99 rokov. Za deväť tvorivých dielničiek 
ďakujeme Rastislavovi Nemcovi, najmä 
za jeho trpezlivosť a kreatívne vedenie, 

Kratochvíľky, kockohranie a kockosúťaž sú za nami
Domu kultúry mesta Handlová za 
technickú podporu a  nápad oživiť 
prázdninové handlovské námestie. 
Kratochvíľkový domček sme mali vďaka 
spoločnosti Tucon. 

VM+JP

 Ilustračné foto.
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Výberové konanie na obsadenie 
postu konateľa spoločnosti Hater 
- Handlová, spol s  r. o. sa konalo 
5. augusta. Víťaz bol vybratý 
sedemčlennou komisiou, ktorá 
bola zložená zo zástupcov mesta, 
členov dozornej rady spoločnosti 
Hater - Handlová a prítomný bol aj 
odborník z  externého prostredia, 
človek z  porovnateľnej spoločnosti 
zaoberajúcej sa technickými 
službami v meste.
Samotných pohovorov sa zúčastnili 
celkom štyria uchádzači. Tí museli 
predstaviť vlastnú koncepciu rozvoja 
spoločnosti, a  to formou prezentácie 
vlastných predstáv o  znalosti 
problematiky, ako aj o  riadení 
spoločnosti tak, aby organizácia 
zodpovedne plnila  svoje spoločenské 
a  ekonomické poslanie v  oblasti 
nakladania s odpadom a tiež aby bol 
zabezpečený jej neustály rozvoj v súlade 
s environmentálnou legislatívou tak po 
stránke technologickej, organizačnej, 
ako aj personálnej. Dôraz bol kladený 
na osobné spôsobilosti, ako napríklad 
schopnosť prijímať rozhodnutia 
a  niesť za svoje rozhodnutia 

zodpovednosť. Úspešný uchádzač 
musí vedieť efektívne spolupracovať, 
rozpoznať problematické časti a musí 
vedieť zavádzať do praxe zmeny. 
V  neposlednom rade musí mať silnú 
morálnu integritu a  správať sa eticky 
za každých okolností. Komisia sa 
v  závere pohovorov jednohlasne 
zhodla na víťazovi výberového konania 
a  MsZ odporučila vymenovať do 
funkcie Mgr. Vladimíra Boráka, ktorý 
najlepšie spĺňal predpoklady naplniť 
požiadavky mesta. Zastupiteľstvo jeho 
vymenovanie do funkcie schválilo. 
„Spoločnosť Hater -Handlová bola 
moja prvá pracovná skúsenosť, kde som 
nadobudol veľké množstvo skúseností 
a veľký rozhľad. Na začiatku bolo mojou 
pracovnou náplňou propagovanie 
separácie odpadu, tvorba informačných 
materiálov a  neskôr, samozrejme, 
zavádzanie samotného separovania 
v  našom meste do praxe. Na istý čas 
som sa vzdialil, aj keď stále som ostal žiť 
tu u nás. V istom čase som začal cítiť, že 
by som mal Handlovej tak nejako vrátiť 
to, čo mi dala. Keďže som naše mesto 
nikdy neopustil, všímal som si veci, ktoré 
sa menia viac, ktoré sa menia menej 

Hater-Handlová má nového konateľa

a možno by sa mohli viac. Po nástupe do 
funkcie si v prvom rade určite urobím 
analýzu stavu spoločnosti. Vzhľadom 
k  tomu, že leto pomaly končí, mojou 
prvoradou prioritou bude zamerať sa 
na zimnú údržbu a následne už budem 
pokračovať postupne ďalej,“ ozrejmil 
nielen spätosť so spoločnosťou, ale 
predstavil aj krátku víziu do najbližších 
dní Vladimír Borák.

(r)

Ešte v priebehu júna požiadalo 
mesto Handlová Slovenský 
vodohospodársky podnik (SVP), ako 
správcu niektorých tokov v meste, 
o zabezpečenie kosenia trávnatých 
plôch, údržbu drevín brehového 
porastu a zabezpečenie potrebnej 
úpravy vodných tokov. Následne v 
júli podalo ďalšiu žiadosť o úpravu 
vodného toku na potoku Trasľavý, 
ktorý sa nachádza v časti Nová 
Lehota. 
V utorok 13. augusta urobil SVP, za 
účasti odborného referenta mesta, 
obhliadku jednotlivých tokov. 
Konkrétne obhliadku potoka Trasľavý, 
ktorý sa nachádza v Novej Lehote. 
Následne na to aj potok Handlovka a 
jej prítoky Račí potok, potok Čižmár a 
Mlynský potok. Podľa vyjadrenie z listu 
od správcu tokov, k potoku Trasľavý 
je v hornej časti mesta vybudovaná 

úprava toku s opevnením betónovými 
dlaždicami v dĺžke 1000 metrov. 
Úprava potoku je bez nánosov, sčasti je 
porastená trávnatým porastom, ktorý 
však nie je prekážkou pri povodňových 
prietokoch.

SVP zhodnotilo stav jednotlivých 
potokov a prítokov z hľadiska nutnosti 
údržby, kosenia a odstránenia kríkov. 
Údržbu Handlovky a jej prítokov, najmä 
kosenie trávnatých porastov, vykonáva 
SVP priebežne už od 22. mája tohto 
roku. Odstránenie nánosov z koryta 
Handlovky a Trasľavého potoka je 
zaradené do plánu na rok 2019/2020 a 
odstraňovanie drevín (krovia) z korýt, 
resp.  v prietočnom profile potoka sa 
každoročne robí mimo vegetačného 
obdobia. 

VM

Údržba vodných tokov v Handlovej

Prevádzka Turisticko-informačnej kancelárie
je dočasne prerušená

V priebehu mesiaca august si 
občania Handlovej ako i návštevníci 
mesta mohli všimnúť, že prevádzka 
Tutristicko-informačnej kancelárie 
je prázdna a  zatvorená. TIK 
zriaďovalo Združenie miest a  obcí 
Handlovskej doliny, ktorého je 
mesto Handlová členom. Ako 
predseda združenia Tibor Čičmanec 
spresňuje, nejde o zrušenie, ale len 
o dočasné pozastavenie prevádzky. 
Vedenie mesta spolu s  predsedom 
združenia a všetkým členmi združenia, 
starostami obcí Handlovskej doliny,  
pristúpili k dočasnému pozastaveniu 

činnosti TIKu z  niekoľkých dôvodov. 
Podľa primátorky mesta Silvie 
Grúberovej mesto hľadá nový koncept 
celkového rozvoja cestovného ruchu 
v  Handlovej. „Oblasť cestovného 
ruchu považujeme za dôležitú súčasť 
rozvoja nášho mesta. Zistili sme, 
že iba 10 percent činnosti TIK bolo 
venovaných tejto oblasti, do úvahy 
berieme i  ekonomický rozmer jeho 
činnosti. Považujeme za nevyhnutné,  
i  v  rámci organizačných zmien na 
mestskom úrade, vytvoriť pracovné 
miesto a obsadiť ho odborníkom, ktorý  
sa tejto oblasti bude venovať naplno, 
koncepčne a vytvorí kvalitnú ponuku 
produktov cestovného ruchu,“ uviedla 
na margo problematiky primátorka 
mesta. 

Ako uviedol predseda komisie 
Kultúry a  Cestovného ruchu (KaCR) 
pri mestskom zastupiteľstve mesta 
Handlová Tomáš Arvay: „Technický 
stav budovy bol nevyhovujúci 
a  súčasný model fungovania 
nezodpovedal aktuálnym trendom 

ponuky v  cestovnom ruchu.“ Arvay 
ďalej uviedol, že na zasadaní KaCR 
je otázka ohľadom fungovania TIKu 
jedným z  hlavných bodov, ktorému 
sa jej členovia venujú. „Spoločne sa 
snažíme nájsť a uplatniť taký model, 
ktorý bude plne vyhovovať potrebám 
občanov, návštevníkov a  turistov 
mesta Handlová,“ podotkol.

Je v  záujme nielen mesta, ale 
i združenia, aby sa v oblasti cestovného 
ruchu urobili také kroky, ktoré povedú 
k  modernizácii miesta a  služieb 
kancelárie, aby tak plne zodpovedala 
potrebám občanov mesta a  najmä 
návštevníkov a  turistov z  okolitých 
miest obcí a najmä zo zahraničia. 
Dočasne, do zriadenia novej TIK, 
informácie z  oblasti cestovného 
ruchu poskytuje Odd. komunikácie 
a  marketingu MsÚ Handlová, ktoré 
nájdete na 1. podlaží MsÚ Handlová 
počas stránkových dní, prípadne 
kontaktujte +421(46) 519 25 39. 

VM+JP

V kine slúžili desiatky rokov, zažili ich 
viaceré generácie a aj keď je pravdou, 
že nie všetko staré je automaticky 
zlé, tieto veľmi radi vymeníme, a to 
aj napriek tomu, že mnohých pri 
pomyslení na červené krásavice 
pochytí nostalgia. Reč je o stoličkách 
v našom kine. Dočkali sme sa aj my.
Koľkí z  nás odchádzajú za kinom do 
Prievidze, Zvolena či Banskej Bystrice? 
Nie preto, že by premietali lepšie, 
krajšie či novšie filmy. Zvykli sme si na 
nový štandard, ktorý nám poskytuje 
väčší komfort, pohodlie. Sme preto 
veľmi radi, že vám môžeme oznámiť 
novinu. Dočkalo sa aj naše kino, a  to 
všetko vďaka zásluhe mimoriadne 
zanietených zamestnancov nášho 
mesta. Prostredníctvom projektu 

s  názvom Výmena sedačiek v  kine 
Baník Handlová, ktorý schvaľoval 
Audiovizuálny fond, sa nám podarilo 
získať nenávratnú dotáciu vo výške 
35-tisíc eur. Predpokladané celkové 
náklady v rámci projektu boli stanovené 
na 122 006 eur. Z tejto čiastky poslanci 
mestského zastupiteľstva schválili 
na svojom zasadnutí požadované 
spolufinancovanie mesta vo výške 
17 006 eur a  tiež pôžičku vo výške 
70-tisíc eur, ktorú domu kultúry 
poskytne práve Audiovizuálny fond. 
Jej výška môže byť nižšia v závislosti na 
výsledku verejného obstarávania. Ide 
o pôžičku poskytnutú na tri roky, kde 
každý rok sa k splátke istiny pripočíta 1 
% úrok. Pôžičku bude DK splácať z tržieb 
generovaných vlastnými aktivitami. 

Počet sedadiel sa zníži na primeranú 
úroveň, zo súčasných 441 na 301 miest. 
Realizácia schváleného projektu bude 
pozostávať z  demontáže pôvodných 
sedačiek, realizácii novej elevácie, 
inštalácie nového LED osvetlenia 
schodiskových hrán, položenia novej 
podlahovej krytiny – koberca a dodávky 
a montáže nových sedačiek. 

Handlovské kino v  roku 2018  
navštívilo 7471 divákov, ostatné 
kultúrnospoločenské podujatia spolu 
navštívilo 3603 divákov. Handlovský 
dom kultúry si zaslúži, aby sa nielen 
podieľal na kultúre, ale bol aj kultúrnym 
prostredím.

(r)

Perfektné sedenie už aj v našom kine

Mesto Handlová vstúpilo do Únie 
miest Slovenska. Rozhodlo o tom 
mestské zastupiteľstvo, resp. 
poslanci zastupiteľstva svojim 
hlasovaním.
Zástupcu mesta, viceprimátora 
Radoslava Iždinského sme sa opýtali, čo 
presvedčilo vedenie mesta na to, aby 
vôbec prišiel návrh hlasovať o vstupe 
do vyššie spomenutej únie. „Myslím 
si, že náš presvedčilo to, kto všetko 
sa stal členom tejto únie. V  týchto 
dňoch už môžeme konštatovať, že sú 
to všetky krajské mestá, ako aj väčšina 
malých a  stredných miest. Zaujali 
nás tiež lídri tohto združenia, a preto 

sme sa rozhodli, že chceme byť aj my 
súčasťou, že aj my chceme byť pri tom, 
kedy sa bude bojovať za samosprávu.“ 
Tí, ktorí verejné dianie v našom meste 
sledujete, dozaista viete, že Handlová 
je už dlhšiu dobu tiež členom ZMOS 
(Združenie miest a  obcí Slovenska). 
Ostaneme členmi aj naďalej? „Áno, 
zostávame, mesto bude paralelne 
členom ZMOSu, ako aj Únie miest 
Slovenska,“ vyjadril sa viceprimátor 
Iždinský. Členská základňa Únie miest 
Slovenska sa v ostatnom roku zásadne 
rozšírila. Bol náš krok dobrým krokom? 
Čo očakávame od nášho vstupu? „Vstup 
do Únie miest Slovenska považujeme 
za výborný krok už aj z toho dôvodu, 
že sa staneme povinnou súčasťou 
legislatívnych procesov týkajúcich 
sa samosprávy. Členské príspevky do 
konca roka 2019 mesto Handlová platiť 
nebude. Ak pocítime, že toto členstvo 
bude pre nás skutočným prínosom, 
členstvo si budeme v budúcich rokoch 
financovať zo zdrojov, ktoré plánujeme 
ušetriť za členstvá v  niektorých 
iných združeniach,“ dodal na záver 
viceprimátor Radoslav Iždinský.

(r)

Vstúpili sme do Únie miest

Primátorka mesta Handlová Mgr. Silvia 
Grúberová pozýva na 7. zasadnutie mestského 
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022, 
ktoré sa bude konať podľa schváleného plánu 

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
zasadnutí vo štvrtok 26. septembra 
o 14.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti 
MsÚ Handlová. 

Zvoz triedeného odpadu mesto 
Handlová a Nová Lehota

Papier: 11. septembra a 25. septembra
Plasty: 4. septembra, 18. septembra a 
VKM – Tetrapak: 4. septembra
Sklo: 10. septembra

Zvoz triedeného odpadu
mestská časť Morovno
a obce handlovskej doliny
Papier: 20. septembra 
Plasty: 6. septembra, 27. septembra 

a VKM – Tetrapak: 27. septembra
Sklo: 13. septembra
Biologicky rozložiteľný odpad 
– zvoz z hnedých nádob:  9. - 10. 
septembra (Horný Koniec, Nová Lehota 
a Morovno), 16. - 17. septembra (mesto 
Handlová), 23. - 24. septembra (Horný 
Koniec, Nová Lehota a Morovno), 
30. septembra a 1. októbra (mesto 
Handlová)

(r)

Termíny zvozu triedeného odpadu
na september 2019
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Niektoré udalosti z výkonu služby:

5.8. o  11.35 hod.  – tel. oznámil 
anonym, že na Ul. ČSA v jednom z bytov 
dochádza k bitke, v byte je veľký buchot 
a počuť plač detí. Na mieste zistené, že 
v byte sa nachádzali dve maloleté deti 
s  matkou a  jej druhom. Matka kričala 
a  hádala sa s  druhom a  deti plakali. 
Hliadka situáciu upokojila a  dôrazne 
dohovorila matke aj otcovi detí. Uviedli, 
že majú medzi sebou nezhody. Matka 
mala dolámať detskú stoličku a prevrátiť 
sušiak na bielizeň, čo spôsobilo buchot. 
Obaja hliadke prisľúbili, že sa upokoja 
a  nebudú sa pred deťmi hádať. Pri 
odchode hliadky z  miesta bol v  byte 
pokoj.

10.8. o  03.40 hod. - tel. oznámil 
obyvateľ vchodu na Ul. ČSA, že počul, 
ako niekto rozbil sklenenú výplň na 
vchodových dverách obytného domu, 
v ktorom býva. Nato sa pozrel z okna 
svojho bytu a z miesta videl odchádzať 
skupinu osôb v  tmavom oblečení. 
Hliadka následne vykonala kontrolu 
v okolí, zameranú na podozrivé osoby. 
Na základe popisu oznamovateľa, 
hliadka spozorovala podozrivé osoby 
pri Bille, kde boli stotožnené. Jeden 
z mladíkov sa na mieste priznal, že on 
rozbil sklenenú výplň dverí. Priestupok 
proti majetku je v riešení MsP.

16.8. o 13.45 hod. - stála služba OOPZ 
požiadala o  preverenie oznamu na 
Mostnej ulici, kde sa mal v pohostinstve 
U  Miňa nachádzať zákazník, ktorý 
je agresívny, pod vplyvom alkoholu 
a  vyhráža sa barmanke. Na mieste 
zistené, že na terase sedí muž pod 
vplyvom alkoholu, u  ktorého bola 
zistená totožnosť. Pri sebe mal hubársky 
košík a  v  ňom veci na oblečenie 
a nedopitú fľašu whisky. Hliadka muža 
vyzvala, aby miesto opustil a  alkohol 
vylial. Uviedol, že ide preč, ale fľašu 
nevyleje, ale radšej ju vypije. Po tomto 
pri odchode z miesta fľašu na ex dopil 
a  odišiel. Hliadka následne z  miesta 
odišla, keďže nebol dôvod na zotrvanie. 
Oznámené na OOPZ. 

16.8. o 14.30 hod. - tel. požiadala stála 
služba OOPZ o  preverenie oznamu 
na Mostnej ulici, kde by mal pred 
pohostinstvom Šaník ležať na zemi muž. 
Na mieste zistené, že ide znovu o toho 
istého muža. Bol silne pod vplyvom 
alkoholu a  absolútne nereagoval na 
vonkajšie podnety od hliadky. Po 
niekoľkých pokusoch o  prebratie 
hliadka uvedenú vec konzultovala na 
linke 112, ktorá bola zároveň požiadaná 
o výjazd, keďže nebolo zreajmé, či nemá 
muž aj vnútorné zranenia. Do príchodu 
RZP sa hliadka ešte niekoľkokrát 
pokúsila muža prebrať, bez reakcie. Po 
príchode RZP hliadka MsP vykonala 
asistenciu pri nakladaní a  zotrvala na 
mieste, pretože službukonajúci lekár si 
vyžiadal pri prevoze asistenciu polície. 
Po príchode hliadky OOPZ hliadka MsP 
z miesta odišla.

16.8. o 19.00 hod. - na základe žiadosti 
z OOPZ v Handlovej vykonaná asistencia 

Mestská polícia Handlová informuje
pri zabezpečovaní miesta činu na 
Fučíkovej ulici, kde sa mala nachádzať 
bomba. Neskôr bolo pyrotechnikom 
zistené, že nejde o  bombovú hrozbu, 
ale ide o hru GEOCACHING, kde sa hľadá 
určitý objekt pomocou GPS súradníc.

16.8. o 21.52 hod. – preverený oznam 
v  Novej Lehote, kde malo dochádzať 
k napádaniu oznamovateľky jej druhom. 
Po príchode na miesto bránu otvorila 
oznamovateľka a uviedla, že jej bývalý 
priateľ, s ktorým má dve maloleté deti 
a  ktorý je majiteľom polovice domu, 
ju udrel rukou do tváre, nadáva jej do 
prostitútok a  vyháňa ju z  domu. Vec 
bola oznámená na stálu službu OOPZ 
v Handlovej. Na miesto sa dostavila aj 
matka oznamovateľky, ktorá zobrala 
deti k sebe a poškodenú zobral priateľ 
na OOPZ podať oznámenie.

18.8. o  19.45 hod. - na útvar sa 
dostavila žena, ktorá požiadala hliadku 
o  pomoc, pretože priateľ jej nechce 
umožniť zobrať si po hádke z  bytu 
osobné veci. Hliadka na mieste vykonala 
dozor. Oznamovateľka si osobné veci 
vzala a z miesta odišla. Priateľ bol pod 
vplyvom alkoholu, ale za prítomnosti 
hliadky nerobil problémy.

18.8. o  21.58 hod. - tel. oznámila 
čašníčka z pohostinstva Konzum na MC, 
že sa tam nachádza starší pán, ktorý si 
chce kúpiť cigarety, no nevládze kvôli 
opitosti stáť na nohách. Hliadka oznam 
preverila a na mieste zistila, že muž sedel 
v podniku na stoličke a mal pri sebe aj 
psa. Snažil sa dovolať svojej manželke, 
ale tá mala vypnutý telefón. Hliadka 
sa následne presunula na adresu 
trvalého pobytu muža, kde sa snažila 
kontaktovať rodinných príslušníkov, 
nikto neotváral. Hliadka sa preto vrátila 
do Konzumu a pokúsila sa kontaktovať 
cez jeho mobilný telefón iných známych 
alebo inú rodinu z tel. zoznamu. Nikto 
nedvíhal. Hliadka nakoniec pánovi 
pomohla vstať a ten z podniku pomaly 
odišiel. 

19.8. o 19.15 hod. - počas kontroly na 
Mostnej ulici bola vykonaná kontrola 
pod žel. mostom smerom do ZO Boriny. 
Na mieste spozorovaná skupinka 
mládeže, ktorá konzumovala alkohol 
na verejnom priestranstve, a  to rum 
a  víno. Zistená totožnosť osôb, ktoré 
sa ku konzumácii alkoholu priznali. 
Mladistvé osoby vykonali dychovú 
skúšku na prítomnosť alkoholu v dychu 
na oddelení MsP za prítomnosti rodičov 
s  pozitívnymi výsledkami. Mladistvé 
osoby boli ukončené oznámením na 
MsÚ. Ostatní v zmysle zákona.

19.8. o  22.00 hod. - tel. požiadali 
z  OOPZ o  preverenie oznamu, že na 
M. Čulena malo dôjsť ku konfliktu medzi 
osobami. Na mieste zistené, že maloletý 
sused si mal robiť  srandu zo susedy 
neslušným spôsobom a následne mala 
vzniknúť hádka medzi ním a dotknutou 
susedou. Následne sa mal do hádky 
zastarať aj priateľ susedy, ktorý mal dať 
facku maloletému. Starý otec chlapca 
bol poučený o  možnosti podania 
oznámenia. Susedom bolo na mieste 
dohovorené a  situácia bola hliadkou 
MsP upokojená. 

20.8. o  19.45 hod. – oznámené, že 
na Ul. MC v  kríkoch pod ZŠ MC sa 
zdržiavajú pravdepodobne bezdomovci 
a niečo tam pália. Po príchode na miesto 
spozorované, že v kríkoch sa nachádzali 
dve osoby, ktoré si tam opekali v ohnisku 
ohraničenom kameňmi. Manželia 
hliadke uviedli, že si len opekajú a oheň 
majú pod kontrolou. Boli poučení 
o zákaze svojvoľného zakladania ohnísk 
v  letných obdobiach a  obdobiach 

sucha, kedy hrozí riziko vzniku požiaru, 
a zároveň boli vyzvaní, aby oheň uhasili, 
čomu obaja porozumeli.

22.8. o 20.10 hod. – tel. oznámené, že 
za motorestom Korzár na Hornom konci 
sa nachádzajú neznáme motorové 
vozidlá z  ČR a  posádka by mala robiť 
na mieste neporiadok. Hliadka na 
mieste zistila, že v  zákaze vjazdu za 
objektom parkujú dve vozidlá. Hliadka 
zistila totožnosť prítomných. Uviedli, že 
chcú niekde prespať v stanoch. Hliadka 
všetkým vysvetlila, že pozemky sú 
súkromné a  patria rybárskemu zväzu 
a  je potrebné, aby miesto opustili. 
Vodiči vozidiel boli prejednaní v zmysle 
zákona.

24.8. o 12.00 hod. - na útvar MsP sa 
osobne dostavila obyvateľka mesta 
a  uviedla, že ju aj jej manžela mali 
dnes verbálne napadnúť susedia 
preto, lebo jej manžel pristavil susedu 
a  povedal jej, že si nepraje, aby jej 
vulgárne nadávala. Susedka mu mala 
na to povedať, že jeho žena nemá stále 
sliediť za oknom. Zároveň vyhlásila 
pred oznamovateľkou, že si sama 
fyzicky poškodí svoje telo a nafinguje, 
že ju znásilnil manžel susedy, aby ho 
zavreli. Oznamovateľka odmietla podať 
oznámenie na svojich susedov, ale 
trvala na tom, aby sa predmetná vec 
zaevidovala na mestskej polícii. 

24.8. o  17.00 hod. – pri pochôdzke 
v  okolí garáží nad bývalou pekárňou 
na Poštovej ulici bola spozorovaná 
v  lesíku skupina osôb, ktoré sa práve 
rozchádzali a odchádzali z miesta. Na 
mieste zostali tri osoby. Išlo o 2 maloleté 
osoby, ktoré boli zjavne pod vplyvom 
alkoholu. V  priekope pri kameňoch 
bol zistený ďalší mladík v bezvedomí. 
Hliadkou bol prebudený, pričom 
nereagoval na oslovenia, reagoval však 
bolestivo na vonkajšie podnety. Keďže 
po prebudení zvracal, bol uložený do 
stabilizovanej polohy a na miesto bola 
privolaná RZP, ktorá ho po príchode 
prevzala do NsP Bojnice. V  priekope 
bol nájdený aj batoh, ktorý patril 
opitému. V ňom sa nachádzal aj zapnutý 
MT, z  ktorého hliadka informovala 
rodičov, že ich syn bol prevezený do 
nemocnice v  Bojniciach a  veci má na 
útvare MsP. Dvaja maloletí chlapci boli 
predvedení bez použitia donucovacích 
prostriedkov na útvar MsP. Hliadkou boli 
tel. vyrozumení zákonní zástupcovia 
oboch chlapcov, pretože bolo 
potrebné vykonať dychovú skúšku 
na prítomnosť alkoholu v  dychu. Po 
vykonaní potrebných úkonov útvar aj 
s rodičmi opustili. Dňa 25.8. sa na útvar 
dostavili rodičia chlapca prevezeného 
do nemocnice a prevzali jeho osobné 
veci. Uviedli, že v  NsP Bojnice synovi 
v  krvi zistili 2,5 promile alkoholu, 
psychotropné a omamné látky zistené 
neboli a  má narazené rebrá. Boli 
informovaní o udalosti a poučení, aby 
sa dostavili na útvar, keď bude syn 
prepustený z  NsP Bojnice za účelom 
doriešenia priestupku. Poďakovali za 
pomoc synovi v núdzi.

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

Oprava odstavenej a manipulačnej 
plochy pred zdravotným strediskom 
na Okružnej ulici, rozšírenie cesty ku 
cintorínu a oprava parkoviska pod 
cintorínom sú investície v celkovej 
výške takmer 75-tisíc eur. S  ich 
realizáciou sa začalo v auguste.
Oprava odstavnej a  manipulačnej 
plochy pred zdravotným strediskom 
na Okružnej ulici sa robila od 19. 
augusta na základe zmluvy z októbra 
2018. Došlo k  rozšíreniu vstupných 
oblúkov nájazdu do priestoru, výškovo 
a smerovo boli upravené uličné vpuste, 
vyfrézovala sa celá plocha, ktorá sa 
rozšírila na súčasných 552 m2. Vymenili 
a výškovo sa upravili obrubníky, svah 
bol zastabilizovaný a  na ploche 

vznikli tri nové miesta pre odstavenie 
motorových vozidiel. Celkové náklady 
sú vo výške viac ako 28-tisíc eur.

Rozšírenie cesty vedúcej k mestskému 
cintorínu  sa realizuje na základe 
zmluvy z  roku 2017. Oprava takmer 
200 m2 plochy prispeje k  plynulosti 
premávky na prístupovej ceste 
k cintorínu a v jej blízkosti vzniknú dve 
až tri nové odstavné plochy. Celkové 
náklady za realizáciu sú vo výške 
takmer 17-tisíc eur. 

Poslednou tohtoročnou investičnou 
akciou, ktorá sa relizovala v  rámci 
zmluvy z  roku 2017, je oprava 
parkovacej plochy pod mestským 
cintorínom, ktorú využívajú i  rodičia 
detí navštevujúcich základnú školu 
na Školskej ulici. Celková plocha, 
takmer 500 m2, sa opravuje položením 
asfaltového koberca zatrávňovacích 
tvárnic. Celkové náklady na opravu sú 
vo výške takmer 30-tisíc eur.

Realizátorom stavieb je spoločnosť 
Strabag. Úplné dokončenie týchto 
investičných akcií je plánované 
v priebehu mesiaca september.

JP

Opravili sme cestu aj parkoviská

Koncom septembra sa začína 
plánovať rozpočet mesta na 
budúci rok. Časť financií mesto, tak 
ako každý rok, vyčlení na pekné 
projekty. Zažiadajte o  dotáciu 
z rozpočtu mesta Handlová do konca 
septembra. 
Dotácia, resp. nenávratný finančný 
príspevok z  rozpočtu mesta, sa 
poskytuje oprávneným osobám 
vo výške schválenej mestským 
zastupiteľstvom na účel a za podmienok 
stanovených Všeobecne záväzným 
nariadením č. 3/2019. 

Oprávnení žiadatelia musia byť 
právnické osoby, fyzické osoby - 
podnikatelia, ktorí majú sídlo či trvalý 
pobyt na území mesta, pôsobia či 
vykonávajú činnosť na území mesta, 
alebo poskytujú služby obyvateľom 
mesta na podporu všeobecne 
prospešných, verejnoprospešných 
účelov, verejnoprospešných služieb a na 
podporu podnikania a zamestnanosti.

Zameranie a  smerovanie dotácií je 
predovšetkým do nasledovných oblastí: 
• kultúrno - spoločenské aktivity - 
profesionálne

• umelecké a amatérske
• šport, telovýchova a mládež
• sociálne služby, sociálna pomoc 
a zdravotníctvo
• charita rozvoj školstva a vzdelávanie 
• ochrana a tvorba životného prostredia
• služby na podporu regionálneho 
rozvoja, zamestnanosti a inštitucionálna 
podpora

Výška sumy vyhradenej na podporu zo 
strany mesta sa bude prehodnocovať 
pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020. 
Následne sa budú žiadosti posudzovať 
podľa parametrov a  podmienok vo 
VZN 3/2019. Finančný príspevok 
bude vybraným subjektom v  zmysle 
stanovených kompetencií  schválený 
mestským zastupiteľstvom. Príspevok 
bude vyplatený formou prevodu 
po podpísaní zmluvy o  dotácii, a  to 
najneskôr do 30 dní od jej zverejnenia. 
Všetky potrebné informácie, 
presné znenie VZN, podmienky 
na získanie dotácie ako i  žiadosť 
nájdete na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk.

(r)

Mesto vám môže dať dotáciu!
Požiadajte o ňu do konca septembra

Miestna akčná skupina Žiar 
vyhlasuje výzvu pre podnikateľov 
na predkladanie žiadostí IROP-
CLLD-P977-511-001 o  poskytnutí 
príspevku na podporu podnikania 
a inovácií. 
Príspevok je zameraný na 
obstaranie hmotného majetku pre 
účely tvorby pracovných miest, 
nutné stavebnotechnické úpravy 
budov spojené s  umiestnením 
obstaranej technológie a/alebo 
s  poskytovaním nových služieb, 
podporu marketingových aktivít, 
podporu miestnych produkčno-
spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie 
na úrovni miestnej ekonomiky 
a výmena skúseností. 

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické 

alebo právnické osoby, teda osoby 
zapísané v obchodnom registri alebo 
osoby, ktoré podnikajú na základe 
živnostenského oprávnenia. 

Podnikatelia môžu predložiť žiadosť 
o  poskytnutie príspevku kedykoľvek 
od vyhlásenia výzvy až do jej uzavretia, 
čo bude v čase vyčerpania finančných 
prostriedkov alokovaných na výzvu. 
Žiadateľom nemôže byť subjekt 
pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej 
prvovýroby a z podpory sú vylúčené aj 
investície v oblasti lesníctva, rybolovu 
a akvakultúry, vidieckeho cestovného 
ruchu a  potravinárstva. Bližšie 
a  podrobnejšie informácie k  výzve 
nájdete na webovej stránke MAS Žiar 
www.masziar.sk.

MAS Žiar

Podnikatelia môžu žiadať MAS o príspevok

 Ilustračné foto.
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Nemocnica Handlová = nemocnica rodinného typu

To, že bane raz navždy zatvoria 
svoje brány, je dnes už viac ako 
isté. Informácia, ktorá mnohým 
zovrie srdce, však so sebou nesie 
aj tzv. svetlo na konci tunela.
O  transformácii nášho regiónu po 
utlmení banskej činnosti sa dnes 
už hovorí verejne a  nahlas. Ak sa 
má transformácia uskutočniť čo 
najprirodzenejšie, bez výraznejších 
bolestí a  rán na dušiach nielen 
baníkov, ale aj baníckych rodín, je 
potrebné konať už dnes. „Predložili 
sme zámer Podporné rodinné tímy 
a  zriadenie kontaktného centra  

v  rámci transformácie uhoľného 
regiónu,“ informuje Veronika 
Cagáňová, vedúca sociálneho 
odd. MsÚ. V  rámci transformácie 
uhoľného regiónu pre oblasť kvalita 
života a sociálna infraštruktúra mesto 
Handlová, ako jeden z  partnerov, 
pripravilo zámer s názvom Podporné 
rodinné tímy a zriadenie kontaktného 
centra v Handlovej.  Zámer z dielne 
Veroniky Cagáňovej, vedúcej soc. 
odd. MsÚ je len čiastkový zámer 
mesta v  rámci pripravovaného 
komplexného projektu, ktorý zahŕňa 
aktivity HBP a.s,  Trenčianskeho 

Podporné rodinné tímy a zriadenie kontaktného centra v Handlovej
samosprávneho kraja (TSK), Prievidze 
a Novák. 

V  súčasnej dobe mesto Handlová 
odovzdalo v rámci transformačného 
procesu týkajúceho sa ukončenia 
ťažby uhlia tento zámer na 
Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý 
ho zapracuje do celkového zámeru 
pre náš región. Celkový zámer za 
celý kraj spracuje TSK, predloží ho 
na schválenie Ministerstvu práce 
soc. vecí a rodiny SR. Následne môže 
TSK požiadať o nenávratný finančný 
príspevok.

JP

N emocnicu v  Handlovej 
nájdete v  pokojnom 
prostredí mesta. Aj keď 
je v súkromných rukách, 

ide o nemocnicu rodinného typu, 
to znamená, že najvyššou prioritou 
v  tomto zariadení je rodina. 
Tejto filozofii je prispôsobený 
celý chod nemocnice, návštevné 
hodiny, konzultačné hodiny, 
prístup lekárov, sestričiek a celého 
personálu. 
V  minulom roku bola Nemocnica 
Handlová zaradená pod Nemocničný 
holding akciovú spoločnosť, 
ktorej vlastníkom je skupina Agel. 
Riaditeľom nemocnice sa v máji 2018 
stal Petr Kovařík. „Musím sa priznať, 
že ten čas tu, v Handlovej, ubieha asi 
oveľa rýchlejšie ako kdekoľvek inde, 
pretože mi to vôbec nepripadá tak, 
že som tu už viac ako rok,“ hovorí na 
úvod s úsmevom riaditeľ nemocnice. 

V  handlovskej nemocnici je 
niekoľko oddelení. K  tým najviac 
vyhľadávaným patrí napríklad 
oddelenie dlhodobo chorých. Ďalej tu 
je oddelenie jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti v  odbore chirurgia, 
gynekológia, urológia, ortopédia 
a  niekoľko ambulancií. „Konkrétne 
sú to ambulancie neurologická, 
algeziologická, anesteziologická, 
geriatrická, chirurgická, ambulancia 
vnútorného lekárstva, takzvaná 
interná, dermatovenerologická, čiže 
kožná, fyzioterapia a  pracovisko 

rádiodiagnostiky,“ vymenúva Petr 
Kovařík s  tým, že v  nemocnici sú 
v rámci polikliniky ešte aj ambulancie 
súkromných lekárov. „Nemocnica má 
aj naďalej voľnú kapacitu a priestor 
pre prípadných ďalších záujemcov 
z  radov súkromných lekárov, ktorí 
by u nás chceli prevádzkovať vlastnú 
ambulanciu v  areáli nemocnice,“ 

približuje ďalej riaditeľ nemocnice 
a  ako podotýka: „Poskytujeme 
zdravotnú starostlivosť, ktorá je 
hradená z  verejného zdravotného 
poistenia v  rozsahu zmlúv 
s jednotlivými poisťovňami.“

”
„Cievnu chirurgiu 

navštevujú pacienti
z celého Slovenska.”

Najviac vyhľadávanou ambulanciou 
v  handlovskej nemocnici je cievna 
chirurgia, ktorú navštevujú nielen 
pacienti z  blízkeho okolia, ale aj 
z iných regiónov Slovenska. „Najväčší 

záujem je o  operácie varixov, čiže 
kŕčových žíl, a  to najmä z  dôvodu 
modernejšej a  šetrnejšej metódy. 
Veľký záujem je aj o  oddelenie 
dlhodobo chorých. Starne nám 
populácia a  lôžok na oddelení 
dlhodobo chorých je v  regióne 
veľký nedostatok. Práve preto je zo 
strany pacientov v čoraz väčšej miere 

vyhľadávané práve toto oddelenie,“ 
priznáva Petr Kovařík. 

Medzi najčastejšie požiadavky od 
pacientov nemocnice v  Handlovej 
patrí televízia na izbe, nadštandardná 
izba a  bufet priamo v  nemocnici. 
„Posledná požiadavky, a  teda 
bufet v  nemocnici, sa dá napríklad 
pomerne rýchlo vyriešiť, ak by 
bol záujem zo strany nejakého 
podnikateľského subjektu o  jeho 
prevádzku. V nemocnici sme schopní 
zaistiť nielen priestory v rámci areálu, 
ale záujemcovi o  prevádzkovanie 
bufetu vyjdeme maximálne v ústrety. 
Novinkou pre našich pacientov 
a  ich rodinných príslušníkov je aj 
zabezpečenie pomoci sociálneho 
pracovníka, ktorý pomáha pri 
riešení sociálnej situácie pacienta,“ 
konkretizuje požiadavky a  služby 
Nemocnice Handlová Petr Kovařík.

”
„Hľadajú sa noví lekári, 
ktorí by posilnili najviac 
vyťažené ambulancie.”

Nemocnica spolupracuje aj so 
Senior centrom v  Handlovej. „Bol 
som sa osobne v  centre pozrieť 
a veľmi sa mi páči. Naša spolupráca 
je predovšetkým v  rámci nutných 
hospitalizácií na našom oddelení 
dlhodobo chorých. Klienti Senior 
centra navštevujú ambulancie 
v  našej poliklinike. Ide najmä 
o geriatrickú, dermatovenerologickú 
a  algeziologickú ambulanciu,“ 
spresňuje Petr Kovařík. 

Najväčší nápor pacientov, tak ako aj 
v iných zdravotníckych zariadeniach, 
je predovšetkým v  ambulanciách 
cievnej chirurgie, neurológie 
a algeziológie. „Rady by sme rozšírili 

ordinačné hodiny tak, aby sme 
maximálne eliminovali dlhé čakacie 
doby. Hľadáme nových lekárov, 
ktorí by posilnili tieto ambulancie, 
ale nedarí sa nám ich nájsť, pretože 
jednoducho nie sú. Rovnako tak 
kapacita lôžok oddelenia dlhodobo 
chorých je stále naplnená,“ priznáva 
riaditeľ nemocnice Petr Kovařík. 

Podmienky umiestnenia 
na oddelení dlhodobo 
chorých. Ktorí pacienti 

majú prednosť?
Ako sme už spomenuli, oddelenie 
dlhodobo chor ých bojuje 
s  nedostatkom voľných miest 
na lôžkach, keďže pacientov 
neustále pribúda. „Na tomto 
oddelení poskytujeme komplexnú 
s t a r o s t l i v o s ť  p a c i e n t o m 
dlhodobo chorým a  pacientom 
s  chronickými ochoreniami 
po ukončení diagnostického 
procesu a  zvládnutí akútneho 
stavu, pacientom po náhlych 
cievnych mozgových príhodách, 
onkologickým pacientom, imobilným 
a  pacientom v  terminálnom štádiu 
života. Vykonávame komplexné 
posúdenie pacienta a  stanovenie 
liečebného a rehabilitačného plánu 
so zameraním sa na zlepšenie 
sebestačnosti, rehabilitáciu, nácvik 
denných činností, aktivizáciu 
a  špecifický geriatrický režim,“ 
konkretizuje služby oddelenia Petr 
Kovařík s tým, že cieľom nemocnice 
je udržanie a  zlepšenie aktuálneho 
stupňa sebestačnosti pacienta 
a  jeho kvality života. „Poskytujeme 
liečbu bolesti a  zmierňovanie 
príznakov chorôb, rehabilitačnú 
starostlivosť a paliatívnu starostlivosť. 
Uprednostnenie pacienta závisí 

od závažnosti ochorenia. Dĺžka 
hospitalizácie na oddelení je 21 dní,“ 
spresňuje Petr Kovařík.

”
„Našim pacientom chceme 

poskytovať adekvátnu 
zdravotnú starostlivosť.”

Petr Kovařík, riaditeľ
Nemocnice Handlová

Zaujímalo nás, či pre svojich 
pacientov vedenie nemocnice 
v blízkej budúcnosti pripravuje nejaké 
novinky, vďaka ktorým by nemuseli 
cestovať za vyšetreniami do iných 
nemocníc. Ide napríklad o CT či MR 
vyšetrenia. „V  súvislosti s  prípravou 
tzv. stratifikácie nemocníc poisťovne 
dôkladne sledujú rozsah a  počty 
urobených výkonov v nemocniciach. 
Preto momentálne na túto otázku 
nedokážem odpovedať,“ priznáva 
riaditeľ nemocnice a  prezrádza 
plány nemocnice v  najbližšom 
období: „Slovenské zdravotníctvo je 
v  súčasnej dobe pred očakávaním 
veľkých zmien, to je predovšetkým 
už spomínaná stratifikácie nemocníc. 
Takže robiť nejaké dlhodobé ciele 
a vízie nemocnice v tejto chvíli je asi 
zbytočné. Aby handlovská nemocnica 
aj naďalej poskytovala starostlivosť 
občanom a pacientom v  rovnakom 
rozsahu ako je tomu dnes, aby 
pacienti odchádzali z  nemocnice 
s  pocitom, že o  nich bolo dobre 
postarané a  bola im poskytnutá 
adekvátna zdravotná starostlivosť, to 
sú momentálne najdôležitejšie ciele 
a plány našej nemocnice.“ 

(li)
Foto: archív Nemocnica Handlová

 Ilustračné foto.
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V pondelok 19. augusta sa 
v  Handlovej zastavila dodávka 
Potulnej galérie. Svoju výstavu 
začali rozkladať na námestí okolo 
obeda a pre ľudí tu boli k dispozícii 
až do večerných hodín. Niektorí 
Handlovčania si návštevu galérie 
naplánovali vopred, kým mnohí sa 
zastavili len náhodne. 
Potulná galéria prezentuje v mesiacoch 
júl, august a  september desať 
slovenských a zahraničných umelcov 
- videá, fotografie, hry a tvorivé dielne 
zamerané na podporu porozumenia 
s menšinami. Počas tohto leta jazdia po 
celom Slovenku, navštívia viaceré letné 
kultúrne festivaly, námestia miest, 
obcí a dedín východného, severného, 
južného aj západného Slovenska.

Potulná galéria je mobilná platforma, 
upozorňujúca hravou formou 
a  metaforickým jazykom umenia na 
problematiku extrémizmu, xenofóbie, 
rasizmu a porozumenia s menšinami. 

V interiéri a exteriéri nákladného auta 
predstavujú virálnu participatívnu 
inštaláciu 10 s lovenských 
a  zahraničných umelcov - videá, 
fotografie, hry a  tvorivé dielne 
zamerané na podporu porozumenia 
s menšinami.

Formou hry a tvorivých dielní poukázali 
na nárast extrémizmu a  xenofóbie 
medzi ľuďmi. Návštevníci v Handlovej 
mali možnosť vidieť fotografie, sochy 
i rôzne inštalácie diel. K dispozícii boli 
aj lektori, ktorí boli ochotní vysvetľovať 
a  rozprávať sa o  témach, ktoré boli 
nosnou témou podujatia. 

V interiéri Potulnej galérie predstavili 
divákom interaktívnu hru Aleny 
Foustkovej. Každý, kto do galérie 
vstúpil mohol modifikovať svoje 
vlastnosti - pridať dobré a  ubrať zlé. 
Menšie deti si mohli kresliť, tvoriť či 
otláčať originálne pečiatky. 

Potulná galéria

Základná umelecká škola v Handlovej 
oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 
2. septembra 2019 sa začína nový 
školský rok 2019/2020.
Zápis žiakov a  zadelenie rozvrhu bol 
v čase od  9.30 do 14.30 hod. v ZUŠ. Ak 
sa chceš naučiť hrať na hudobný nástroj, 
tancovať, maľovať, modelovať, recitovať 
a  hrať divadlo, máš ešte príležitosť. 
Dodatočný zápis do ZUŠ bude ešte 
prebiehať až do 13. septembra  v čase 
od  13.00 do 16.30 hod.

V  tomto školskom roku sa opäť 
vraciame k  vyučovaniu hudobnej 
prípravky v  elokovaných triedach 
v  materských školách. Prihlášky je 
potrebné vypísané odovzdať triednym 
učiteľkám v materskej škole najneskôr 
do 13. septembra.

Katarína Bundová, riaditeľka ZUŠ

Zápis do Základnej 
umeleckej školy

v Handlovej

Tak ako aj po minulé roky, aj tento 
rok sa Handlová zúčastňuje Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva. 
Ide o  podujatie, ktoré vzniklo 
z iniciatívy Rady Európy a Európskej 
komisie. Koná sa každý rok v mesiaci 
september v 49 štátoch Európy.
Základným cieľom DEKD je prehĺbiť 
záujem občanov Slovenskej republiky 
o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, 
zvýšiť kultúrnu identitu národa cez 
sprístupnenie bežne neprístupných 
pamiatok, bežne prístupných pamiatok 
v inom svetle, organizáciu seminárov, 
prednášok, výstav, turistických aktivít, 
súťaží a hier súvisiacich s historickým 
prostredím a  jeho hodnotami. 
Cieľom je aj posilnenie povedomia 
o kultúrnom dedičstve našej republiky 
v európskom kontexte cez ponúknutie 
vybraných podujatí aj pre zahraničných 
návštevníkov.

V Handlovej sú pre vás pripravené 
tieto podujatia:

Ľudové piesne v obrazoch
Do 30. septembra 2019

Slovenské banské múzeum
v Handlovej, SNP 25

Za sprievodu baníckych piesní od Janka 
Procnera si môžete pozrieť prezentáciu 
obrázkov od autora Igora Lackoviča 
s  ľudovými pesničkami. Ponuku SBM 
si môžete pozrieť na stránke www.
muzeumbs.sk/sk/handlova. Ponuka 
platí pre jednotlivcov aj školy.
Prosíme o  nahlásenie účasti vopred: 
elektronickou poštou na adresu sbm.
handlova@muzeumbs.sk, alebo 
telefonicky na číslach 046/5423 973, 
0903 411 011.

Umenie a zážitok
v súkromnom múzeu

13. septembra – 27. septembra 2019

Súkromné múzeum
Ul. Gagarina 14, Handlová

Ján Procner je handlovský umelecký 
rezbár, pesničkár a   zahrá na 
hudobné nástroje s názvom trombity. 
Rozprávanie o  baníctve ústami Jána 
Procnera v súkromnom múzeu bude 
aj o  drevorezbách a  príbehoch ich 
vyrezávania. Vstup voľný! Prosíme 
o nahlásenie účasti na tel. číslo: 0908 
554 199

Výstava sakrálneho umenia

16. septembra - 30. septembra 2019 
od 14.10 do 16.30 h v pracovné dni

Farský kostol sv. Kataríny,
Nám. baníkov

Prezentácia maľby na pôvodné drevo 
z  handlovského kostola a  vitráže. 
Sakrálne umenie a  predstavenie 
regionálnych umelcov. Vstup voľný!  

Prosíme o  nahlásenie účasti na tel. 
číslo: 0908161909

Prejdite sa po handlovskom 
Turistisko-náučnom
banskom chodníku

16. septembra – 29. septembra 2019

Prechádzkou turistickým chodníkom 
sa zoznámite s činnosťami spojenými 
s ťažbou uhlia v Handlovej ako i faunou 
a flórou blízkeho okolia. Trasa: stredne 
náročná 5 - 6 hodín, dĺžka:  9,5 km, 
13 stanovísk, ktorých súčasťou sú 
dve oddychové zóny—Tri studničky 
a  Jedna studnička. Dostupnosť, 
prepojenosť: počas   celého   roka,  
zelená turistická značka,  možnosť 
prejsť  po  žltej  turistickej  značke  na 
vrchol  Malého Griča alebo po červenej 
na Veľký Grič s peknými vyhliadkami 
na Handlovú. Každý účastník si 
môže vykopať handlovské uhlie pri 
stanovisku číslo 6. Výchoz sloja. Vstup 
voľný! Prosíme o nahlásenie účasti na 
tel. číslo: 0915165608 a po dohovore 
s Handlovským banícky spolkom, o. z. 

Deň otvorených dverí 
v Karpatskonemeckom spolku 

alebo čo viete/neviete
o svojom meste

18.  septembra 2019 od 9.00 do 
19.00 h

Dom Karpatskonemeckého spolku, 
Poštová 350

Spolok si pripravil tento rok krátke 
predstavenie jazyka našich predkov. 
Podujatie  pre každého, kto sa chce 
veľa dozvedieť o  histórii mesta 
Handlová v  múzejnej expozícii 
Heimatstube, prostredníctvom 
dvojjazyčnej panelovej prezentácie 
o histórii nemeckej obce od založenia 
v  14. storočí až po multikultúrne 
banícke mesto. Expozícia je doplnená 
jedinečnými trojrozmernými 
zbierkami. Harmonogram: od 9.00 do 
10.00 h pre materské školy, od 10.00 do 
13.00 h pre základné školy, od 13.00 do 
15.00 h pre stredné školy a verejnosť od 
16.00 do 19.00 h do večerných hodín. 
Vstup voľný! Prosíme o  nahlásenie 
účasti na tel. číslo: 0905 863 283

HAIKONY – Handlovské ikony

2. septembra – 30. septembra 2019

Projekt mesta Handlová zameraný 
na poznanie mesta a  jeho 
architektonických stavieb stvárnených  
v  nových grafikách. HAIKONY 
zamerajú pozornosť žiakov MŠ, ZŠ 
a SŠ na 12 ikonických stavieb mesta, 
ktoré graficky spracoval akademický 
architekt Rastislav Nemec. Úlohou 
žiakov bude navštíviť stavby a získať 
tak aj prostredníctvom pripravených 
materiálov zážitok z  umenia. Ako 
napísal Rastislav Nemec:  Architektúra 
je médium, ktoré najvýrečenejšie 
reflektuje sociálnu a  kultúrnu 
štruktúru prostredia a  výrazne 
definuje a  reprezentuje spojenie 
hmotného s  duchovným, stimuluje 
chovanie a  život ľudí. 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. Súčasťou 
bude fotosúťaž a výstava. Organizuje 
mesto Handlová a Dom kultúry mesta 
Handlová v spolupráci s Rastislavom 
Nemcom. Kontakt: 0908 342 616

JP, DS

Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva v Handlovej

Chcete naučiť svoje dieťa aktívne 
oddychovať a  zmysluplne využívať 
svoj voľný čas? Chcete, aby vaše dieťa 
bolo samostatné, všestranné a tvorivé? 
Aby dokázalo rozvíjať svoje nadanie, 
alebo prebudilo v sebe skrytý talent? 
V  školskom roku 2019/20 pripravuje 
Centrum voľného času v  Handlovej 
bohatú ponuku krúžkov pre deti 
mládež aj dospelých.
V  prípade, že odovzdáte vzdelávací 
preukaz, za krúžok neplatíte!

Ponuka krúžkov: Anglický jazyk MŠ, 
Nemecký jazyk ZŠ, Zázračný ateliér, 
Herecký, Ľudovkáčik, Tvorivé dielne, 
Bábkové divadlo, Filmárik – Filmuška, 
Florbal, Elektrotechnik - robotika, 
Minecraft, Dopraváčik, Horolezec, 
Aikido, Gymastika, Aerobik, Stolný tenis, 
Rybár, Šach, Hasič – záchranár, DaMP, 
Moderátor

Ako novinku vám CVČ v  novom 
školskom roku ponúka otvorený 
klub Z každého rožku trošku, ktorého 
obsahom, ako naznačuje jeho názov, 
bude rôznorodá činnosť podľa 
momentálnej nálady, chuti a záujmu 
detí, ktoré ho budú navštevovať. 
Pedagogickí zamestnanci budú mať 
pre deti pripravené aktivity rôzneho 
druhu, ako napr. tvorivé dielničky, 
rozprávky, zaujímavosti zo sveta 
filmu, chovateľstva zvierat, atraktívne 
vedecké pokusy, cestovateľské 
dobrodružstvo, turistiku a  relaxačné 
činnosti.

Bližšie informácie získate osobne 
v  CVČ každý pracovný deň od 
10.00 do 18.00 hod. (budova DK; 
prízemie/2. poschodie), alebo na 
tel. čísle 0918 525 035, e-mailom na 
cvchandlova@gmail.com, alebo na 
FB stránke CVČ Handlová.  Vítané sú 
všetky deti od 4 rokov. Krúžok bude 
otvorený pri počte minimálne 5 detí.  
Poplatok na celý školský rok je 20 eur, 
pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu 
sa za krúžok neplatí.

Tím CVČ Handlová

Prihláste svoje 
dieťa do krúžku

v Centre
voľného času

V Handlovskom parku za nemocnicou sa už 
po druhýkrát konalo kultúrno - športové 
podujatie Piknik v Handparku. 
Pekné nedeľné počasie  prilákalo vysokú účasť 
návštevníkov s piknikovými košíkmi a dekami 
pod pazuchou. Druhý ročník pikniku, ktorý opäť 
organizovalo Centrum voľného času s mestom 
Handlová, podporili svojou účasťou aj športové 
kluby a dobrovoľníci z Crossfit Handlová  a Fit 
caffe, ktorí sídlia vo športovej hale,  Storm gym 
– chalani, ktorých  nájdete na priemyslovke, 
kde sa venujú  bojovým umeniam, slackline- 
chôdza po napnutej lajne, s našim zanieteným 
sleklajnistom Aďom a  kynologický klub 
strelnica Handlová pod vedením Peťa Drozda.

Pre deti boli pripravené aj rôzne atrakcie 
a prekvapenia, ako napríklad jazda na koňoch 
a  penová  show, o  ktorú sa postarali hasiči 
z  Dobrovoľného hasičského zboru Morovno. 
Počas podujatia sa mali deti možnosť prihlásiť  
do troch disciplín, kde si všetci vzájomne 
vyskúšali svoje sily v crossfite, workoute a storm 
gyme.  Na záver boli vyhlásení víťazi všetkých 
disciplín a odmenení medailami.  

IS

Piknik v Handparku
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Asi každý z nás má hrdinu, ktorého 
obdivuje. Pre mňa osobne sú to 
dvaja obyčajní muži, ktorí v  roku 
1944 ušli z tábora smrti Auschwitz 
– Birkenau v Poľsku. Slováci Walter 
Rosenberg a Alfréd Wetzler. 
Jeden z  Topoľčian, druhý z  Trnavy.  
V  tábore strávili 2 roky a  boli 
dennodennými svedkami utrpenia 
tisícov ľudí. Rozhodli sa, že musia 
svetu podať správu a  tomto pekle. 
11 nocí utekali k  slovenským 
hraniciam, až prišli do obce Skalité. Tu 
im nezištne pomohol miestny sedliak 
Ondrej Čanecký. V  Žiline, v  budove 
židovského starobinca, nakoniec 
spísali 32-stranovú podrobnú správu. 
Aj keď jej šírenie bolo problematické, 
zachránila pred deportáciami 
do plynových komôr aspoň časť 
maďarských židov. Aby sa na tento 
významný čin nezabudlo, začala 
skupina nadšencov okolo Fedora 
Gála organizovať Pochod hrdinov. 
Prvotný nápad prišiel od dcéry Waltera 
Rosenberga (Rudolfa Vrbu) Zuzy 
Vrbovej. Túžila, aby sa na hrdinský čin 
jej otca a Fredyho Wetzlera nezabudlo, 
ale aby ho nepripomínala socha, ale 
niečo živé. A tak prišiel nápad urobiť 
pochod po trase, ktorou utekali. Trase 
dlhej 130 kilometrov. 

Tento rok sa konal šiesty ročník. 
Vďaka manželke som sa tam konečne 
dostal i  ja. Stretla sa tam skupina 
rôznorodých ľudí zo Slovenska, Čiech, 
Maďarska a Anglicka. Učitelia, strojári, 
dôchodcovia, občiansky a ekologickí 
aktivisti až po poslanca NR SR. 
Všetkých spájala myšlienka boja proti 
bujnejúcemu extrémizmu a túžba, aby 
sa na tento významný čin nezabudlo. 
Ja sa problematikou vyhladzovacích 

táborov v  Poľsku zaoberám viac ako 
15 rokov. Fakt, že hrozba neonacizmu 
nie je u  nás zažehnaná, som si 
naplno uvedomil v  roku 2005, kedy 
sa v  našich uliciach objavili čierne 
uniformy so znakom Hlinkových gárd. 
Nie podobným znakom, ako viacerí 
tvrdili. Bol to rovnaký znak, ktorý videli 
deportovaní Židia pred odchodom zo 
Slovenského štátu na smrť. A  tento 
znak smrti, bohužiaľ, presiakol až do 
vrcholovej politiky. A nielen znak, ale 
rasistické názory, ktorým, bohužiaľ, 
mnohí podľahli. 

Práve Memoriál Vrbu a Wetzlera mi dal 
nádej, že ešte nie je všetko stratené 
a že sú ľudia, ktorí urobia všetko preto, 
aby sa dejiny neopakovali. Pochod 
samotný štartoval v tábore Auschwitz 
II. - Birkenau, odkiaľ Vrba s Wetzlerom 
ušli. Čakalo nás 5 dní pochodu, čítania 
zo spomienok oboch utečencov 
a  tichých rozhovorov. Napriek tomu, 
že sme s manželkou nemali špičkovú 
turistickú výstroj a  kondíciu, zvládli 
sme to. 130-kilometrová trasa viedla 
poľnými cestami, lesmi, horami, 
údoliami a  hlavne miestami, kadiaľ 
Vrba s Wetzlerom prešli. Po prekročení 
hraníc sme vstúpili do obce Skalité, 
kde je na obecnom úrade vystavená 
medaila Spravodlivý medzi národmi, 
ktorú dostal sedliak Ondrej Čanecký. 
Človek, ktorý nezištne pomohol 
utečencom. Záver pochodu patril 
návšteve bývalého židovského 
starobinca, kde vznikla legendárna 
správa. Človek, i keď má nohy posiate 
pľuzgiermi, cíti na konci pochodu 
hrdosť nielen preto, že zvládol túto 
trasu, ale že sa stal súčasťou niečoho, 
čo má zmysel. 

Braňo Čukan

Memoriál Vrbu a Wetzlera Miestna akčná skupina Žiar po druhýkrát na
výstave Agrokomplex 2019

Tohto roku sa MAS Žiar po druhýkrát 
zúčastnila poľnohospodárskej 
a  potravinárskej v ýstav y 
Agrokomplex 2019 v  Nitre. Opäť 
bola umiestnená v  interaktívnom 
pavilóne F s  označením Spoločne 
rozvíjame vidiek. 
Pavilón bol veľmi pekný, zaujímavý 
a  prezentoval ponuku vidieckych 
oblasti. Pre návštevníkov bol 
pripravený bohatý kultúrny 
program prostredníctvom vystúpení 
ľudovoumeleckých súborov z celého 
Slovenska. Vyhlásili sa aj výsledky 9. 
ročníka súťaže o Najkrajšiu fotografiu 
z územia MAS, do ktorej sa zapojila aj 
MAS Žiar, a to vďaka vašim fotografiám.

Hneď pri vstupe bolo pripravené 
trhovisko, na ktorom sme mali 
umiestnený stánok s  prezentáciou 
ponuky z  MAS.  Novinkou bol 
nový propagačný materiál, ktorý 
dopĺňal ponuku TOP 17 z  územia. 
O  propagačné materiály bol veľký 
záujem, návštevníci ocenili kreatívnosť 
pri ich tvorbe.  Účasťou nás podporila 
Ľudová pekáreň z Cigľa. Okrem toho, 
že boli ochotní a pripravili nám chutné 
štrúdle a  koláčiky na ochutnávku 
pre návštevníkov, predvádzali 
ukážku výroby marcipánových 
ozdôb na torty. Taktiež nás podporili 
a  remeslo prezentovali remeselníčky 
z  Handlovej. Výrobky rezbára Slávka 
Alberta rozvoniavali po celom 
trhovisku. Dostali sme aj  pochvalu 
za  zaujímavo dotvorenú prezentáciu 
územia MAS Žiar. Hoci sme sa iba 
pred odchodom dozvedeli, ako bude 
pavilón vyzerať a kde asi budeme mať 
stánok umiestnený, využili sme na 
našu propagáciu aj veľkú mapu a foto 
stenu z nového propagačného stánku. 
Ocenili sme jeho multifunkčné využitie. 
Okrem nás sa v tejto časti prezentovali 
remeselníci, ale aj MAS z rôznych častí 
Slovenska. Návštevníci mohli vidieť 
napríklad drotárov, pletenie z prútia, 
výrobky z hliny, ale aj pomaškrtiť si na 
medovníčkoch a koláčikoch.

Plynulým prechodom z časti trhoviska 
pavilón ponúkal rôzne zaujímavosti 
pre malých aj dospelých. Mládež 
lákala adrenalínová stena, najmenších 
zas včielka Maja a  jej úľ. Úľom mohli 
deti preliezať, dozvedieť sa množstvo 
zaujímavých informácií o  včelách 
a  včelích produktoch. Návštevníci sa 
v pavilóne mohli dozvedieť množstvo 
zaujímavostí o pestovaní, produktoch, 
rastlinách, plodinách aj o  pôde.  
V jednej časti expozície mohli dokonca 
vidieť pokusy, ktoré pre nich pripravili 
študenti. Dozvedeli sa o lepivosti pôdy, 
čo je hustota kvapaliny a  množstvo 
ďalších zaujímavostí. Nechýbala ani 
informácia o  členstve v  Národnej 
sieti rozvoja vidieka SR. Okrem 
toho návštevníci odniesli množstvo 
zaujímavých materiálov a  prečítali 
si o  podporených či zrealizovaných 
projektoch v rámci Slovenska v oblasti 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. 
Stánok Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja SR bol okrem prezentačných 
predmetov zaujímavý aj ochutnávkou 
slovenského ovocia,  ktoré 
návštevníkov v horúčavách osviežilo. 

Štyri dni na Agrokomplexe boli pre nás 
z  jednej strany veľmi náročné, ale na 
druhej strane aj prínosné. Rozdali sme 
množstvo propagačných materiálov 
a prišli sme o všetky mapy, ktoré sme 

mali.  Stretli sme ale množstvo ľudí, 
ktorých naša ponuka zaujala a prídu 
sa do územia pozrieť. Tiež sme zažili 
aj úsmevné situácie spojené s našim 
názvom. Niektorí návštevníci by nás 
presťahovali aj do Žiaru nad Hronom 
či do Tatier. 

Sme radi za možnosť prezentovať 
sa na tak navštevovanej výstave, 
akou Agrokomplex určite je a dostať 
MAS Žiar do povedomia verejnosti. 
Naše poďakovanie patrí Ľudovej 
pekárni Cigeľ za ochutnávku 
miestnych dobrôt, Janke Valúchovej 
za prezentáciu umenia rezbára 
Slavomíra Alberta a  Salašu Kľak za 
poskytnutie propagačných materiálov. 
Taktiež patrí poďakovanie Andrejovi 
Milovi z  Regionálnej antény NSRV 
SR pre Trenčiansky kraj za pomoc 
a  koordináciu pri organizovaní 
účasti na výstave, všetkým kolegom, 
s  ktorými sme strávili čas počas 
uplynulých dní. Dovoľujeme si tiež 
poďakovať vedúcej oddelenia CLLD  
Ingrid Kocianovej a  jej kolegom 
z  Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR za zodpovedanie 
otázok ako aj  zástupcom Národnej 
siete rozvoja vidieka SR za prípravu 
expozície a  sprievodný kultúrny 
program počas celého trvania výstavy.  

MAS Žiar

Karpatskonemecký spolok navštívili
rodáci z Voerde a okolia

Po dvoch rokoch čakania sa 
Karpatskonemecký spolok dočkal 
týždňovej návštevy našich rodákov, 
ktorí viac ako 70 rokov žijú vo svojej 
novej vlasti, v  Nemecku. Svoj nový 
domov našli v  mestách Voerde, 
Walsum, Oberhausen a  v  blízkom 
okolí týchto miest.
Hneď prvý večer po ich príchode 
sme spolu prežili nádherný večer 
plný spomienok, piesní, veselosti 
a  rozhovorov. Tieto spoločenské 
večerné programy pokračovali celý 
týždeň. 

Pripravili sme pre nich pestrý 
program. Grilovanie pri handlovskom 
rybníku, návštevy a  prehliadku 
mesta, Domu KNS, Banského múzea, 
mestského cintorína, bojnického 
zámku, Kremnice, Banskej Štiavnice 
a Banskej Bystrice. Nezabudli sme na 
pamätníky v  Koši, Sklenom, Kľačne 
a v Nitrianskom Pravne.

Stretnutie štyridsiatky návštevníkov 
so zástupcami mesta bolo i  novým 
začiatkom trochu zabudnutej 
spolupráce s  družobným mestom 
Voerde. Neformálne stretnutie 
zástupcu primátorky mesta Radoslava 
Iždinského, poslancov mestského 

zastupiteľstva i prednostu mestského 
úradu v  handlovskom hoteli bolo 
plné rozhovorov. Neformálne 
stretnutie pokračovalo na druhý 
deň i  pracovným, na ktorom bola  
jednou z  tém spolupráca na obnove 
handlovských pamiatok.  Do kroniky 
mesta venovanej mestu Voerde tak 
pribudli po niekoľkoročnej odmlke 
stránky s  podpismi zástupcov mesta 
a spolku v Nemecku Waltera Wagnera 
a ďalších. 

Spolu s nami sa zúčastnila delegácia 
28. ročníka Hauerlandfestivalu 
na Krahuliach – Blaufuse, kde nás 
potleskom podporili pri našom 
vystúpení i  zástupcovia mesta. 
V  nedeľu ráno 18. augusta prišla 
rozlúčka. Spolu sme zaspievali pieseň 
Wir sehen uns wieder, a teda uvidíme 
sa zase.

Hildegarda Radovská, predsedníčka 
Karpatskonemeckého spolku

V sobotu 17. augusta sa v Prievidzi 
konal Prievidzský rínok. Podujatie 
organizovalo mesto Prievidza 
spolu s  Oblastnou organizáciou 
cestovného ruchu Región Horná 
Nitra – Bojnice. Toto podujatie slúži 
na prezentáciu tradičnej regionálnej 
kuchyne a remeselných výrobkov. 
Mestské podujatie sa tento rok zmenilo 
na regionálne a Handlovskú dolinu tak 
po prvýkrát odprezentovala Miestna 
akčná skupina ŽIAR. 

MAS Žiar odviedla veľký kus mravenčej 
práce pri komunikácii s remeselníkmi 
a  producentami z  nášho územia. 

Predstavili sa tak napr. korytár, 
čipkárka, výrobca sirupov, zdravé 
džemy, výrobcovia kraslíc aj šperkov. 
Svojím vystúpením podporila 
podujatie aj folklórna skupina 
Hájiček z  Chrenovca - Brusna. Všetci 
návštevníci Prievidzského rínku sa 
tak mohli dozvedieť o tom, čo vieme 
z  nášho regiónu ponúknuť. Pre 
návštevníkov sme mali, okrem iného, 
pripravené aj zaujímavé propagačné 
materiály o  našom okolí. Pri tom 
vznikli aj plodné debaty o tom, čo ľudí 
zaujíma, aké majú potreby a dali nám 
nové podnety na výlety po okolí. 

VM

MAS-ka na rínku

World Cleanup Day 
Svetový deň čistenia je celosvetová aktivita 
zameraná na upratovanie, čistenie svojho 
mesta, svojej krajiny svojho domova. Minulý rok 
sa do akcie zapojili dobrovoľníci až zo 157 krajín 
sveta. Vyzbierali odpadky z ulíc, lesov, riek aj 
z pláží. Pre Svetový deň čistenia je určený jeden 
líder skupiny, ktorý organizuje a  zastrešuje 
dobrovoľníkov pre danú krajinu. Tento rok sa 
do akcie Svetový deň čistenia prihlásila so 
svojou organizáciou na ochranu životného 
prostredia Earth angel Handlovčanka Kristína 
Chovancová.  Pomôžeme jej spolu!

V  sobotu 21. septembra bude súčasťou 
celosvetovej akcie  WORLD CLEANUP 
DAY aj mesto Handlová! Pridajte sa 
k  dobrovoľníkom. Podrobné informácie 
zverejníme čoskoro. Sledujte www.handlova.
sk,facebook@MestoHandlova a @EarthAngel.
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Poďakovanie

Osud ti nedovolil 
s nami dlhšie byť, 

ale v našich srdciach 
budeš ďalej žiť.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa dňa

12. augusta 2019 prišli rozlúčiť s našou 
milovanou mamičkou, starkou a prastarkou

Kristínou Ličkovou. 

Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti. 

Zároveň ďakujeme celému personálu
a vedeniu Senior centra Handlová,  n. o.,

za príkladnú starostlivosť. 

Dcéry a syn s rodinami.
10/9/8/2019/OI

Uzávierka Handlovského hlasu
č. 10/2019 je v utorok 10.9.2019. 

Noviny vyjdú v stredu 18.9.2019.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom novín

Handlovský hlas.
Blahoželania a smútočné spomienky či 

poďakovania zadarmo
v našich novinách.

Opustili nás

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

v svet krásnych ruží.

Juraj Fábry, 75 rokov,
Kristína Ličková, rod. Hammerová,
85 rokov,
Helena Koháriová, rod. Súkeníková,
83 rokov,
Tibor Kóša, 85 rokov,
Margita Althapová, rod. Hajabačová,
88 rokov,
Emília Ďurišová, rod. Hazuchová,
87 rokov,
Eduard Holub, 82 rokov,
Juliana Tóthová, rod. Szabová, 88 rokov,
Ing. Daniela Čičmanská, 71 rokov,
Anna Kanianská, rod. Antalová,
89 rokov,
Ondrej Holček, 75 rokov.

V rubrike sú zverejnené informácie 
v časovom horizonte medzi uzávierkami 
čísel Handlovského hlasu od 8.8.2019 do 
27.8.2019. Informácie sú zverejnené iba 
v prípade, že rodina pozostalých vyjadrí 
súhlas s ich zverejnením.

Spomienka

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

Dňa 14. septembra 
uplynie jeden rok,

čo nás navždy opustila manželka,
matka a starká Terézia Spevárová. 

S láskou spomína celá rodina.
5/9/9/2019/OI

Spomienka

Michal Gazdág by 
sa 8. septembra 2019 

dožil 75 rokov. 

Spomínajú
manželka a deti.

6/9/9/2019/OI

Spomienka

Viliam Dulaj by sa
9. septembra 2019 

dožil sto rokov. 

Spomínajú deti
s rodinami.

7/9/9/2019/OI

Spomienka
Dňa 27. augusta 2019 

uplynul rok, čo nás 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý 
otec, prastarý otec

a krstný otec
Ján Novák. 

S láskou spomínajú manželka Štefánia, dcéra 
Valéria, synovia Ján a Jozef s rodinami.

9/9/9/2019/OI

Spomienka
Dňa 6. septembra 

2019 budú 3 smutné 
roky, kedy nás navždy 

opustil milovaný 
manžel, otec

a deduško
Ladislav Gregor. 

Každý z nás musel počas života niečo stratiť 
a niečoho sa vzdať. 

Teba, Lacko, nám už nik nevráti 
a my môžeme len spomínať. 

Ťažko je vysloviť, čo v srdciach cítime, 
keď k tvojmu hrobu spoločne chodíme. 

Manželka Štefánia, synovia Dalibor
a Pavel s rodinou.

11/9/9/2019/OI

Spomienka

Dňa 10. augusta 2019 uplynulo 10 rokov
od tragickej smrti môjho milovaného syna 

Petra Gűrtlera a 4. septembra 2019 uplynul 
rok od smrti môjho milovaného manžela 

Petra Gűrtlera. 

S láskou na vás spomínam.
13/9/9/2019/OI

Poďakovanie

Dňa 16. augusta 
2019 sme sa rozlúčili 
s manželom, otcom, 

starým otcom
a  prastarým otcom 
Tiborom Kóšom.

Ďakujeme všetkým za účasť, prejavy sústrasti 
aj kvetinové dary.

Smútiaca manželka s rodinami.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať

p. Budovičovej za jej obetavú 
starostlivosť počas jeho choroby.

14/9/9/2019/OI

Spomienka

Na krídlach anjela 
vzlietla si v diaľ,

v srdciach našich 
zanechala

obrovský žiaľ.

V nich ťa nosíme, v spomienkach máme,
často na teba myslíme.

Keby tak dalo sa znovu byť spolu,
každý deň zasadnúť k jednému stolu.

Keby tak dalo sa to, čo sa nedá...
Viem, len tiché slovko do nebies:

“navždy milujeme...”

Dňa 3. septembra 2019 uplynulo
23 rokov, ako nás opustila milovaná 

manželka, mamička a babička
Ruženka Šulcová.

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

S láskou a úctou spomínajú manžel
Karol, dcéra Monika s rodinou.

15/9/9/2019/OI

Riadková inzercia
Hľadám kaderníčku/holičku, ktorá 
by bola ochotná prísť ostrihať moju 
imobilnú maminku ku nej domov.
T: 0944 372 753
12/9/9/2019/OI

Predám stavebný pozemok 
v Novej Lehote za krčmou. Pozemok 
cca 1000 m². Cena dohodou. 
V prípade záujmu volajte na tel. číslo: 
0918 386 287.
1/9/9/2019/OI

Voskujem, leštím škrabance na 
karosérií, tepujem, čistím kožu, leštím 
svetlá. T: 0905 069 579. Handlová, 
nad plavárňou.
2/9/9/2019/OI

Prídem k vám domov. Stačí zavolať. 
Tepujem gauče, koberce, kreslá, autá 
aj kožené vyčistím, naimpregnujem. 
T: 0951 234 800. Handlová.
3/9/9/2019/OI

Predám svetlú obývaciu stenu 
a elektrický šijací stroj. Lacno. 
T: 0919 275 463.
4/9/9/2019/OI

ARMY SHOP v Sklenom, č. d. 95. 
Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok: 14.00 – 18.00
Streda: 14.00 – 18.00
Štvrtok: 14.00 – 18.00
Piatok: zatvorené
Sobota: 09.00 – 13.00
Nedeľa: zatvorené 
8/9/9/2019/OIP

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program

5.- 18. september 2019
ŠTV 5.9. o 18.00h /SVK/thriller/90min/
OR/MP12/ vstupné 5,-€
KTO JE ĎALŠÍ? 

PIA 6.9. o 18.00h /USA/horor/165min/
ST/MP15/vstupné 5,-€
TO: KAPITOLA 2 (PREMIÉRA)  

PIA 6.9. o 20.45h /CZE, SVK/
komédia/101min/ČV/MP12/ vstupné 
5,-€
CEZ PRSTY 

SO 7.9. o 16:00h /DEU, FRA/ animovaný, 
rodinný/99min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      
PLAYMOBIL VO FILME

SO 7.9. o 18.00h /USA/horor/165min/
ST/MP15/vstupné 5,-€
TO: KAPITOLA 2   

SO 7.9. o 20.45h /SVK/thriller/90min/
OR/MP12/ vstupné 5,-€

KTO JE ĎALŠÍ? 
NE 8.9. o 16.00h/DEU, FRA/ animovaný, 
rodinný/99min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      

PLAYMOBIL VO FILME
NE 8.9. o 18.00h /SVK/road 
movie/108min/OR/MP15/vstupné 5,-€

AFRIKA NA PIONIERI (PREMIÉRA)

NE 8.9. o 20:00h/USA/horor, 
komédia/96min/ST/MP15/ vstupné 5,-€                                      
NEVESTA NA ZABITIE

PO 9.9. o 18.00h /CZE, SVK/
komédia/101min/ČV/MP12/ vstupné 
5,-€
CEZ PRSTY 

UTO 10.9. o 18.00h (F.K. REBEL)vstupné 
člen FK 3,-€, nečlen FK  4,-€
DEVÄŤDESIATE (PREMIÉRA)
/USA/dráma/85min/ČT/MP15/

ŠT V 12.9. o 18.00h /USA/
dráma/149min/ST/MP15/vstupné 5,-€                                                         
STEHLÍK (PREMIÉRA)  

PIA 13.9. o 18.00h /SVK/road 
movie/108min/OR/MP15/vstupné 5,-€
AFRIKA NA PIONIERI 

PIA 13.9. o 20.00h /USA/horor/165min/
ST/MP15/vstupné 5,-€
TO: KAPITOLA 2   

SO 14.9. o 16:00h/CZE, SVK/ hraná 
rozprávka/102min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      
HODINÁROV UČEŇ (PREMIÉRA)

SO 14.9. o 18.00h /USA/
dráma/149min/ST/MP15/vstupné 5,-€                                                         
STEHLÍK   

SO 14.9. o 20.30h /CZE, SVK/

dokument/82min/OR/MP12/vstupné 
5,-€
SKUTOK SA STAL (PREMIÉRA)

NE 15.9. o 16.00h/CZE, SVK/ hraná 
rozprávka/102min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      
HODINÁROV UČEŇ 

NE 15.9. o 18:00h /USA/akčný/119min/
ČT/MP15/ vstupné 5,-€
ANNA 

PO 16.9. o 18.00h /CZE, SVK/
dokument/82min/OR/MP12/vstupné 
5,-€
SKUTOK SA STAL (PREMIÉRA)

UTO 17.9. o 18.00h (F.K. REBEL)                                                 
vstupné člen FK 3,-€, nečlen FK  4,-€
A DÝCHAJTE POKOJNE + PERSONA 
GRATA  (PREMIÉRA)
/BEL, ISL, SWE/dráma/116min/ČT/
MP15/

ŠTV 19.9. o 18.00h /USA/akčný, 
thriller/100min/ČT/MP15/ vstupné 5,-€
RAMBO: POSLEDNÁ KRV (PREMIÉRA)

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



Novopečený šéf handlovskej 
mládeže Ján Beránek odpovedal 
na otázky týkajúce sa prípravy, 
trénerských plánov do budúcnosti 
a poskytol informácie o CEYBL. 

Pred touto sezónou ste sa stali novým 
šéfom mládežníckeho družstva ŠBK 
Handlová. Práve prebieha letná 
príprava. Ako ste spokojný s  jej 
doterajším priebehom?
Letnú prípravu sme začali 5. augusta 
a od prvého dňa sa tešíme veľmi veľkej 
účasti detí. V podstate  chodí na tréning  
kompletná zostava starších žiakov či 
kadetov hrajúcich nasledujúcu sezónu.

V letnej príprave sa rozšíril trénerský 
tím o Ondreja Haviara. Tešíte sa na 
spoluprácu s ním?
Ondrej je môj bývalý spolužiak, 
spoluhráč a  myslím, že ak bude 
„makať“, tak bude veľkým prínosom 
pre klub  a  vychová pár skvelých 
basketbalistov a basketbalistiek.

V budúcom ročníku budete viesť tímy 
starších žiakov a kadetov. Aké ciele 
ste si stanovili s vašimi družstvami?
Ciele máme tie najvyššie. Opäť chceme 
hrať finálový turnaj v  závere sezóny. 
Čo sa týka kadetov, máme hráčov 
mladších o dva až tri roky, čiže budeme 
v  tejto súťaži nastupovať ako veľkí 
outsideri. Neočakávam nejaké veľké 
víťazstvá, ale očakávam naberanie 
naozaj veľkých skúseností do budúcna. 
Je to vlastne taká predpríprava, 
začiatok dvojročnej práce na to, aby 
sme pre Handlovú vybudovali konečne 
po dlhom čase poriadny dorastenecký 
tím.

Klub sa opäť predstaví v CEYBL lige, 
v ktorej ste boli minulý rok úspešní.  
Máte ambície v nej hrať opäť?

Čo sa týka CEYBL, ide v  nej čisto 
len o  medzinárodné skúsenosti, 
budeme opäť cestovať do Nemecka, 
Rakúska a  Poľska. Veľmi ma teší, že 
môžeme  Handlovčanom  priniesť 
stredoeurópsky mládežnícky 
basketbal. Taktiež sa môžeme  tešiť 
na tri dni plné basketbalu, vo februári 
2020 sa odohrá jeden turnaj práve 
u nás.

V  čom sú podľa vás rozdiely 
medzi slovenskými a  európskymi 
podmienkami?
Podmienky na Slovensku a vo svete sú 
v mládežníckom športe diametrálne 
odlišné. V  niektorých štátoch je 
dokonca šport braný ako náboženstvo, 
a  ja len dúfam a pevne verím, že raz 
sa ta pyramída podpory mládeže na 
Slovensku otočí a naozaj začneme byť 
hrdí na to, že sme Slováci. Budeme 
mať radi vlastných ľudí, začneme 
všetci pracovať koncepčne, dlhodobo 
a nielen na nejakú sezónu. 

Na čo sa môžu tešiť fanúšikovia 
m l á d e ž n í c ke h o  b a s ke t b a l u 
v Handlovej?
Keďže záujem o mládežníčky basketbal 
v Handlovej za posledné roky vzrástol, 
čomu sa veľmi tešíme, budeme 
sa snažiť pripravovať pre divákov, 
okrem atraktívneho basketbalu aj 
rôzne súťaže, aby si ten zápas užili.  
Na zápasoch samozrejme nebudú 
chýbať DJ-s, máme  opäť prisľúbenú 
spoluprácu s tanečnou školou Volcano, 
pripravených je viacero domácich 
turnajov, tak pevne verím, že  diváci 
si nájdu  cestu aj na Základnu školu, 
Mierové námestie  v Handlovej.   Hrá  sa 
tu ten najlepší mládežníčky basketbal 
široko-ďaleko.

Sledujte nás na Facebooku 
a  Instagrame, aby ste mali vždy tie 
najčerstvejšie informácie z klubu. Sme 
jeden tím, sme ŠBK Handlová!

Ivan M.

Ján Beránek: Dúfam a pevne verím, že raz sa tá 
pyramída podpory mládeže na Slovensku otočí
a naozaj začneme byť hrdí na to, že sme Slováci

Občianske združenie Slovak 
Ultra Trail v  spolupráci s  mestom 
Handlová pripravilo v  poradí už 
8. ročník športového podujatia 
s  názvom Ponitrianska stovka 
2019. Ide o ultramaratón a diaľkový 
pochod, ktorý sa uskutoční v dňoch 
14. a   15. septembra so začiatkom 
o 8.00 hodine. 
Preteky majú  dĺžku 105 kilometrov 
a celkové stúpanie 4000 metrov. Vedie 
cez pohoria Vtáčnik a Tribeč až do Nitry. 
Vďaka takejto dlhej trase majú účastníci 
možnosť nielen vidieť, ale aj spoznať 
krásu a mnohé zaujímavé miesta týchto 
dvoch pohorí.

„Na trase svojou výškou dominuje 
vrchol Vtáčnika (1346 m n. m.), no 
netreba zabudnúť ani na ďalšie náročné 
stúpania na Veľký Grič na samom 
začiatku alebo na Žibricu, ktorá je pre 
mnohých skúškou v závere trasy. Krásny 
hrebeň Tribeča, zaujímavé skalné 
útvary vo Vtáčniku a  široké výhľady 
z  jeho vrcholu sú v  dobrom počasí 
odmenou pre stovky slovenských, ale 
aj zahraničných bežcov a  diaľkových 
turistov,“ uviedol za organizátora 
podujatia Harach.  

Vo svojich začiatkoch mal ultramaratón 
v Handlovej svoj cieľ. Od roku 2015 je 
to však naopak a  mesto Handlová, 

konkrétne Námestie baníkov sa stalo 
pre športovcov predštartovným 
zázemím a  tiež začiatkom dlhej 
a náročnej cesty. 

V  roku 2018 sa pretekov zúčastnilo 
270 bežcov a z toho 223 sa dostalo do 
cieľa v  Nitre. Minuloročným víťazom 
sa stal japonský bežec Wataru Lino 
s  časom 11 hodín a  59 minút. Medzi 
ženami zvíťazila Aysen Solak z Turecka, 
ktorá zároveň stanovila nový rekord 
trate pre kategóriu žien 13 hodín 
a 21 minút. 

Ako pripomína organizátor 
ultramaratónu: „Ponitrianska stovka je 
zároveň kvalifikačným podujatím pre 
Ultra-Trail du Mont-Blanc a  v  tomto 
roku opäť ako jediné slovenské 
podujatie aj kvalifikačným podujatím 
pre kalifornské podujatie Western 
States Endurance Run, čo sú najstaršie 
preteky so stomíľovou trasou na svete. 
Samozrejme, je tu ešte aj domáca súťaž 
– Slovenská Ultratrailová Liga.“

Už teraz je podujatie naplnené, keďže je 
na preteky prihlásených 300 účastníkov. 
Preto neváhajte a aj napriek skorému 
štartu príďte povzbudiť týchto 
jedinečných bežcov pred náročnou 105 
kilometrovou trasou.

(r)

Ponitrianska stovka 2019

V sobotu 24. augusta sa opäť 
konalo športové podujatie, ktoré 
zorganizoval Mestský kynologický 
klub (MsKK). Keďže počasie bolo 
príjemné, návštevníci prichádzali 
do areálu základnej školy už od 
skorého rána. 
Do súťaže sa prihlásilo 54 pretekárov 
so psíkmi z celého Slovenska. Vedúci 
preteku boli Tomáš Gríger a  Edita 
Oslancová, obaja aktívni členovia 

MsKK. Na priebeh preteku dozerala 
rozhodkyňa  Margaréta Kolevová. 

Súťažiaci boli rozdelení do troch 
výkonnostných kategórií A1, A2 a A3 
a  podľa výšky psa do skupín psov 
malých, stredných a  veľkých. Psy 
pretekali v  disciplínach ako agility 
skúška, open agility a agility jumping. 
„Agility je parkúrový beh psov – beh 
psov cez rôzne prekážky ako sú skočky, 

EDIT CUP 2019

Občianske združenie Young talents, 
ktoré už niekoľko rokov podporuje 
futbalové nádeje, zorganizovalo 
v sobotu 17. augusta 2019 športové 
podujatie pre mladých futbalistov. 
Mládežníckeho futbalového turnaja 
kategórie U11 sa zúčastnili chlapci 
vo veku od 8 do 10 rokov.  
Hralo dvanásť mužstiev, ktoré boli 
rozdelené do dvoch skupín. Hráči 
boli z celého Slovenska. Od Bratislavy, 
Trnavy cez stredné Slovensko až po 
Levice a Nové Zámky. Medzi zaujímavé 
kluby patrila napr. Dukla Banská 

Young talents

Bystrica, AS Trenčín a, samozrejme, 
Baník Prievidza. 

Vo finále sa stretli AS Trenčín a  FK 
Dubnica nad Váhom. Zápas sa skončil 
remízou 1:1. Na pokutové kopy 
nakoniec malo viac šťastia AS Trenčín 
a vyhrali tak s výsledkom 3:2. „Máme 
tu veľa šikovných mladých hráčov, 
chlapcov i  dievčat, ktorí trénujú 
a napredujú, takže nám tu určite rastú 
noví mladí Hamšíkovia a  Škrtelovia,“ 
skonštatoval Ivan Jurkovič.

(r)

kladina, tunely a  podobne,“ uviedol 
Rastislav Dobiš. 

Pretekov sa zúčastnili psovodi 
nielen s  čistými plemenami, ale aj 
s krížencami. Vidieť ste mohli border 
colie, pudlov i rôzne plemená teriérov. 
Vďaka sponzorom podujatia sme 
mohli odovzdať ceny devätnástim 
pretekárom. Plánovaných bolo 
27 miest a  ocenení, avšak niektorí 
pretekári boli aj diskvalifikovaní.

(r)


