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V okolí Troch studničiek pri Handlo-
vej začalo byť rušno začiatkom roka. 
Majiteľ pozemkov (od roku 2005 
spoločnosť Vaša, s.r.o.) začal na svo-
jom pozemku s ťažbou dreva a s bu-
dovaním zvernice.  Na takýto zásah 
do okolitej prírody Handlovčanky a 
Handlovčania reagovali veľmi emo-
tívne. Tri studničky sú v Handlovej 
symbolom oddychovej zóny. Majú 
bohatú tradíciu a s týmto miestom sa 
spája množstvo príjemných zážitkov 
takmer každej Handlovčanky a Han-
dlovčana. Svadby, školské turistické 
výlety, rodinné a firemné posedenia, 
to všetko zažili Tri studničky, ktoré v 
roku 2009 Handlovský banícky spolok 
(HBS) začlenil do obľúbeného Turis-
ticko-náučného banského chodníka 
(TNBCH). 

História Troch studničiek

Členovia HBS na informačnú tabuľu 
č. 8 o Troch studničkách napísali: Tri 
studničky boli miestom stretávania 
sa najmä remeselníkov pracujúcich v 
banských dielňach – kováčov, zámoč-
níkov, elektrikárov, strojnej obsluhy. 
Svojpomocne boli upravené prame-
ne pitnej vody a nad nimi na lúke sa 
uskutočňovali pravidelné letné výle-
ty skupín. Jedna júlová nedeľa bola 
určená na organizovaný výlet celých 
rodín a usporiadatelia – pracovníci 
dielní – sa postarali o prísun potra-
vín, nápojov a kultúrno-spoločenský 
program, ktorý trval do večerných 
hodín.
V rokoch 1972 - 1973 iniciatívny prís-
tup banských remeselníkov a techni-
kov viedol k tomu, že sa svojpomoc-
ne postavila veľká drevená chata, 
ktorá mohla slúžiť aj na ubytovanie 
a stravovanie. Na lúke sa vybudovali 
zábavné zariadenia pre deti (kolotoč, 
hojdačky) a malé ihrisko. Na okraji 
lúky si postavili niektorí zamestnanci 
malé chatky pre víkendové ubytova-

Aká bude budúcnosť obľúbenej lokality Tri studničky?

nie. Výstavba sa uskutočnila bez sta-
vebného povolenia a po roku 1990 sa 
veľmi ťažko prekonávali ťažkosti s ne-
ujasneným vlastníctvom pôdy. V roku 
2000 chata zhorela, príčiny požiaru sa 
nepodarilo zistiť a nebola už obno-
vovaná. Aj údržba malých chatiek a 
zábavných zariadení klesla, takže sa 
tieto dostali do nebezpečného stavu.
Pri výstavbe TNBCH boli z priestoru 
odstránené zvyšky chát a nevyho-
vujúce zariadenia. Napriek tomu je 
priestor upravený tak, aby mohol 
slúžiť väčšiemu počtu návštevníkov. 
Po oddychu sa ide opäť po označe-
nej zelenej značke na cestu. Z cesty 
po chodníku označenom spomína-

nou značkou krajom lesa a cez les. 
Na vrchole stúpania je možnosť od-
bočiť po turistickej žltej značke na 
Malý Grič na kótu 876 m.n.m. Výstup 
trvá cca 25 minút a zostup 15 minút. 
Pekný výhľad na Handlovú a jej oko-
lie s vyznačením okolitých vrchov na 
vrcholovej tabule.
Žiadame výletníkov, aby oheň za-
kladali len v upravenom  ohnisku! 
Horľavé odpadky spáľte a nehorľa-
vé dajte do pripravených  vriec! Tak 
si zabezpečíte bezpečnosť svoju a 
svojich detí a zachováte príjemné 
prostredie aj iným a pre Vašu ďalšiu 
návštevu. Toľko z tabule č.8 TNBCH. 
Od roku 2005 sa okolité pozemky na-

chádzajú v súkromných rukách. Spo-
ločnosť Vaša s.r.o.ich získala od RKC. 
Malý ostrovček oázy, ktorý poznáme 
pod názvom Tri studničky však osta-
li v majetku Hornonitrianskych baní 
Prievidza a Rímskokatolíckej cirkvi. 
Mesto Handlová za účelom posky-
tovania všeobecne prospešných slu-
žieb a tvorby projektov na ochranu 
životného prostredia založila koncom 
minulého roka mestskú neziskovú 
organizáciou Handlovské lesy n.o. 
Predseda správnej rady Radoslav Iž-
dinský a riaditeľ Jozef Maďar vstúpili 
do rokovania s majiteľmi pozemkov 
a cenia si prístup HBP, a.s ako aj RKC 
v rokovaniach.                                      (JP)

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, Silvia 

Grúberová, zvolala
21. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva. Konať 
sa bude formou 
videokonferencie 
prostredníctvom 

komunikačnej aplikácie 
ZOOM vo štvrtok 

29. apríla 2021 
o 14. hodine.

Program bude zverejný na 
webstránke mesta, priamy 

prenos sa bude vysielať 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.

Handlovčania budú môcť hlasovať 
za jeden z troch projektov.

Zámerom nadačného Programu 
podpory lokálnych komunít je 
umožniť občanom zúčastňovať 
sa na rozvoji domovskej obce či 
mesta formou realizácie vlastných 
drobných projektov. Občania môžu 
svoju obec a bezprostredné okolie 
zveľadiť budovaním komunitných 
záhrad, altánkov, prístreškov, auto-
busových zastávok, športových are-
álov a detských ihrísk. Podporované 
sú aj aktivity ako je výsadba a udr-
žiavanie zelene, ochrana životného 
prostredia, propagácia slovenských 
tradícií, rozvoj lokálnych športových 

klubov a budovanie turistických trás 
a cyklotrás.
V 5. ročníku nadačného Programu 
podpory lokálnych komunít zame-
raného na podporu rozvoja sloven-
ských miest a obcí bolo do závereč-
ného hlasovania vybraných 26 obcí 
zo všetkých regiónov Slovenska. Za 
každú obec sú zvolené tri projekty, 
za ktoré bude môcť hlasovať verej-
nosť. 

O hlas sa uchádzajú tri projekty

O finančný grant vo výške 6 000 eur 
zabojuje Základná škola Školská s 
projektom „Výhľadňa s bioklimatic-
kou pergolou a edukatívnym posla-

O 6000 eur zabojujú tri projekty. Rozhodnú ľudia 

Na Troch studničkách prežili krásne chvíle malí aj veľkí.                                                                                               ZDROJ FOTO: FB HANDLOVÁ KEDYSI – SKUPINA, ONDREJ HOZL

ním“, Centrum voľného času Hand-
lová nominovalo projekt „Mobilná 
hracia plocha na námestí“ a mesto 
Handlová bude žiadať verejnosť o 
podporu pre projekt „Zóna oddycho-
vých športov v HANDparku.“ 
Hlasovanie bude prebiehať v predaj-
niach COOP Jednoty v termíne od 
15. mája do 15. júna. Do začiatku hla-
sovania predstavíme na stránkach 
novín všetky nominované projekty. 
Program podpory lokálnych ko-
munít realizovala Nadácia COOP Jed-
nota so svojimi partnermi prvý raz v 
roku 2017. V uplynulých štyroch roč-
níkoch prerozdelila finančný grant v 
celkovej hodnote viac ako 600 000 
eur medzi 105 subjektov.             (RED)
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Drvivá väčšina ľudí múzeum navští-
vila počas letnej turistickej sezóny.

Slovenské banské múzeum (SBM) so 
sídlom v Banskej Štiavnici eviduje v 
roku 2020, poznačenom pandémiou 
nového koronavírusu, pokles tržieb 
vo výške viac ako 123 000 eur. 
„Slovenské banské múzeum utŕžilo 
v roku 2020 zo vstupného do svo-
jich expozícií, výstav a podujatí 346 
351,40 eura, čo je o 123 162,30 eura 
menej ako v roku 2019,“ uviedla Petra 
Páchniková. Najväčšie príjmy múze-
um evidovalo počas letnej turistickej 
sezóny v mesiacoch máj až október, 
ktorú sprevádzalo aj čiastočné uvoľ-
nenie protipandemických opatrení. 
Napriek tomu múzeum v týchto me-
siacoch zaznamenalo v porovnaní s 
rokom 2019 pokles tržieb o 13,6 per-
centa.
„V roku 2020 navštívilo Slovenské 
banské múzeum 99 341 návštevní-
kov, oproti roku 2019 je to pokles o 

Expozícia uhoľného baníctva zaznamenala 
vyše polovičný prepad návštevnosti

54 541 návštevníkov, čo predstavuje 
pokles približne o 35,44 %,“ prezra-
dila Páchniková s tým, že štatistika 
zahŕňa návštevnosť všetkých expozí-
cií, výstav i rôznych podujatí. Drvivá 
väčšina ľudí múzeum navštívila počas 
letnej turistickej sezóny, v rámci kto-
rej eviduje SBM pokles návštevnosti o 
takmer 24 percent.
Pokles návštevníkov v roku 2020 po-
cítili všetky expozície SBM, v najväč-
šej miere Galéria J. Kollára, Expozícia 
uhoľného baníctva na Slovensku v 
Handlovej a Mineralogická expozícia 
v budove Berggericht, v ktorých pre-
pad návštevnosti prekročil hranicu 50 
percent. Z pohľadu návštevnosti pan-
démia poznačila najmenej expozíciu 
na Starom zámku, ktorý v roku 2020 
navštívilo len o 7 percent menej tu-
ristov ako v roku 2019. „V počte osôb 
zaznamenala najväčší pokles expo-
zícia Banské múzeum v prírode a to 
v počte 20 233 ľudí,“ poznamenala 
Páchniková.                                       (TASR)

Od pondelka 19. apríla sa školy otvorili 
aj pre ôsmakov a deviatakov
Od pondelka 19. apríla sa vrátili k pre-
zenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych 
a deviatych ročníkov zo základných 
škôl mimo čiernych okresov. Od 26. 
apríla sa celé školstvo prepne do „re-
gionálneho Covid automatu“. V okre-
soch s najlepšou epidemiologickou 
situáciou tak budú môcť nastúpiť do 
tried všetci žiaci základných a stred-
ných škôl.
Návrat k prezenčnej výučbe bol mož-
ný vďaka zlepšeniu epidemiologickej 
situácie v krajine. „Otvorenie škôl je 
nevyhnutné tak pre vzdelávanie detí, 
ako aj pre štandardné fungovanie ro-
dín,“ zdôraznil minister školstva Bra-
nislav Gröhling.

Žiadne skúšanie ani písomky

Účasť na vyučovaní je štandardne 
podmienená pretestovaním zákon-
ného zástupcu a testujú sa tiež žiaci 
na 2. stupni ZŠ. „Odporúčame, aby 
sa žiaci druhého stupňa pretestovali 
antigénovými testami v mobilných 
odberových miestach v meste,“ po-
vedala školská metodička Andrea 
Bacúšan Nevolná. Naďalej platí, že v 
prípade nákazy môže riaditeľ so sú-
hlasom zriaďovateľa alebo Regionál-

neho úradu verejného zdravotníctva 
zatvoriť školu alebo triedu, kde sa 
objaví pozitívny prípad.
Uvoľňovanie opatrení v školstve v 
postupných krokoch je podľa minis-
tra dôležité nielen z dôvodu ochrany 
zdravia detí, žiakov, ich rodičov a pra-
covníkov škôl, ale tiež pre postupnú 
adaptáciu škôl na prílev žiakov. „Chcel 
by som poprosiť školy aj pedagógov, 
aby v prvých týždňoch po návrate 
žiakov do škôl upustili od skúšania či 
písania písomiek. Naším spoločným 
cieľom je, aby si žiaci postupne zvykli 
na návrat do štandardného režimu 
prezenčnej výučby,“ dodal minister 
Gröhling.
Podľa Nevolnej by mali učitelia prvé 
týždne venovať socializácii detí. „Mys-
lím si, že dištančné vzdelávanie na na-
šich školách bolo veľmi kvalitné, tak-
že žiaci nemajú veľké medzery, čo sa 
týka učiva.“ Školská metodička preto 
nepredpokladá, že by sa učivo prená-
šalo z ročníka do ročníka. Skôr učitelia 
podľa nej redukovali učivo tak, aby to 
podstatné v rámci ročníka žiaci splnili.    

Covid automat

Od 26. apríla 2021 sa celé školstvo 

prepne do regionálneho Covid auto-
matu. V okresoch s priaznivou epide-
miologickou situáciou tak bude mož-
né otvoriť školy a školské zariadenia 
pre ďalšie kategórie detí a žiakov.
• Čierne okresy: otvorené sú len ma-
terské školy, 1. stupeň ZŠ či stredné 
zdravotnícke školy a možnosť pre-
zenčnej výučbu v malých skupinách 
5 + 1
• Bordové okresy: otvorené sú aj 8. a 9. 
ročníky ZŠ, poradenské centrá a tiež 
centrá voľného času a jazykové školy 
pre individuálnu výučbu
• Červené okresy: otvorené sú aj všet-
ky ročníky 2. stupňa ZŠ a tiež prvé šty-
ri ročníky 8-ročných gymnázií, ktoré 
zodpovedajú 2. stupňu ZŠ
• Ružové okresy: otvorené aj stredné 
školy, jazykové školy, centrá voľného 
času a ZUŠ pre skupinovú výučbu

Farbu okresov ohlasuje Ministerstvo 
zdravotníctva SR podľa vývoja epi-
demiologickej situácie vždy v uto-
rok a platí od ďalšieho týždňa. Pre 
uľahčenie aktuálne farby okresov aj 
farby okresov pre nasledujúci týždeň 
v prehľadných mapách zverejňuje mi-
nisterstvo školstva v stredu na svojom 
webe.

(minedu.sk/RED)

Štát preplatil samospráve Handlovej 
výdavky vo výške viac ako 96 000 eur, 
ktoré jej vznikli v súvislosti s testova-
ním obyvateľov na ochorenie CO-
VID-19. Financie zapracovala radnica 
do druhej zmeny rozpočtu, ktorú na 
svojom poslednom rokovaní schválili 
mestskí poslanci.
Samospráva získala do rozpočtu i 
ďalšie prostriedky, viac ako 35 000 
eur použije na projekt efektívna ve-
rejná správa a viac ako 88 000 eur 
na projekt skvalitnenia a rozšírenia 
opatrovateľskej služby, informoval 
ďalej vedúci ekonomického odde-
lenia Mestského úradu v Handlovej 
Peter Mendel.
Druhá zmena rozpočtu zahŕňa podľa 
neho i aktualizáciu výdavkov na pro-
jekt revitalizácie vnútrobloku na síd-

Handlovej preplatil štát výdavky za COVID
lisku Morovnianska cesta, ktorá sa na 
základe verejného obstarávania zní-
žila o takmer 69 000 eur. „Museli sme 
riešiť i výdavky, ktoré sa týkali norma-
tívnych výdavkov pre školákov, kde 
došlo k zníženiu, ale na druhej strane 
sme riešili i zvyšovanie výdavkov. Išlo 
o 16 000 eur na verejné toalety, ktoré 
sme zrekonštruovali v dome kultúry 
a presunuli sme ich z minulého roz-
počtového roka,” doplnil. Radnica do 
rozpočtu zapracovala i preplatok vo 
výške 4 000 eur, ktorý jej vznikol pri 
vyúčtovaní výkonov vo verejnom zá-
ujme, priblížil Mendel.
Rozpočet mesta je po druhej zmene 
vyrovnaný. Celkové príjmy, ako i cel-
kové výdavky, sú vo výške 15 715 675 
eur.

(TASR)

Podľa odborníka ide o dôsledok 
prirodzeného zvetrávacieho pro-
cesu. 

V utorok 26. januára sa voda v Hand-
lovke na niekoľko hodín sfarbila do 
oranžova. Slovenská inšpekcia život-
ného prostredia vykonala 25. febru-
ára 2021 obhliadku miesta za prítom-
nosti projektantov, zástupcov mesta 
Handlová a zástupcov spoločnosti 
HATER – HANDLOVÁ, ktorá prevádz-
kuje skládku popolovín, uzavretú od 
roku 1998 a skládku komunálneho 
odpadu, ktorá je prevádzkovaná od 
roku 1996.
„Po dôkladnom oboznámení sa so 
skutkovým stavom a projektovou do-
kumentáciou uvedených prevádzok, 
ale aj laboratórnych výsledkov vody z 
Račieho potoka Slovenská inšpekcia 
životného prostredia konštatuje, že v 
tomto prípade nedošlo k mimoriad-
nemu zhoršeniu  vôd. Do vodného 
toku sa totiž nevypúšťali odpadové 
vody, ani  nedošlo k úniku znečis-
ťujúcich látok,” napísala hovorkyňa 
Slovenskej inšpekcie životného pro-
stredia, Tamara Lesná. Podľa jej slov 
v tomto prípade došlo k úniku pod-
zemných vôd spod skládky komunál-
neho odpadu. Neide však podľa nej 
o priesakovú vodu zo skládky, ale o 
podzemnú vodu. „V rozboroch bol 
zvýšený ukazovateľ železa - 65,9 mg/l 
a ukazovateľ pre sírany  -  89,0 mg/l,” 
doplnila. Ďalšie informácie Slovenská 
inšpekcia životného prostredia, pod-
ľa jej hovorkyne, kvôli prebiehajúce-
mu konaniu poskytnúť nemôže.
Podľa Ľubomíra Jurkoviča, vedúceho 
Katedry geochémie Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave, jav spôsobuje prirodzené 
zvetrávanie popola uloženého na 
skládke popolovín. „Keď cez popol 
preteká dažďová voda, železo sa 

Oranžová voda v Handlovke nebola toxická

vyzráža vo forme červených okrov. 
Došlo teda k tomu, že po prívalovom 
daždi sa väčšie množstvo týchto 
okrov vyplavilo do povrchovej vody. 
Preto bola oranžová.” Podľa jeho 
ďalších slov je to bežný zvetrávací 
proces. Keďže v uhlí bol vysoký ob-
sah pyritu, v popole ostalo železo aj 
sírany. „Dokazuje to aj zloženie vody, 
aké namerala Slovenská inšpekcia 
životného prostredia. Norma pre 
sírany v povrchových vodách je až 
250 miligramov na liter, takže tento 
parameter nebol prekročený. Táto 
koncentrácia železa vo vode je síce 

vysoká, trvala však len niekoľko ho-
dín. Železo toxické nie je, jeho vysoký 
podiel dočasne zhoršil iba senzoric-
ké vlastnosti vody,” povedal Jurkovič. 
Ako rodený Handlovčan má tento jav 
dobre naštudovaný, Handlovú do-
konca svojim študentom uvádza ako 
veľmi pekný príklad oxidačných pro-
cesov v prírode. “Takýchto lokalít je 
na Slovensku veľa. Tento jav je možné 
pozorovať v okolí mnohých skládok 
popolovín. Nie je to nič špeciálne a 
panika je zbytočná,” uzavrel Jurkovič.

Silver Jurtinus

Vyzrážané želzité okre na povrchu, fotené 26. 12. 2020, niekoľko týždňov pred incidentom.  FOTO: ARCHÍV ĽJ

ASISTOVANÉ SČÍTANIE SA ZAČNE V MÁJI
TERMÍN SLEDUJTE NA WWW.HANDLOVA.SK
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Na posilnenie administratívnych 
kapacít na Mestskom úrade v 
Handlovej poputujú finančné 
prostriedky z EÚ v rámci projektu 
s názvom „Podpora kapacít verej-
nej správy v okrese Prievidza“. 

Ide o projekt z Operačného progra-
mu Efektívna verejná správa na roky 
2014 - 2020, ktorého prijímateľom je 
mesto Prievidza a jeho partnermi sú 
mestá Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je zvýšiť koor-
dinačné a implementačné kapacity 
samosprávy za účelom zefektívnenia 
jej činností pri výkone originálnych 
a prenesených kompetencií. Bez 
vytvorených projektových pozícií 
by mesto Handlová nemalo odbor-
né kapacity na úspešné zvládnutie 
transformácie uhoľného regiónu 
horná Nitra v súlade s národnými a 
európskymi dokumentmi, plánmi a 
cieľmi a ďalšími projektovými výzva-
mi, ktoré mesto v najbližšom období 
čakajú.
Projekt sa realizuje v období od aprí-
la 2021 do marca 2023. Vďaka nemu 
sa primárne pripraví nový program 

Mesto rozšírilo zoznam realizovaných projektov

rozvoja mesta, tzv. Program hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Handlová a aktualizuje sa Koncepcia 
rozvoja cestovného ruchu v meste 
Handlová. Zámerom mesta je tak-

tiež spracovať aj nové projekty a 
projektové zámery, či iné plánovacie, 
analytické a metodické materiály po-
trebné na rozvoj regiónu.

Martin Podoba

Úvodné stretnutie k projektu na Mestskom úrade v Prievidzi.                                                                  FOTO: MSÚ PD

Na Partizánskej ulici pribudnú nové 
zákazové dopravné značky
V priebehu 16. týždňa (19. – 23. apríla 
2021) budú zamestnanci spoločnosti 
HATER-HANDLOVÁ, spol. s r.o. osádzať 
zvislé zákazové dopravné značenie na 
ulici Partizánskej, v časti od bývalého 
zubného strediska po reštauráciu 
Slovan. Zákazové značky budú platiť 
obojsmerne. Vodiči na ulici Partizán-

skej môžu svoje vozidlá parkovať na 
šiestich novovybudovaných parkova-
cích plochách v okolí.
Po osadení nových dopravných zna-
čiek bude v danom úseku mestská 
polícia zo začiatku vodičov upozor-
ňovať, následne bude pristupky riešiť 
v zmysle zákona o cestnej premávke.

K ruine na Žiarskej ulici sa nehlási nikto

Život ohrozujúcu ruinu mesto za-
bezpečí proti vstupu. 

Na primátorku mesta, Silviu Grúbero-
vú, sa listom obrátila obyvateľka mes-
ta. „Na Žiarskej ulici sa nachádza ruina 
starej bytovky, ktorá je v dezolátnom, 
život ohrozujúcom stave. Každý deň 
sa modlím, aby tam nebehali deti. 
Deti nevnímajú, aké je nebezpečné 
sa pohybovať nielen vo vnútri ale aj v 
celom okolí tejto schátranej stavby,“ 
napísala matka dvoch 13 ročných 
detí. „Prosím, kedy sa s tým už bude 
niečo robiť? Dúfam, že nie až vtedy, 
keď sa tu stane nejaké nešťastie a ne-
jaké dieťa nezavalí?“
Jedná sa o rozostavaný objekt stav-
by v ktorej malo vzniknúť desať by-
tov. Stavba bola povolená 6. apríla 
1990 a stavebníkom bolo Okresné 
výstavbové bytové družstvo Žiar nad 

Hronom. „V minulosti sme sa týmto 
problémom už zaoberali. Snažili sme 
sa nájsť kontakt na stavebníka, čo sa 
nepodarilo, nakoľko družstvo bolo v 
likvidácii,“ povedala Mária Dányiová 
zo Spoločného obecného úradu. 
Podľa zistení právničky mesta, Zuza-
ny Hujsiovej, uznesením Krajského 
súdu v Banskej Bystrici zo dňa 16. 2. 
2005 bol vyhlásený konkurz na ma-
jetok dlžníka Okresné výstavbové 
bytové družstvo so sídlom Žiar nad 
Hronom. Konkurz bol ukončený pre 
nedostatok majetku úpadcu 18. 10. 
2018, predmetná nehnuteľnosť sa 
však ku dňu 3. 11. 2015 ani nenachá-
dzala v súpise všeobecnej podstaty. 
Z obchodného registra bolo Okresné 
výstavbové bytové družstvo Žiar nad 
Hronom vymazané dňa 17. 11. 2018 a 
zaniklo bez právneho nástupcu.
Stavba stojí na pozemku Slovenské-

ho pozemkového fondu. Ani ten sa k 
nej však nehlási. „Správu Slovenského 
pozemkového fondu možno v tomto 
prípade jednoznačne vylúčiť, nakoľ-
ko Slovenský pozemkový fond podľa 
zákona spravuje poľnohospodárske 
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a 
nakladá s pozemkami, ktorých vlast-
ník nie je známy. Predmetná nehnu-
teľnosť uvedené charakteristiky ne-
spĺňa,“ napísal hovorca Slovenského 
pozemkového fondu, Martin Kormoš. 
Ako dodal, v zmysle Občianskeho zá-
konníka, stavby nie sú súčasťou po-
zemku.
Mesto bude podľa primátorky, Silvie 
Grúberovej, konať. „V nabližšom čase 
objekt zabezpečíme proti vstupu a 
budeme podnikať právne kroky k 
odstráneniu stavby.“

Silver Jurtinus 

Mali to byť byty, teraz je to opustený skelet v dezolátnom stave.                                                                                                                                                                                       FOTO: INU

Na Partizánskej ulici pribudnú zákazové značky.                                                                                                       FOTO: JP

Nové parkovacie plochy na Partizánanskej ulici.                                                                                                        FOTO: JP
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Podľa riaditeľa neziskovej orga-
nizácie Handlovské lesy je Slo-
vensko  šťastná krajina. V ústave 
aj v zákone o lesoch totiž máme 
paragraf, ktorý hovorí o využívaní 
lesov verejnosťou, čo znamená, že 
lesy môže využívať každý a nemu-
sí skúmať, komu ten les patrí. Toto 
právo, si podľa Jozefa Maďara, mu-
síme vážiť.

Čo je úlohou novej neziskovej or-
ganizácie Handlovské lesy? 
Našou ambíciou je poňať handlov-
ské lesy komplexne. Drevinové zlo-
ženie, ktoré máme v handlovskej do-
line, je unikátne. Vďaka tomu nie sme 
svedkami napríklad úplného zániku 
smrečín. Zaoberáme sa najnovšími 
poznatkami, ktoré nám potvrdzujú, 
že čím je drevinové zloženie pestrej-
šie, tým je stabilnejšie. V Handlovej 
sú lesy zmiešané. Padnuté listy na je-
seň pôdu obohacujú, preto sú naše 
smrečiny relatívne stabilné a preto 
sme tu nemali ani rozsiahle kalami-
ty. Našim cieľom je tiež prispieť pora-
denstvom, osvetou a popularizáciou 
nových poznatkov v oblasti lesníc-
tva a ochrany prírody a tak prispieť 
k obnoveniu prirodzenej druhovej 
štruktúry. Našou úlohou je spojiť 
všetkých, ktorí sa starajú o našu 
prírodu z pozície profesionálnych 
odborníkov na lesnú problematiku, 
vlastníkov pozemkov, našich obyva-
teľov, aby sme sa stretli v našom úsilí 
o zachovanie prírody, našli riešenia, 
ktoré vo veľkej miere budú rešpekto-
vať potreby jednotlivcov a zároveň 
napĺňať verejný záujem. 

Ambíciou združenia Handlovské lesy je starať sa o celé nezastavané územie mesta

Takže budú naše lesy krajšie?
Musíme si uvedomiť, že pred 70 rok-
mi tu 70 percent týchto lesov vôbec 
nebolo. Role a pasienky siahali až k 
hrebeňom okolitých hôr. Lesy tu vy-

Riaditeľ novovzniknutej neziskovej organizácie Handlovské lesy, Jozef Maďar.                                                                        FOTO: JP

sadili lesníci. Podarilo sa im dopesto-
vať unikátne zmiešané porasty, ktoré 
sú vďaka svojmu drevinovému zlože-
niu stabilné a sú odolnejšie voči kala-
mitám. To by sme si mali zachovať a 
pomáhať ľuďom, ktorí v lese pracujú 
a obhospodarujú ich. Nepotrebuje-
me lesy zlepšovať ani skrášľovať, už 
snáď lepšie ani krajšie byť nemôžu. 
Potrebujeme ich ale zachovať.

Lúky okolo Handlovej bude spásať 
dobytok. Ako hodnotíte túto akti-
vitu poľnohospodárov?
Lúky sú neodmysliteľnou súčasťou 
ekosytému a pasenie bude mať ab-
solútne blahodárny vplyv na to, aby 
tie porasty boli stabilné, aby sa tam 
zachovali medze, ktoré sú domovom 
množstva druhov vtákov a iných ži-
vočíchov. Naše nezisková organizá-
cia podporuje návrat spásania lúk v 
okolí mesta. Handlovský chotár sa 
výborne hodí na ekologické hospo-
dárenie. Biotopy, ktoré sa tu zacho-
vali, sú predurčené na spásanie. Tým, 
že sa kosili a mulčovali, sa lúky zmo-
nokultúrnili a prišli sme o mimoriad-
ne cenné spoločenstvá rastlín, ktoré 
treba týmto spásaním vrátiť späť. 
Vráti sa rozmanitosť druhov, vrátia sa 
kvitnúce rastliny, znova budú kvitnúť 
lúky. Vrátia sa druhy, ktoré sú priamo 
závislé na spásaní. Je to výhodné pre 
všetkých. Pre prírodu, pre nás aj pre 
hospodárov. Pri ekologicky hospo-
dáriacich farmároch by až 90 percent 
stravy mala tvoriť prirodzená strava. 
Pilotne sa dobytok vráti pod Veľký 
Gryč, teda medzi východnú šachtu a 
umelý násyp. Vrátia sa tam jalovice. 

Morovnianske lúky bude spásať hovädzí dobytok
Spoločnosť AGROPRODUKT SLO-
VAKIA a.s. z Lehoty pod Vtáčnikom 
bude na mornovnianskych lúkach 
nad Okružnou ulicou pásť dobytok. 
Trvalo trávnaté porasty v katastrál-
nom území mesta bude v rámci eko-
logickej poľnohospodárskej výroby 
spásať stádo hovädzieho dobytka v 
počte okolo 200 kusov. 
„Boli by sme radi, keby sme z nášho 
regiónu postupne vytvorili miesto, 
kde bude mať poľnohospodárstvo 

a chov hospodárskych zvierat svoje 
miesto,” povedal predseda predsta-
venstva spoločnsosti Daniel Frauen-
schuh. Zároveň verejnosť požiadal o 
rešpektovanie zámeru spoločnosti.
Na pasienkoch bude vytvorených 
niekoľko oplôtkov zabezpečených 
elektrickým ohradníkom. Spoločnosť 
AGROPRODUKT SLOVAKIA preto pro-
sí občanov, aby boli opatrní a zároveň 
ďakuje, že nebudú oplôtky ničiť a 
ohrozovať tak dobytok. ILUSTRAČNÉ FOTO: ASOCIAL.SK

Pamätníci si určite budú pamätať, že 
takto boli dlhé desaťročia tieto lúky 
využívané, preto kvitli. Nie je otázka 
roka ani dvoch, kým sa rastlinné spo-
ločenstvá na lúky vrátia, ale treba s 
tým začať. Tým, že poľnohospodári 
vrátia pasenie na lúky, nám veľmi po-
môžu. Povodne sa niekedy nespra-
vodlivo pripisujú lesníkom, že rúbu 
lesy. Zabúda sa však na vodozádrž-
nú schopnosť okolitých lúk a polí. To 
je to gro, ktoré má zabezpečiť, aby 
voda vsakovala v prírode. Keď budú 
dobre obhospodarované lesy a lúky 
ako jeden celok. Verím, že keď budú 
obrovské plochy okolo Handlovej 
spásané, aj pôde sa vráti vsakovacia 
schopnosť. Krásne kvietky na roz-
kvitnutej lúke budú až tým úplne 
posledným pozitívnym efektom.
  
Okrem lesov sa teda budete veno-
vať aj lúkam?
Naše združenie chce zabezpečovať 
kompletný servis mimo zastavaného 
územia mesta. Teda aj lúkam. K tomu 
servisu však patrí aj využívanie príro-
dy na oddych. Tu by sme chceli skĺbiť 
záujmy všetkých vlastníkov pozem-
kov, obhospodarovateľov, poľnohos-
podárov tak, aby sa ľudia cítili kom-
fortne. Keďže aj mesto vlastní nejaké 
lesné pozemky, chceme ľudí nasme-
rovať prioritne tam a vytvoriť tam 
podmienky, aby sa tam mohli vyžiť. 
Od začiatku sme plánovali, že začne-
me Tromi studničkami a takzvanými 
hočkami pri východnej šachte. Tam 
už sme pokročili, tam chceme vybu-
dovať zázemie pre oddychové aktivi-
ty. Dôležité pri oddychovej turistike 
je, aby to boli miesta, ktoré sú v his-
torickej pamätí Handlovčanov, aby 
sme nadviazali na nejaké tradície. 
Perspektívne uvažujeme aj o chate 
Martinka, tam po dohode s poľov-
ným združením by sme mohli vybu-
dovať jedno oddychové miesto. Na 
druhej strane v Kunešovskej vrcho-
vine na niektorých miestach by sme 
takéto zariadenia chceli pripraviť. K 
tomu potrebujeme dobrovoľníkov.

Čo by mali dobrovoľníci robiť?
O oddychové miesta sa bude treba 
intenzívne starať, lebo nie každý je 
ochotný po sebe upratať. Mali by tie 

miesta udržiavať, aby tam bolo vždy 
pripravené suché drevo, aby tam boli 
ohniská zabezpečené proti požiaru, 
aby tam bolo všetko tak, ako má byť. 
Ďalej potrebujeme dobrovoľníkov na 
rôzne ďalšie aktivity, ktoré chystáme. 
Na udržiavanie banského náučného 
chodníka, na brigády, aktivity, akcie. 
Uvažujeme o tom, že neskôr sa in-
tenzívnejšie zapojíme do ochranár-
skych aktivít. Keď budeme mať sieť 
dobrovoľníkov, potom by sme chceli 
začať s ochranárskou a lesníckou pe-
dagogikou priamo na školách. Chceli 
by sme deti dostať do lesa a priamo 
na mieste ich zapojiť do aktivít, aby 
sa naučili rozoznávať, čo u nás rastie, 
čo  u nás žije. Naučiť ich dívať sa na 
to pozornejšími očami, aby pocho-
pili, ako funguje les. On totiž nie je 
len krásny a zelený, ale je aj plný ži-
vota. Keď si naberiete za hrsť lesnej 
hrabanky, máte na dlani viac živých 
organizmov, ako žije na zemi ľudí. To 
sú veci, ktoré by sme chceli naučiť 
deti, aby mali k Handlovej vzťah, aby 
okolie mesta poznali, aby boli pyšné, 
čo všetko tu máme, čo všetko sa nám 
podarilo s pomocou generácií našich 
predkov vybudovať, aby naše lesy 
poznali a boli na ne patrične hrdé.

(JP)

Autorom loga neziskovej organizácie je Stanislav Stehlík z oddelenia marketingu a komunikácie Mestského 
úradu v Handlovej.

Ako sa stať 
dobrovoľníkom?

Cieľom neziskovej organizácie Hand-
lovské lesy je poskytovanie verejno-
prospešných služieb v oblasti ochra-
ny prírody a tvorbe projektov na jej 
ochranu. Ak sa chcete pridať, staňte 
sa dobrovoľníkom. Čo získate? Osob-
nostný a profesionálny rast, pocit za-
dosťučinenia, nové kontakty, priateľ-
stvá a hlavne nové skúsenosti.  Všetci 
dobrovoľníci, ktorí za 12 mesiacov ve-
nujú aspoň 40 hodín dobrovoľníctvu, 
dostanú potvrdenie o dobrovoľníckej 
činnosti a certifikát. Ľudia, ktorí sto-
ja na prahu svojej pracovnej kariéry, 
si tento certifikát môžu priložiť k ži-
votopisu a skúsenosti, ktoré počas 
doborvoľníckej práce získali, môžu 
uviesť medzi pracovné skúsenosti.
Formulár pre dobrovoľníkov je zve-
rejnený na webovom sídle mesta v 
sekcii Pre obyvateľov - Handlovské 
lesy n.o.

ILUSTRAČNÉ FOTO: PEDIAC.SK
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V uplynulom roku neboli mestskí 
policajti ani raz nútení použiť po-
čas služobného zákroku zbraň.

Podľa náčelníka Mestskej polície 
Hand lová, Marcela Jánošíka, rok 2020 
bol kvôli pandémii koronavírusu asi 
najnáročnejší rok, aký si dejiny mest-
skej polície pamätajú. Napriek tomu 
by však minulý rok nazval úspešným. 
Ako zhodnotil v Správe o činnosti 
mestskej polície za rok 2020, každým 
rokom dosahujú vyššie čísla. „K na-
plneniu cieľa byť bližšie k občanovi, 
či získanie si väčšej dôvery občanov, 
sme o ďalší krok bližšie,“ skonštatoval 
Jánošík. 
 

13 príslušníkov, stovky udalostí

Od 1. januára 2020 tvorí organizačnú 
štruktúru mestskej polície náčelník 
a 13 príslušníkov. V roku 2020 pre-
verili celkovo 6 113 udalostí, z toho 
objasňovali 1 255 priestupkov a vy-
konali 1 678 zákrokov. V porovnaní s 
rokom 2019 je vidieť aj na štatistike, 
že preverili o 738 udalostí viac. Čo sa 
týka oznámených priestupkov, tam 
sme zaznamenali o 39 oznámených 
priestupkov viac ako v roku 2019. 
Občania na mestskej polícii odovzdali 
104 nálezov, z toho 48 vecí sa poda-
rilo vrátiť pôvodnému majiteľovi. Z 
celkových 74 nahlásených strát od 
občanov bolo 9 vecí vrátených pô-
vodnému majiteľovi.

Komunikujú aj na facebooku

Za odvedenú prácu dostal útvar 
od ľudí 6 spontánnych písomných 
poďakovaní, spätnú väzbu od verej-
nosti však mestskí policajti dostávali 
aj prostredníctvom už zabehnutého 
profilu na sociálnej sieti Facebook. 
Zriadenie facebookovej stránky malo 
podľa náčelníka opodstatnenie a pre-
to sa rozhodli zriadiť aj stránku pre 
Karanténnu stanicu Handlová, ktorá 
slúži na zverejňovanie odchytených a 
zatúlaných psov. Taktiež prostredníc-
tvom stránky hľadajú nové domovy 
pre opustené psy. Ako však Marcel Já-

Profesionalita mestskej polície je pre mesto prínosom

nošík upozornil, facebookové profily 
mestskej polície nie sú monitorované 
24 hodín denne, preto nie je možné 
ho využiť na nahlásenie protiprávnej 
činnosti, ktorá neznesie odklad.

Kamerový systém pomáha

V roku 2020 mestská polícia využíva-
la 25 kamier mestského kamerového 
systému, vďaka ktorému zistila 104 
priestupkov a na základe žiadosti od 
orgánov činných v trestnom konaní 
poskytla 31 záznamov. „V mnohých 
prípadoch záznamy z kamerového 
systému pomáhajú pri objasňovaní 
protiprávnych konaní a stotožnení 
osôb. Úzko spolupracujeme s Okres-
ným riaditeľstvom Policajného zboru 
v Prievidzi – Odborom kriminálnej 
polície, Okresným dopravným in-
špektorátom a Odborom poriadkovej 

polície,“ povedal Marcel Jánošík. Vďa-
ka novele zákona o obecnej polícií z 
roku 2019 došlo k rozšíreniu právo-
mocí mestských a obecných polícií 
o riešenie dynamickej dopravy, čím 
z menšej časti mohli suplovať prácu 
štátnej polície a začali aj s vykonáva-
ním kontrol vozidiel taxislužby. „Cel-
kovo sme vykonali 14 kontrol, z toho 
v 8 prípadoch boli zistené nedostatky, 
ktoré sme oznámili na príslušné orgá-
ny,“ povedal Marcel Jánošík. 

Nezanedbali ani prevenciu

Pre pandémiu koronavírusu nemohla 
koordinátorka prevencie, Lucia Chu-
dá, absolvovať všetky naplánované 
besedy, stretnutia a prednášky. „Aj 
napriek nízkemu počtu odprezen-
tovaných prevenčných besied sme 
sa snažili naplniť cieľ zníženia miery 
a závažnosti kriminality a inej pro-
tispoločenskej činnosti. Keďže deti 
a mládež boli odkázané na domá-
ce prostredie a trávili čas prevažne 
osamote, spojili sme sa s mládežou 
prostredníctvom online konverzácie 
cez aplikáciu ZOOM a hovorili sme o 
nebezpečných nástrahách internetu 
a kyberšikane. Navštívila som aj klub 
dôchodcov a senior centrum, kde 
sme hovorili o bezpečnosti seniorov 
a radila som im, ako nedať šancu pod-
vodníkom,“ povedala Lucia Chudá. 
Svojimi aktivitami v oblasti prevencie 
oslovila v roku 2020 celkovo 772 ľudí. 

Zníženie byrokracie

Novinkou v roku 2020 bolo aj elektro-
nické spracovanie agendy priestup-
kov, čím sa mestským policajtom po-
darilo odbúrať zaťažujúcu papierovú 
byrokraciu. „Práca s knihou priestup-
kov je efektívnejšia a rýchlejšia,“ po-
vedal Jánošík. Ako dodal, prácu prís-
lušníkov mestskej polície uľahčilo aj 
podpísanie zmluvy s Odborom dokla-
dov a evidencií Prezídia policajného 
zboru SR o poskytovaní informácií a 
údajov z evidencie vozidiel, čo do-
pomohlo rýchlejšiemu a efektívnej-
šiemu objasňovaniu priestupkov na 
úseku dopravy, či pri riešení dlhodo-
bo stojacich vozidiel.
Správu o činnosti Mestskej polície 
v Handlovej prerokujú poslanci na 
mestskom zastupiteľstve 29. apríla.

(INU)

Asociácia poskytovateľov sociálnych 
služieb v SR vyhlásila celoslovenskú 
anketu o najlepších pracovníkov v 
sociálnych službách: 2. ročník Národ-
nej ceny starostlivosti Dobré srdce. 
Zamestnávatelia, kolegovia, ale aj 
prijímatelia sociálnych služieb, či ich 
príbuzní a známi, ktorí poznajú skve-
lú opatrovateľku, sestru v sociálnych 
službách, sociálneho, či iného pra-
covníka sociálnych služieb, ho môžu 
prihlásiť na ocenenie.

Hrdinovia tejto doby

Víťazi budú vyhlásení na slávnost-
nom Galavečere 21. septembra 2021 
v Starej tržnici v Bratislave a záznam z 
tohto večera odvysiela RTVS na dvoj-
ke začiatkom októbra. Ako uviedla 
koordinátorka Dobrého srdca a pred-
sedníčka APSS v SR Anna Ghannamo-
vá, „aj pandémia ukázala, že nielen v 
zdravotníctve, ale aj v sociálnych 
službách máme hrdinov tejto doby 
a je načase ukázať verejnosti nielen 
ich profesionálny príklad, ale aj ich 
tvár. Sociálne služby na Slovensku to 
nie je pár domov hrôzy, ukazovaných 
sem tam v médiách. Naopak, v slo-
venských sociálnych službách máme 
veľkú väčšinu poctivých poskytova-
teľov a armádu zamestnancov s dob-
rým srdcom, ktorí sa deň a noc starajú 
o ľudí, odkázaných na pomoc a máme 
už aj takých, čo pre svojich klientov 
položili to najcennejšie – svoj život.“

Deväť kategórií

Anketa Dobré srdce má 9 kategórií, 
tak ako v 1. ročníku. Okrem už spome-
nutých kategórií opatrovateľka, sestra 
v sociálnych službách, ďalší odborný 
pracovník v sociálnych službách (soci-

Hľadajú hrdinov v sociálnych službách. 
Prihláste ich do ankety Dobré srdce!

álny pracovník, fyzioterapeut, asistent 
liečebnej výživy....), je to aj manažér 
v sociálnych službách, dobrovoľník, 
ale aj samotný poskytovateľ sociál-
nych služieb a to bez ohľadu na to, či 
je verejný alebo neverejný. Aj v tom-
to ročníku bude kategória novinár o 
sociálnych službách, pretože sociálne 
služby sú ťažká a zložitá téma a nebyť 
novinárov, ktorí sa jej napriek tomu 
dlhodobo a poctivo venujú, tak by sa 
v médiách v súvislosti so sociálnymi 
službami hovorilo iba o zlých ojedi-
nelých príkladoch a nik by nevedel 
o príkladoch dobrej praxe. Rovnako 
nechýba kategória filantrop a fun-
draiser pre sociálne služby, lebo bez 
darcov a tých, čo dary zbierajú by so-
ciálne služby na Slovensku neprežili 
najhoršie desaťročie a ani ešte stále 
reálnu pandémiu. Deviatou kategó-
riou je Dobré srdce za výnimočný 
počin pre sociálne služby – kde nomi-
nanta určuje odborná porota a ten je-
diný vie o svojom víťazstve v kategórii 
pred samotným Galavečerom. Obálky 
ostatných 8-mich kategórií s menom 
víťaza z troch finalistov budú zapeča-
tené od posledného sedenia poroty 
v auguste 2021 až do samotného Ga-
lavečera. 

Ako nominovať?

Tvárou kampane zostáva naďalej pani 
Milka Vášáryová, galavečer bude mo-
derovať Martin Nikodým.
Prihlásiť hrdinov na ocenenie môže 
verejnosť cez elektronickú prihlášku 
na www.dobre-srdce.sk alebo aj poš-
tou na adresu Asociácia poskytovate-
ľov sociálnych služieb v SR, Fedákova 
5, 841 02 Bratislava s heslom na obál-
ke: DOBRÉ SRDCE 2021.

www.dobre-srdce.sk

Priemerná evidovaná miera neza-
mestnanosti klesla v Trenčianskom 
samosprávnom kraji (TSK) v marci 
medzimesačne o 0,03 % na úroveň 
5,52 %. Vyplýva to z informácií Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Miera nezamestnanosti v marci mier-
ne klesla vo všetkých okresoch TSK 
s výnimkou okresov Bánovce nad 
Bebravou a Trenčín, v ktorých stúpla 
zhodne o 0,02 %. Najvýraznejšie – o 
0,14 %, klesla miera nezamestnanosti 
v Púchovskom okrese.

Nezamestnanosť v kraji mierne klesla
Najvyššia nezamestnanosť v TSK 
bola v marci v okrese Prievidza, kde 
dosiahla úroveň 7,40 %. Nasledova-
li okresy Považská Bystrica (6,68 %), 
Partizánske (5,77 %), Bánovce nad 
Bebravou (5,53 %), Púchov (4,86 %), 
Nové Mesto nad Váhom (4,54 %), My-
java (4,41 %), Trenčín (4,31 %) a Ilava 
(4,24 %). Na Slovensku stúpla v marci 
nezamestnanosť o 0,08 % na úro-
veň 7,98 %. Najvyššia bola v okrese 
Rimavská Sobota (21 %), najnižšia v 
okrese Bratislava V (4,10 %).             (TASR)

Po personálnych zmenách sa počet príslušníkov ustálil na počte 13 odborne spôsobilých policajtov. FOTO: MSP
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645. výročie mesta Handlová, ktoré 
oslavuje naše mesto v tomto roku, 
si pripomíname na stránkach Hand-
lovského hlasu v každom jeho vydaní 
až do konca roka bádavou súťažou o 
pekné ceny. Správne odpovede na 
súťažné otázky nájdete v Monografii 
mesta 1, ktorá vyšla v roku 2017. Ten-
to rok  ju sprístupňujeme v digitálnej 
podobe na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v odkliku 645. vý-
ročie mesta. Pre tých, ktorí si chcú s 
nami zasúťažiť, nie sú majiteľmi Mo-
nografie mesta 1 a nemajú ani prístup 
na internet, nájdu túto knihu v našej 
mestskej knižnici, ktorá je otvorená aj 
počas núdzového stavu.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

1. Po zverejnení krátkeho textu o 
meste bude nasledovať otázka. Vašou 
úlohou bude otázku správne zodpo-
vedať. 
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že napí-
šete odpoveď do formulára, ktorý náj-
dete vo vydaní Handlovského hlasu 
na tomto mieste, vypíšete kontaktné 
údaje a pošlite do redakcie do uzá-
vierky budúceho čísla novín.

3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplňte 
a vhoďte do schránky na budove MsÚ 
v obálke s označením: Súťaž 645 ale-
bo odfoťte vyplnený kupón a pošlite 
fotografiu na adresu redakcie hand-
lovsky.hlas@handlova.sk, v predmete 
správy uveďte: „Súťaž 645“ 
4. Výhercov budeme losovať každé 
dva týždne. Vždy jedna/jeden z vás 
vyhrá pekné ceny k výročiu ako sú šál-
ky, tričká, pohľadnice, magnetky. Na 
konci roka všetky správne odpovede 
zo všetkých odpovedí vylosujeme a 
trom výhercom venujeme novú Mo-
nografiu mesta 2.

Súťažná úloha č. 3

V priebehu 14. storočia vyvrcholili 
priaznivé hospodárske i spoločenské 
premeny, ktoré priblížili Uhorsko k 
západnej Európe. Popri šľachte sa v 
spoločnosti výraznejšie začali presa-
dzovať mešťania, ktorí sa venovali re-
meslu a obchodu. Okrem kráľovských 
a zemepanských miest vzrástol v prie-
behu 14. stor. najmä počet mestečiek, 
kde sa konávali pravidelné týždenné 
trhy a od konca 14. stor. aj jarmoky. 
Pozoruhodne sa koncom Ľudovítovej 

vlády zvýšilo sebavedomie Slovákov. 
V mnohých mestách a mestečkách 
sa začali dožadovať spoluúčasti na 
ich správe, čo sa im v mnohých prí-
padoch aj podarilo.
Na hornej Nitre sa začalo nemecké 
obyvateľstvo vo väčšom počte usá-
dzať koncom 20. a začiatkom 30. 
rokov 14. storočia. Prílev nemeckého 
obyvateľstva pocítila najmä trhová 
osada Prievidza, ale aj Pravno, ktoré 
sa stalo centrom prospektorov vyhľa-
dávajúcich drahé kovy. 

Otázka číslo 3: Ako sa inak volal 
Pekný les? Volá sa tak aj Detský 

divadelný súbor v Handlovej.

Správna odpoveď:

......................................................................... 
Meno, Priezvisko:

.........................................................................
Email a/alebo telefónne číslo:

.........................................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádz-
kovateľ, ktorému sa poskytujú osobné 
údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 
7, 97251 Handlová , 0908 342 616, hand-
lova@handlova.sk. Doba uchovávania 
osobných údajov: do doby pominutia úče-
lu – zlosovanie výhier. Svojím podpisom 
dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi 
súhlas so spracovaním mojich osobných 
údajov pre vyššie uvedené účely. Podrob-
nosti o ochrane osobných údajov sú do-
stupné na www. handlova.sk/ samospra-
va/ osobnyudaj.

Podpis: 

.........................................................................

Celá doterajšia literatúra o Handlovej 
tvrdí, že táto nová osada bola založe-
ná 8. marca 1376 Henrichom Krike-
rom, synom Hannesom s povolením 
a súhlasom uhorského Ľudovíta I. 
Veľkého. Ten kráľa informoval, že na 
akomsi lesnatom mieste, ktoré sa volá 
Pekný les ležiacom pri Prievidzskom 
potoku a patriacom k hradu Bojnice, 
dovtedy prázdnom a bez ľudí, založil 
z vlastnej usilovnosti novú dedinu 
(villam locavit) a zhromaždil v nej 
ľudí pre nás a úžitok nášho majestá-
tu. Za záslužné skutky spomínaného 
Henricha sa kráľ rozhodol darovať mu 
jeden slobodný lán. V prípade Hand-
lovej z neskorších prameňov vieme, 
že spomínaný lán bol situovaný na 
východnej strane farského kostola sv. 
Kataríny. Patrili k nemu v malej miere 
oráčiny a ďalej lúky, pasienky a znač-
ný kus lesa.

Losovanie 2. kola

Správna odpoveď na otázku 2. kola 
je „na Pstruhároch.“ Zo správnych od-
povedí sme vyžrebovali pána Milana 
Reichmanna. Blahoželáme. 
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Ľudovít I.

Detská organizácie Fénix tento rok, 5. 
apríla, oslavuje nádherné 30. výročie. 
Máme za sebou 30 rokov táborov, 
podujatí, turistík, výletov, súťaží, 
stretnutí, projektov, hier… Vyrástlo 
s nami niekoľko generácií mladých 
ľudí, ktorých naši vedúci veľa naučili, 
pripravili ich do dospeláckeho života. 
Mnoho detí, ktoré drali sedačky výlet-
ných autobusov a v prezenčných 
listinách vždy hľadali kolonku so 
svojim menom sa stali vedúcimi, 
mladými vedúcimi, či aktívnymi 
dobrovoľníkmi. Máme za sebou 
30 rokov systematickej práce na 
území celého Slovenka. 
Možno sa pýtate, ako to Fénixáci 
oslávia v tejto zvláštnej dobe? 
Nuž, vynaliezavosť je naše 
druhé meno! Žijú naše sociálne 
siete, naša webová stránka dos-
tala nový šat (www.do-fenix.sk). 
Spustili sme množstvo zaujíma-
vých projektov ako je medzige-
neračné vzdelávanie „Aj moja 
starká sa dá zaočkovať“, „S Féni-
xom po Slovensku“, každý týždeň 
v roku 2021 nám tridsaťsekun-
dovým videom zablahoželajú 
dobrovoľníci, v knihách listuje-
me s digitálnou knižnicou Kubo, 
lámeme rekordy vo Fénixáckej 
knihe rekordov, vyšla vynovená 

moderná etapová hra Budúcnosť a 
nezabudla na nás ani pani prezident-
ka Zuzana Čaputová, ktorá nám k 
nášmu jubileu zablahoželala listom. 
Hoci naše výročie je plné krásnych 
podujatí, veríme, že našich dobro-
voľníkov, deti a mladých ľudí čoskoro 
uvidíme naživo!

Mária Maňáková, ml.

Jedna úloha v etapovej hre bola pripraviť darček pre Fénix. Naši členovia pripravili vankúšik, na ktorom sa 
vždy cítia dobre tak ako vo Fénixe.

Detská organizácia Fénix oslavuje

      FOTO: MM

Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ v 
spolupráci s rímskokatolíckou far-
nosťou Handlová ponúkla možnosť 
adopcie stromov v Handparku. 
Spolu išlo o 30 kusov krásnych a 
farebných listnatých drevín a 10 
kusov okrasných foriem ihličnatých 
stromov.
Myšlienka okamžite zaujala a všetky 
dreviny si Handlovčania adoptova-
li v priebehu niekoľkých dní. Podľa 
informácie od RKC Farnosť v Hand-
lovej by sa stromčeky mali vysadiť 
na Deň Zeme, vo štrtok 22. apríla. 
„Minulý rok sme si zadali úlohu, že 
v handlovskej zeleni pribudnú nové 
farby a práve drevinami, ktoré sme 
pripravili na výsadbu do Handparku 
začíname napĺňať tento cieľ, priamo 
na mieste, ktoré by sa v budúcnosti 
malo stať centrom rekreácie a špor-
tu v mestskej prírode,“ povedal Jo-
zef Božík z HATER-HANDLOVÁ.
Ku každému stromu bude umiest-
nená tabuľka s latinským názvom 
dreviny a menom rodiny/organizá-
cie, ktorá si danú drevinu adopto-
vala. 

HATER-HANDLOVÁ

Adopcia nových stromov v Handparku sa podarila

Javor červený je počas roka zelený, na jeseň žltý a červený.                                  FOTO: GARDENERSDREAM.CO.UK
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Mária Šandorová, rod. Ištoková, 63 rokov,
naposledy bytom Údernícka 45/3.

Helena Bubelínyová, rod. Kalužníková, 
90 r., naposledy bytom Poštová 40/5.

Zdena Molnárová rod. Berkyová, 65 rokov,
naposledy bytom Fučíková 14/3.

František Uhrovčík, 73 rokov,
naposledy bytom Údernícka 6/2.

Alexander Čiba, 59 rokov,
naposledy bytom Mostná 13/8.

Margita Koháryová, rod. Nikmonová, 59 r.,
naposledy bytom Okružná 35/10.

Mária Šadonová, rod. Čmaradová, 66 rokov,
naposledy bytom Partizánska 37/1. 

Mária Francová, rod. Suchá, 60 rokov, 
naposledy bytom Údernícka 49.

Júlia Hollanová, rod. Kováčiková, 82 rokov, 
naposledy bytom Poštová 50/4.

 
Stanislav Majtán, 67 rokov,
naposledy bytom 1. mája 21.

Žofia Chvojková, rod. Kovalčíková, 64 rokov,
pôvodne bytom v Handlovej, Mostná 29.

Miroslav Dedík, 60 rokov,
naposledy bytom Mlynská 8.

Navždy nás opustili

Spomienka
Dňa 20. apríla 

si propomenieme 
20 rokov, čo od nás odišiel 

náš otec, starý otec, 
prastarý otec, a druh 
Michal Schnierer. 

S úctou spomína 
dcéra Janka, syn Dušan 

a družka Gitka s rodinami. 
Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami. 

1/8/4/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 9 / 2021

je v utorok 27. apríla. 
Na distribučných miestach 

noviny budú 5. 5. 2021.

Spomienka
Dňa 23. apríla uplynú 
4 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a starký 

Jozef Velmovský. 

S láskou spomína 
manželka, dcéra a syn 

s rodinami.
Čas plynie ako rieky prúd, 

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
2/8/4/2021/OI

Spomienka
Dňa 20. apríla uplynulo 

smutných 23 rokov, 
čo nás navždy opustil 

náš milovaný syn 
Peťko Blaho. 

S láskou spomínajú 
rodičia, sestry a brat 

s rodinami a celá rodina. 

Osud je občas krutý, nevráti, čo raz vzal... 
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. 

3/8/4/2021/OI

Spomienka
Dňa 6. apríla uplynulo 
8 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný manžel,

otec, starký a prastarký 
Vladimír Podoba.

Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu tichú 

spomienku. 
S láskou spomínajú manželka Marta 

a synovia Vladimír a Rudolf s rodinami.
Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť, 

ale v našich srdciach budeš stále žiť.

4/8/4/2021/OI

Spomienka

Dňa 20. apríla uplynú 3 roky od úmrtia 
Rozálie Rumpovej 

a 26. apríla to bude 10 rokov, 
čo nás navždy opustil 

Vojtech Rump.

Navždy zostanú v našich srdciach.  

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im prosím, 
spolu s nami, tichú spomienku. 

Dcéra Jana s manželom, 
vnučky Martina s priateľom, Petra s manželom 

a pravnúčatá Tobiasko a Elka. 

5/8/4/2021/OI

Spomienka
19. apríla by sa dožil 

80 rokov náš milovaný 
manžel, otec, starký, 
prastarký, kamarát 

Martin Jonas. 

13. rokov uplynulo odo 
dňa, kedy nás naposledy 
poctil svojim úsmevom. 

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým. 
Nič už nie je také, aké bolo predtým. 

Všade okolo chýba aj po rokoch Tvoj hlas. 
Mal si rád život, my Teba a Ty nás. 

Skromný a láskavý si bol vo svojom živote 
a veľký vo svojej láske a dobrote. 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojim tokom plynie, 

krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.“ 

6/8/4/2021/OI

Spomienka
Dňa 26. apríla by sa dožil 

45 rokov náš milovaný 
syn, brat, švagor a strýko 

Adrián Lehotkai. 

Smútok a žiaľ v srdci 
máme, na Teba s láskou 

spomíname, len na krátky 
čas sa lúčime, v nebíčku sa spolu zídeme.

Adík, stále na Teba myslíme a smútok 
v srdci nosíme. Odpočívaj v pokoji.

7/8/4/2021/OI

Milí spoluobčania, rodinní prísluš-
níci, priatelia, obraciame sa na Vás v 
týchto neľahkých časoch s prosbou o 
pochopenie. Z rôznych strán sa šíria 
chýry, že sa o Vašich blízkych dosta-
točne nestaráme, že žijú v nevyhovu-
júcich podmienkach, že sú nám Vaši 
blízki ľahostajní. Toto sa nám počúva 
veľmi ťažko.  Hlboko sa nás dotýka-
jú nepravdivé informácie, ktoré sa 
o SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n. o. 
šíria. Tak ako na Vás dolieha táto zlá 
situácia, strach z nákazy a izolácie, 
rovnako dolieha aj na nás. 

Naša povinnosť i poslanie

Po celý tento pandemický čas sme 
my, zamestnanci SENIOR CENRA 
HANDLOVÁ, n. o., zdieľali priestory 
nášho zariadenia spolu s klientmi. 
Spolu sme prekonávali obdobia, keď 
sme nemohli byť s našimi blízkymi 
doma, pretože sme spali tu, v zaria-
dení, aby sme nikoho neohrozili, aby 
sme mohli pomáhať. Preto Vám rozu-
mieme. Vieme, aké je to nemôcť byť 
so svojimi blízkymi. Vedeli sme, že Vy 
sa na nás spoliehate, a boli sme tam. 
Odetí v protiepidemických oble-
koch, s rúškami na tvárach, s rukami 
vydretými od dezinfekcie, aby sme 
sa nenakazili. I tak nám COVID občas 
kolegov uzavrel do domácej  karan-

Otvorený list zamestnancov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ
tény, ale my sme to zvládli, lebo je 
našou povinnosťou a poslaním po-
starať sa o klientov. 

Všetci tvoríme jeden celok

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 
nie sú len holé steny a biele plášte, 
sú to predovšetkým ľudia – obyvate-
lia a zamestnanci. Prežívame s našimi 
klientmi ich smútok i radosť, každo-
dennú rutinu i výnimočné okamihy. 
V čase karantény sme sa snažili robiť 
všetko, čo bolo v našich silách, často 
na úkor vlastného zdravia a súkro-
mia. I tak prišli boľavé lúčenia, ktoré 
sme nevedeli ovplyvniť my, ani Vy. 
Naši klienti nás opúšťali a my sme 
si poplakali. Urobili sme všetko, a i 
tak... Smútili sme s Vami za Vašimi 
blízkymi, za našimi klientmi. Aj keď 
neoddeliteľnou súčasťou života 
je umieranie, táto smutná udalosť 
vždy zasiahne každého z nás, a to 
bez ohľadu na pracovné zaradenie. 
Sestry, ošetrovatelia, upratovačky, 
kuchárky i vedenie, všetci tvoríme 
jeden celok, jeden kolektív, ktorý je 
úzko spätý s Vami a s Vašimi blízkymi. 

Nahrádzame nenahraditeľné

Okolnosti týchto dní sú náročné, no 
my zachovávame chladnú hlavu a 

profesionalitu a pomáhame Vašim 
najmilším naďalej trpezlivo, s láskou, 
náležitou opaterou, starostlivosťou. 
Podávame Vašim blízkym pohár 
vody, podržíme ich za ruku, učešeme 
biele vlasy, vypočujeme si príbehy. 
Vieme, že nahrádzame nenahradi-
teľné, Vás - rodinu našich klientov. 
Vieme, ako ťažko naši klienti nesú 
skutočnosť, že nemôžu byť s Vami, 
cítiť Váš dotyk a pohladenie. 

Sme hrdí na našu prácu!

My, pracovníci SENIOR CENTRA 
HAND LOVÁ, n. o, môžeme s čistým 
svedomím vyhlásiť: „Sme hrdí na 
našu prácu!“, a Vás prosíme, buďme 
k sebe chápaví a súdržní. Morálna 
podpora rodinných príslušníkov 
klientov je pre nás uznaním, že verí-
te našej práci, ktorá je našim posla-
ním a nech už prežívame akékoľvek 
náročné časy, je pre nás mimoriadne 
dôležitá. Ďakujeme, že si budeme 
spolu rozumieť, že ak máte otázky, 
položíte ich nám, že sa budeme spo-
lu zhovárať a Vy nám dáte priestor na 
to, aby sme s Vami, rodinnými prís-
lušníkmi, mohli viesť pravdivý dialóg 
a napĺňať naše poslanie, do ktorého 
vkladáme srdcia. 

Kolektív SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o.

Riadková inzercia

COOP Jednota Prievidza, 
spotrebné družstvo ponúka na 
prenájom nebytový priestor v 
obchodnom dome v Handlovej, 
v centre mesta, na ul. SNP 1. 
Priestor má 50 m2 a nachádza sa 
v prízemnej časti obchodného 
domu, kde sa nachádzala stávková 
kancelária. Priestor je prístupný 
priamo zvonku, z ulice, je vhodný 
na maloobchodnú činnosť, 
prípadne prevádzku kaviarne, 
občerstvenia... 
Priestor je k dispozícií okamžite. 

Bližšie informácie: 
+421 465 199 109, +421 915 783 345, 
nehnutelnosti@pd.coop.sk.

Predám šijací stroj Minerva, šlapací, funkčný, 
cena 30 eur. 0915 286 275

9/8/4/2021/OI

Spomienka
Dňa 28. apríla uplynul 

jeden rok, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, 

starý otec a kamarát 
Pavel Dienes. 

S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia 

s rodinami.
8/8/4/2021/OI

11/6/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 16. apríla uplynulo  

35 rokov od úmrtia 
Otta Pappa.

S láskou spomínajú 
dcéra Mária s rodinou, 
syn Miroslav s rodinou, 
vnúčatá a pravnúčatá.

10/8/4/2021/OI

Vakcínu proti ochoreniu COVID-19 
dostalo vo veľkokapacitnom očkova-
com centre (VKOC) v Prievidzi počas 
jeho prvých dní fungovania uplynulý 
víkend 1920 záujemcov. Informoval o 
tom v pondelok Matej Plánek z odde-
lenia komunikácie a medzinárodných 
vzťahov Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK).
Zaočkovať vakcínou od spoločnosti 
AstraZeneca sa na zimnom štadióne 
v Prievidzi nechalo v sobotu 970 a v 
nedeľu 950 ľudí. VKOC v priestoroch 
zimného štadióna je v poradí druhým 
svojho druhu, ktoré zriadil TSK v spo-
lupráci s mestom Prievidza a Ne-

V Prievidzi otvorili očkovacie centrum

mocnicou s poliklinikou Prievidza so 
sídlom v Bojniciach. Fungovať začalo 
v sobotu. V areáli sa nachádza desať 
kójí, počas pilotného víkendu mali 
ľudia k dispozícii polovicu.
Očkovanie vo VKOC v Prievidzi zabez-
pečuje zdravotnícky personál kraja, 
považskobystrická a bojnická nemoc-
nica, lekári a sestry, krajské stredné 
školy, dobrovoľníci zo Strednej zdra-
votníckej školy v Trenčíne a Fakulta 
zdravotníctva Trenčianskej univerzi-
ty A. Dubčeka v Trenčíne, Ozbrojené 
sily SR, Slovenský Červený kríž, EXPO 
Center Trenčín a mesto Prievidza.

(TASR)



Zoe Zara Ďurinová (vľavo) a Nela Pukačová a pri domácom tréningu.                                                       FOTO: KŠGH

O fungovaní Klubu športovej gym-
nastiky sme sa rozprávali s pred-
sedníčkou klubu, Dušanou Ďuri-
novou.

Ako ďaleko siaha história klubu 
športovej gymnastiky?
Oficiálne sa oddiel športovej gym-
nastiky spomína od 23. júna 1969, 
kedy sa stal súčasťou novovzniknutej 
telovýchovnej jednoty TJ Mlaď pri 
Dome pionierov a mládeže, ktorej 
prvým predsedom bol Fedor Lilge. V 
roku 1970 sa telovýchovná jednota 
premenovala na TJ Plameň a jej pred-
sedom sa stal Milan Pukač, ktorý bol 
do roku 1980 zároveň aj predsedom 
oddielu športovej gymnastiky. Na dva 
roky sa stala predsedníčkou oddielu 
športovej gymnastiky Štefánia Kal-
manová a od roku 1982 bola pred-
sedníčkou oddielu Mária Kotríková. V 
roku 1993 prestúpil oddiel športovej 
gymnastiky z TJ Plameň do TJ Sokol 
Handlová. Ďalšia zmena nastala v 
roku 2012, keď sa TJ Sokol Handlová 
pretransformoval na občianske zdru-
ženie s názvom Klub športovej gym-
nastiky Handlová, ktoré ako združe-
nie funguje dodnes. Ja som sa stala 
predsedníčkou klubu v roku 2020.
Medzi rokmi 1990 a 2005 fungovalo 
aj Školské športové stredisko pri ZŠ 
Morovnianska cesta, ktoré malo dve 
oddelenia. V rokoch 1990 – 1994 v 
stredisku pracovali trénerky Mária 
Kotríková a Štefánia Kalmanová. Od 
roku 1994 Štefániu Kalmanovú vy-
striedala Anna Pukačová.

Aké najväčšie úspechy členovia 
klubu dosiahli?
Od roku 1969 do roku 1974 sa v 
oddiele pracovalo iba s chlapcami. 
Medzi najúspešnejších pretekárov 
patrili Mikuláš Pukač, František Bub-
niak, Pavel Janík, Ján Almáši, Pavel 
Prokein, Mikuláš Baján alebo Emil 
Kováč, ktorý v roku 1971 na Maj-
strovstvách Československa obsadil 
3. miesto v akrobacii. Po roku 1974 
sa gymnastike začali venovať aj diev-
čatá. K trénerovi Milanovi Pukačovi 
sa pridali ďalší nadšenci pre tento 
šport: Eva Bubniaková, Margita Ber-
náthová, Elena Kelová, Štefánia Kal-
manová. Z tohto obdobia sú známe 
mená gymnastiek Andrea Oravcová, 
Naďa Miškovičová, Anna Šutovská, 
Dana Červenáková, Anna Cibulková. 
Dievčatá obsadzovali v rámci okresu, 
kraja a Slovenska popredné umiest-
nenia. V rokoch 1978 – 1980 sa oddiel 
zúčastňoval Majstrovstiev Slovenska 
v skokoch na trampolíne. V roku 1978 
sa majstrom Slovenska stal Ján Almáši 
a v roku 1980 Dana Červenáková. Do 
roku 1991 nastala pauza a v roku 1991 
sa stala majsterkou Slovenska Moni-
ka Uramovská. Posledný raz oddiel 
športovej gymnastiky reprezentova-
la v roku 1994 Jarmila Žišková ml. a 
taktiež získala titul majsterky Slovens-
ka. Momentálnym úspechom Klubu 
športovej gymnastiky sú dievčatá, 
ktoré sú pripravené na pretekanie vo 
vyššej kategórii B, v ktorej už súťaží 
jedna naša pretekárka. Najčerstvejším 
úspechom je prvé miesto Zoe Zary 
Ďurinovej a tretie miesto Nely Puka-

Gymnastika predstavuje vrchol ľudskej motoriky

čovej na súťaži v predvedení zostáv 
technického okienka. Súťaž prebieha-
la online a prihlásilo sa do nej spolu 
21 gymnastiek z 9 klubov. 

Koľko členov má klub?
Členská základňa Klubu športovej 
gymnastiky Handlová pozostávala v 
roku 2020 z cca 65 detí a dospelých. 
V klube sa 6 dobrovoľných trénerov 
venuje deťom od predškoláčok a 
prípravky cez mladšie žiačky, staršie 
žiačky a juniorky. Trénujeme na ZŠ 
Morovnianska cesta, kde nám pani 
riaditeľka Elena Šoltysová vytvára 
tie najlepšie podmienky. Trénujeme 
3 – 4 krát týždenne v popoludňajších 
hodinách. Máme dve trénerky III. 
kvalifikačného stupňa - Jarmilu Gaz-
díkovú a Luciu Kozárikovú, trénerku 
II. stupňa Máriu Kotríkovú a trénerov 
I. kvalifikačného stupňa Annu Puka-
čovú, Štefániu Kalmanovú, Silviu Ko-
štialovú, Karola Bajána a trénujem aj 
ja. Všetci vykonávame túto činnosť vo 
svojom voľnom čase.

Aký vplyv mala pandémia na fun-
govanie klubu, súťaže a tréningy?
Od marca 2020 boli zrušené všetky 
súťaže, sústredenia, školenia a výcvi-
kové kempy Rregionálneho centra 
talentovanej mládeže organizované 
Slovenskou gymnastickou federá-
ciou. Nám sa podarilo zorganizovať 
v rámci hygienických opatrení a na-
riadení letné sústredenie a klubové 
preteky. Napriek prísnym hygienic-
kým opatreniam a obmedzeniam sa 
9 dievčat z KŠG Handlová spolu s tré-
nerkami Máriou Kotríkovou, Aničkou 
Pukáčovou, Ninou Koštialovou v ok-
tóbri zúčastnili pretekov Prievidzská 
medaila. Súťažilo sa v 4 kategóriách, 
kde si dievčatá so svojimi zostavami 
vybojovali krásne umiestnenia vo 
svojich kategóriách: 1. miesta: Kata-
rína Dolnická, Ema Vozárová, Diana 
Prosbová, Nella Očenášová. 2. mies-
ta: Tamara Bodžárová, Rebeka Šálová, 
Natália Karcolová a 3. miesta: Nikola 
Budinská a Ema Karcolová. Čo sa týka 
tréningov, od marca 2020 až do júna 
2020 boli športové tréningy zakáza-
né. Po uvoľnení opatrení a možnosť 
trénovať v exteriéri s obmedzeným 

počtom detí, sme využili túto mož-
nosť a uskutočnili pár tréningov v 
exteriéri. Začali sme trénovať až v 
septembri a hneď v októbri boli zave-
dené znovu opatrenia, ktoré nám ne-
dovoľovali trénovať v interiéri. Opäť 
sa tréningy spustili od 10. novembra, 
ale už v obmedzenom počte detí 5+1. 
Od 19. decembra 2020 sú uzatvorené 
interiérové športoviska a tento stav 
trvá dodnes.

Dá sa gymnastika trénovať doma 
cez videoaplikácie?
Tréningy v domácom prostredí sú 
pre tento šport veľmi náročné. Diev-
čatá sa môžu v domácom prostredí 
zamerať na posilňovacie a príprav-
né cvičenia, ktoré je však potrebné 
neustále kontrolovať, aby ich robili 
správne. Tu sú veľmi nápomocní ro-
dičia. Vybavenie majú niektoré deti 
doma, ale majú možnosť si zapožičať 
aj klubové vybavenie. Je však nároč-
né uskladňovať doma veľké žinenky, 
nácvikové kladiny a podobne. Staršie 
dievčatá, ktoré si už vedia sami uro-
biť kondičnú prípravu a posilňovacie 
cviky, trénujú doma cez nahraté vi-
deá. Mladšie dievčatá, ročníky 2012 a 
2011 trénujú doma, niektoré online, 
niektoré cez nahraté videá. Najmlad-
šie gymnastky však doma trénovať 
nemôžu. Nastúpili len v septembri 
2020 a kým začali platiť opatrenia, 
trénovali iba niekoľko týždňov. Na 
všetkých dievčatách badať, že už sú 
veľmi dlho doma, nemajú prístup do 
telocvične, do kolektívu a situáciou sú 
už demotivované. 

Robíte aj nábory nových členov? 
Čím je športová gymnastika špe-
cifická? 
Nábor detí robíme pravidelne na 
začiatok školského roka, vždy v sep-
tembri. Deti začínajú trénovať už od 
piatich rokov. Športová gymnastika je 
špecifická silou, vytrvalosťou, ladnos-
ťou, výborne zvládnutou motorikou 
a koordináciou pohybu. Je osobne 
považujem gymnastiku za vrchol ľud-
skej motoriky. Športová gymnastika 
je určená samozrejme aj pre chlap-
cov. V našom klube však trénujú len 
dievčatá.                                 Silver Jurtinus

V Mestskom kynologickom klube 
Handlová máme veľkú výhodu, že 
naše deti majú tých najlepších tréne-
rov, ktorí ich motivujú k pohybu vždy 
a za každých okolností. Sú nimi ich 
štvornohí miláčikovia, ktorí nevedia, 
že cvičisko je pre opatrenia už dlho 
zatvorené, potrebujú sa vybehať tak 
či tak. Preto sme sa začali venovať 
športu, ktorý pandémia neobme-
dzila - beh so psom v prírode, zvaný 
Canincross. V tejto bežeckej disciplí-
ne je pes zapriahnutý v postroji a 
ťahá bežca dopredu. Najbežnejšie sú 
rýchle šprinty do 10 km, ale výnimkou 
dnes už nie sú ani maratónske vzdia-
lenosti. Handlová obkolesená horami 
s množs tvom lesných ciest má na Ca-
nincross ideálne podmienky.
Vo veľkonočnom virtuálnom behu 
„Rozbeháme Slovensko”, kde bola 
úloha zabehnúť čo najviac kilomet-
rov za 60 min., sa umiestnil náš tréner 
Tomáš Gríger so psom Loopym na 3. 
mieste z 30 tímov vo svojej kategórii.
Najväčším úspechom je však to, že sa 
do bežeckých aktivít začala samovoľ-
ne zapájať aj mládež. Naša 15. ročná 
členka klubu, Diana Kyjaková so 
psom Leom, sa zapojili do Jarnej Vý-
zvy „VIRTUAL ACTIVITY” na podporu 
útulku Na konci sveta, ktorý je zame-
raný na liečbu a socializáciu opuste-

Mestský kynologický klub produkuje 
aj bežcov. Ich šport sa volá Canincross

ných a týraných zvierat prevažne zo 
zlých podmienok. Dianka s Leom si 
zabehali 14 km po Rematskej ceste a 
Tomáš Gríger s Loopym si dali 21,5 km 
polmaratón cez Bralovú skalu a Sedlo 
pod Vysokou.
Kto si netrúfol na dlhé behy, ve-
noval sa turistike so psom, zvanej 
Dogtrekking. Všetky deti z klubu spl-
nili počas zimy výzvu zdolať so psí-
kom Veľký Grič, niektoré si pridali aj 
Malý Grič a Vtáčnik.
Pandémiu sme teda nepresedeli na 
gauči, psíci nám nedovolili. Tešíme 
sa na znovuotvorenie športovísk, 
aby sme sa znovu plnohodnotne 
pustili do všetkých športov, kto-
rým sa v MsKK Handlová venujeme 
a máme ich teraz skutočne dosť. Z 
dvoch tréningov Agility týždenne sa 
rozrastáme na štyri a k tomu ďalšie 
dva príbuzného športu Hoopers, aby 
sme obsiahli množstvo nových záu-
jemcov, hlavne detí. Znovu otvárame 
Bull športy a ďalej pokračujeme v dl-
horočnej tradícii zaužívaných trénin-
gov obrany, poslušnosti a športovej 
kynológie. Náš areál za futbalovým 
štadiónom bude túto sezónu vyťaže-
ný každý jeden deň. Pre podrobné in-
formácie navštívte našu webstránku: 
www.mskkhandlova.sk

Mestský kynologický klub Handlová


