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Do kín mieri nový slovenský film Letní rebeli, 
ktorého dej sa odohráva v Handlovej 

Scéna z filmu s Alex (Liana Pavlíková) a Jonášom (Eliáš Vyskočil). Spoznáte ulicu, na ktorej sa nakrúcalo?                                                                FOTO:  FILMLETNIREBELI.SK

V pondelok, 10. augusta 2009, vy-
hasli životy 20 baníkov a banských 
záchranárov v handlovskej bani.  
Je to najväčšia banská tragédia v 
novodobých dejinách baníctva na 
Slovensku. Pred desiatimi rokmi 
Národná rada zaradila 10. august - 
Deň obetí banských nešťastí, medzi 
pamätné dni Slovenskej republiky.  

Každoročne sa pri pamätníku baní-
kom, na Ul. 29 augusta v Handlovej, 
zídu ústavní činitelia, predstavitelia 
mesta a obyvatelia, aby si spoločne 
spomenuli na tých, ktorí pri výkone 
svojho povolania prišli o to najcen-
nejšie. Tento rok sa spomienka na 
baníkov bude konať v pondelok, 
teda v deň, kedy ťažká banícka práca 
a banské prostredie, malé mesto pod 
mestom, uzavrelo pred jedenástimi 
rokmi životy baníkov a banských 
zách ranárov.

Za symbol tohto pamätného dňa boli 
v Handlovej vybrané biele ruže a pa-
mätný deň v Handlovej má prívlastok 
Deň bielych ruží. Predstavitelia mesta 
takýmto počinom chceli zvýrazniť, že 
tento deň je odlišným od ostatných 
pamätní dní. Pre mesto je vzácne i to, 
že banícke spolky a cechy na území 
Slovenska tento symbol prijali a v 
rôznych kútoch baníckych miest sú 
banícke pamätníky ovenčené bielymi 
ružami, čím symboliku – biela farba 
ruže ako symbol nevinnosti, zelené 
lístky - farba nádeje, aby sa takáto tra-
gédia už nikdy nestala - nachádzame 
vo viacerých kútoch Slovenska. 

Pamätník ovenčený 
bielymi ružami

Pamätník baníkom na Ul. 29. augusta 
v Handlovej bude jeden deň v roku 
ovenčený bielymi ružami. Rok po 

tragédii bola osadená pri pamätníku 
pamätná tabuľa, ktorú vytvoril Hand-
lovčan, akademický maliar, Rudolf 
Cigánik. V tento pamätný deň si Slo-
vensko pripomína viac ako 470 obetí 
banských nešťastí, ktoré sa stali v 
baniach v regióne hornej Nitry a viac 
ako 300 doteraz historicky zmapo-
vaných banských tragédií, ktoré sa 
udiali v baniach ťažiacich kovy na 
slovenskom území. 
Prijmite pozvanie na spomienkové 
podujatie, ktorého program, i napriek 
súčasnej situácii v súvislosti s pandé-
miou COVID-19, mesto Handlová pri-
pravuje. 

Program pamätného dňa

Deň bielych ruží,  pondelok 10. au-
gust 2020, Handlová:
• 9.30 h posledné zvonenie (v tom-
to čase dispečeri stratili telefonické 

Slovensko si pripomenie Deň obetí banských nešťastí
spojenie s baníkmi), v Handlovej sa 
rozozvučia kostolné zvony a delegá-
cia baníkov z Hornonitrianskych baní 
Prievidza, a.s. položí vence na mests-
kom cintoríne.
• Počas celého dňa môžu návštevníci, 
občania prechádzajúci cez Handlovú 
zapaľovať sviečky pri Pamätníku baní-
kov na Ul. 29. augusta
• 18.00 h verejné zhromaždenie ob-
čanov a delegácií pri Pamätníku ba-
níkom na Ul. 29. augusta. V progra-
me zaznie banícka hymna, delegácie 
položia kytice, zapália sviece a vzda-
jú úcty obetiam banskych nešťastí. S 
príhovormi vystúpi ústavný činiteľ a 
primátorka mesta.
Dejiny prisúdili Handlovej prvenstvo 
v priemyselnej ťažbe uhlia na Slo-
vensku, ktorá sa začala v roku 1909. 
Bohužiaľ i smutnú spomienku z 10. 
augusta 2009.

 (RED)

Predpremiéra filmu za účasti tvor-
cov sa uskutoční v Kine Baník v so-
botu 8. augusta.

„Leto je konečne tu! Jonáš sa veľmi 
teší na prázdniny u deda Bernarda. 
No ten sa necíti najlepšie, odkedy 
stratil prácu a ostal sám. Jonášovi je 
jasné, že musí niečo vymyslieť. A tak 
ich oboch čaká búrlivé leto v zna-
mení dobrodružstva a nevšedného 
priateľst va,“ znie oficiálna anotácia 
distribútora nového slovenského fil-
mu Letní rebeli, ktorý sa nakrúcal v 
lete 2018 v Handlovej a v slovenských 
kinách bude mať oficiálnu premiéru 
13. augusta.

Využili handlovské dvory

V databáze Slovenského filmového 
ústavu SK Cinema sa dajú nájsť len 
dva hrané filmy, ktoré sa nakrúcali v 
Handlovej. Málo známy film „Rozde-
lení” režiséra Jána Lacka z roku 1976 
zachytáva nielen vzájomné vzťahy 
Čechov a Slovákov počas rozdelenia 
republiky v období druhej svetovej 
vojny, ale aj politickú a spoločensko 
- sociálnu klímu toho obdobia. Nie-
koľko záberov v Handlovej nakrútil aj 
režisér Dušan Rapoš v roku 1989 pre 
svoj film „Rabaka“, v ktorom účinkova-
li členovia kapely Elán. O to vzácenjší 
je fakt, že vo filme Letní rebeli naše 
mesto netvorí len bezmennú kulisu, 
ale je aj miestom deja. „Dokonca aj 
hlavné postavy, dedo Bernard a jeho 
vnuk Jonáš, sa o Handlovej vo filme 
rozprávajú. V Handlovej sme najviac 
nakrúcali, bývali a strávili tam krásny 
letný mesiac počas prázdnin 2018,“ 
povedala producentka filmu Katarí-
na Krnáčová. 
Naše mesto si spomedzi mnohých lo-
kalít vybrala do filmu režisérka Marti-
na Saková: „Handlová bola najkrajšia, 

lebo sú tu domy, ktoré majú veľmi 
veľké dvory, na ktorých ešte ľudia su-
šia prádlo, stretávajú sa tu a je tu veľ-
mi otvorená atmosféra. Navyše to nie 
je ploché, všetko je na briežku a sú tu 
rôzne zákutia,“ povedala v roku 2018 
počas nakrúcania filmu. Okrem Hand-
lovej tvorcovia nakrúali aj v Trenčíne, 
Novej Dubnici a v Prievidzi.

Zahrali si aj Handlovčania

Vo filme, ktorý sa nakrúcal pred 
dvoma rokmi ešte pod pracovným 
názvom Leto s Bernardom, si v kom-

parze zahrali aj niektorí Handlovča-
nia. „My sme sa rozhodli, že chceme 
obyčajných ľudí, ktorí nemusia mať 
žiadne herecké skúsenosti. Skôr sme 
hľadali výzorovo zaujímavé tipy,“ po-
vedala Katarína Krnáčová. 
Hlavné detské postavy stvárnili Eli-
áš Vyskočil z Prahy a Bratislavčanka 
Liana Pavlíková. Vo filme účinkujú aj 
Szidi Tobias, Pavel Nový alebo Jana 
Oľhová.

Špeciálna predpremiéra

Oficiálnu premiéru bude mať film 11. 

augusta v Bratislave, ešte predtým ho 
však budú môcť vidieť diváci v mes-
tách, kde štáb nakrúcal. Špeciálna 
predprieméra filmu za účasti režisé-
rky a detských hercov sa v Handlovej 
uskutoční v sobotu 8. augusta o 18. 
hodine.
Od štvrtka 13. augusta bude Kino Ba-
ník premietať film každý deň, okrem 
soboty, až do pondelka 17. augusta. 
Film je mládeži prístupný a podľa 
jeho tvorcov sa môžememe tešiť na 
dobrodružný komediálny film, ktorý 
pobaví a zahreje celú rodinu.

Silver Jurtinus

ŠTVRTOK JE
NESTRÁNKOVÝ

DEŇ
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Zmeny v organizácii práce na 
mests kom úrade budú platiť len 
do konca augusta.

Mimoriadna situácia na území SR spô-
sobila, že nebolo možné spracovať 
niektoré druhy agendy odborných 
zamestnancov. Mestským úradní-
kom navyše pribudla  nová agenda 
týkajúca sa sčítania domov a bytov. 
Mesto Handlová preto dočasne za-
viedlo nestránkový deň. Keďže úrady 
štátnej správy majú zvyčajne určený 
za nestránkový deň štvrtok, mesto sa 
prispôsobilo. Na vybavenie rozpraco-
vanej agendy budú mať teda zamest-
nanci mesta ešte päť štvrtkov.
Primátorka mesta, Silvia Grúberová, 
k takémuto rozhodnutiu pristúpila 
z dôvodu požiadavky vedúcich jed-
notlivých oddelení Mestského úradu 
Handlová. „Ako sme avizovali, úrad 
chceme otvoriť, a na tom trváme. 
Zároveň nám mimoriadna situácia 
vstúpila do všetkých procesov. Za-
mestnanci mesta fungovali počas mi-
moriadnej situácie, ale aj inštitúcie, s 
ktorými komunikovali, pracovali v mi-
moriadnom režime, na stole sa všet-
kým nakopila nevybavená agenda. 
Niektorí sa museli postarať o svojich 
blízkych, deti, ktoré nenavštevovali 
školu, sú to rôzne príbehy. Zároveň 
prednosta začal riešiť veľmi rozsiahlu 
agendu Sčítania obyvateľov, domov 
a bytov, kde máme my, ako verejná 
správa, spracovať a zaevidovať 1 651 
rodinných domov a vyplniť doslova 

viac ako 34 tis. riadkov formulárov. 
Verím, že sa nám to spoločne podarí 
a obyvateľom ďakujem za pochope-
nie“, uviedla primátorka na margo 
nestránkového štvrtka.

Úradné hodiny posunú 
aj horúčavy

Vzhľadom na to, že budova hand-
lovského mestského úradu nie je 
plne klimatizovaná, pracovný čas sa 
v prípade tropických horúčav v pra-
covných dňoch posunie od 6.00 h 
do14.00 h. Mesto preto žiada obyva-
teľov, aby si v prípade letných horú-
čav preverili pracovnú dobu úradu 
vopred. O zmene pracovného času 
bude samospráva informovať vo-
pred na svojom webovom sídle www.
hand lova.sk a na Facebookovm pro-
file @MestoHandlova. O posune roz-
hodne primátorka mesta na základe 
krátkodobých predpovedí počasia 
Slovenského hydrometeorologické-
ho ústavu. „Sme povinní dodržovať 
jasné pokyny týkajúce sa bezpečnosti 
pri práci v prípade vysokých teplôt na 
pracovisku“, uviedla primátorka.
Vstup do budovy mestského úradu 
je možný len cez hlavný vchod. Pri 
príchode si občania musia dezinfiko-
vať ruky a mať na tvári rúško. Zadný, 
bezbariérový vstup ostáva uzavretý. 
V prípade potreby je potrebné telefo-
nicky kontaktovať informátora: 046/ 
519 25 11.

(RED)

Štvrtky sú na úrade nestránkové dni

Primátorka mesta vydala 16. júla Prí-
kaz primátorky mesta číslo 13/2020, 
ktorým dočasne pozastavila posky-
tovanie ambulantných sociálnych 
služieb v Dennom centre (v Klube 
dôchodcov) na Ul. SNP 14. Priestory 
budovy dočasne nemôžu využívať ani 
členovia spolkov a združení, ktoré ju 
využívali na stretávanie a svoju čin-
nosť. V prípade individuálneho vstu-

Klub dôchodcov je dočasne uzavretý
pu členov združení a spolkov sú po-
vinné tieto osoby nahlásiť svoj vstup 
a prítomnosť v objekte referentke 
sociálnych služieb mesta Handlová, 
Zuzane Šalátekovej, na tel. 0918 325 
880, alebo emailom: zuzana.salate-
kova@handlova.sk. Príkaz primátor-
ky platí do odvolanie počas obdobia 
šírenia COVID-19.

(RED)

Zákaz návštev v nemocnici 
Od stredy 22. júla 2020, došlo v hand-
lovskej nemocnici k zákazu návštev 
hospitalizovaných pacientov na lôž-
kach oddelenia dlhodobo chorých, 
ako aj v Senior centre Svätej Kataríny, 
n.o.. Okrem tohto opatrenia platí aj 
naďalej používanie osobných ochran-
ných pomôcok, zvýšená dezinfekcia 
v priestoroch zdravotníckeho zaria-
denia a povinné je prekrytie horných 
dýchacích ciest.
Ako informovala hovorkyňa skupi-
ny AGEL SK, Martina Pavliková, triáž 
(prvotné zhodnotenie zdravotného 
stavu) je v pri vstupe do nemocnice 

zrušená, avšak teplota a cestovateľská 
anamnéza je pacientom a sprevádza-
júcim osobám zisťovaná priamo v 
ambulanciách nemocnice. Zároveň sa 
pri návšteve lekára vypisuje dotazník. 
Novým opatrením je aj to, že pacienti, 
ktorí idú na plánovaný alebo akútny 
operačný zákrok, musia podstúpiť 
testovanie na COVID-19.  Vedenie 
nemocnice zakazuje tiež akýkoľvek 
voľný pohyb osôb vo vnútorných 
priestoroch nemocnice, ktorý nie je 
viazaný na poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti.

(RED)

Od 1. júla na pozícii terénneho sociál-
neho pracovníka pôsobí Mgr. Andrea 
Koželuhová. Pozícia je vytvorená v 
rámci národného projektu s názvom 
Podpora a zvyšovanie kvality terénnej 
sociálnej práce, ktorý mesto realizuje 
od 1. marca 2020 do 31. decembra 
2023 a na ktorý zíkalo finančné pro-
striedky v maximálnej výške 111 248 
eur. Hlavným cieľom projektu je za-
členenie ľudí sociálne vylúčených ale-
bo ohrozených sociálnym vylúčením 
a chudobou do spoločnosti, reálne 

Nová terénna sociálna pracovníčka
zlepšenie ich životnej situácie sme-
rom k životu v dôstojných podmien-
kach a to prostredníctvom výkonu 
terénnej sociálnej práce a rea lizácie 
nadväzujúcich komplexných činnos-
tí, umožňujúcich reálnu zmenu život-
ných podmienok týchto osôb. 
Kancelária terénnej pracovníčky je v 
elokovanom pracovisku sociálneho 
oddelenia v Základnej škole Morov-
nianska cesta. Telefonický kontakt: 
0917 136 273, email: terennapraca@
handlova.sk.                                       (RED)

Lídri EÚ dosiahli na mimoriadnom 
samite v Bruseli dohodu o záchran-
nom balíku pre ekonomiky po 
pandémii nového koronavírusu a 
o rozpočte Únie na obdobie rokov 
2021 – 2027. 

Premiéri členských krajín súhlasili s 
fondom obnovy po pandémii vo výš-
ke 750 miliárd eur, ktoré si vo forme 
nenávratných grantov a výhodných 
pôžičiek rozdelia krajiny tvrdo zasiah-
nuté pandémiou. Okrem toho lídri 
dosiahli aj dohodu o sedemročnom 
rozpočte EÚ vo výške jedného bilió-
na eur.
„Nový európsky rozpočet je obrovská 
príležitosť pre Slovensko a jeho vládu, 
ako minúť peniaze v úzkej spolupráci 
s regionálnou a územnou samosprá-
vou,“ uviedol prezident Únie miest 
Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína 
Richard Rybníček s tým, že ak to vláda 
neurobí dôsledne, neskončí to dobre. 

R. Rybníček: Peniaze z EÚ sa dajú účelne 
minúť len v súčinnosti vlády a samosprávy

„Treba byť opatrný, ako sa k celému 
balíku peňazí postaví vláda SR. Som 
hlboko presvedčený, že to nedopad-
ne dobre, pokiaľ nebudú projekty fi-
nancované cez takzvané integrované 
územné stratégie. To znamená v úzkej 
spolupráci vlády s vyššími územnými 
celkami, mestami a obcami,“ skonšta-
toval Rybníček. Pokiaľ bude štát roz-
hodovať len na úrovni vlády a bez úz-
kej konzultácie so samosprávami, tak 
to podľa jeho slov nedopadne dobre. 
„My sme najbližšie občanom. Presne 
vieme, čo v danom území treba. Pri in-
tegrovanej územnej stratégii sa môžu 
peniaze veľmi efektívne a rozumne 
minúť na stredne veľké a veľké pro-
jekty,“ poznamenal prezident ÚMS.

Jednoduchšie podmienky 
umožnia rýchlejšie čepranie

Podľa handlovskej primátorky Silvie 
Grúberovej, pokiaľ Slovensko dokáže 

nastaviť jednoduchšie podmienky 
pre žiadateľov na získanie eurofon-
dov, môžeme mať ako krajina, ako 
región, mesto, podnikateľský sektor 
či neziskový sektor oveľa lepšie a 
rýchlejšie čerpanie. „Z mojich skú-
seností v oblasti projektov môžem 
identifikovať mnoho prekážok v do-
terajšom čerpaní: komplikované pre-
byrokratizované spracovanie žiadosti, 
nepravidelné financovanie negatívne 
ovplyvňujúce cashflow, neprimerané 
korekcie, jednostranné menenie pra-
vidiel hry, dodatkovanie zmlúv po-
čas realizácie projektu, krátky čas na 
predkladanie žiadostí odo dňa vyhlá-
senia výzvy atď.,“ uviedla primátorka 
na sociálnej sieti. 
Zároveň vyzvala podnikateľov, ktorí 
majú konkrétny projektový zámer, 
ktorý by chceli realizovať a ktorý by 
radi vložili do Akčného plánu, aby ju 
kontaktovali do 6. augusta na email 
primatorka@handlova.sk.

(TASR, INU)

Handlovú navštívil minister hospodárstva Richard Sulík

Minister hospodárstva Richard Sulík prijal pozvanie primátorky mesta Silvie Grúberovej do nášho regiónu. Pracovné stretnutie na pôde handlovského mestského úradu 
sa konalo vo štvrtok 2. júla a okrem ministra a primátorky sa ho zúčastil aj zástupcu primátorky, Radoslav Iždinský. Témami stretnutia boli hlavne príležitosti v oblasti 
zamestnanosti a hospodárske a energetické výzvy nášho regiónu. FOTO: JP

Odkaz pre starostu vyhodnotil 
úspešnosť miest a obcí za uplynulý 
rok. Desiatim samosprávam odo-
vzdal ocenenie Zlaté vedro.

Silnou stránkou portálu Odkazu pre 
starostu je podľa Veroniky Prachá-
rovej, riaditeľky Inštitútu pre dobre 
spravovanú spoločnosť, ktorý portál 
zastrešuje, transparentnosť, verejná a 
nezávislá kontrola podnetov ako aj ši-
roká základňa používateľov po celom 
Slovensku. „Od roku 2010 sa už vyrie-
šilo viac ako 40-tisíc podnetov. Vďaka 
tomu ostáva Odkaz nielen nástrojom 
pre samosprávy, ale predovšetkým 
nástrojom občianskej participácie a 
spolupráce,“ povedala Prachárová.
Výsledky samospráv inštitút hodnotí
raz ročne. Samosprávy sú rozdelené
podľa veľkosti na väčšie a menšie ako
20-tisíc obyvateľov. Spomedzi väčších
samospráv vyhrala v obidvoch hod-
notených oblastiach, riešení podne-
tov a komunikácii, Žilina. V kategórii
riešenia podnetov ju nasledovala Nit-
ra, o tretie miesto sa delí Prievidza s 

mestskou časťou Bratislava-Ružinov. 
V komunikácii získala druhé miesto 
Prievidza a tretie Dubnica nad Vá- 
hom. Medzi menšími samosprávami 
si najlepšie počínali Malacky, ktoré 
taktiež vyhrali v obidvoch kategóri-
ách. V riešení podnetov prevzali oce-
nenie aj Púchov a mestská časť Bra-
tislava-Vajnory, v komunikácii Ivanka 
pri Dunaji a Dolný Kubín. 
Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil 
samosprávy v kategórii riešenia pod-
netov aj komunikácie na základe ich 
úspešnosti oproti priemernej samo-
správe zapojenej do projektu. V prí-
pade riešenia podnetov bola každé-
mu podnetu priradená náročnosť na
stupnici od 1 po 5, pri komunikácii sa
brala do úvahy jej úplnosť a rýchlosť.
V oboch kategóriách sa v záverečnom
vzorci prihliadalo aj na celkový počet
prijatých podnetov. Preto je možné, 
že aj samospráva, ktorá vyriešila nižší
pomer podnetov, mohla skončiť pred
samosprávou s vyšším pomerom, po-
kiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet
podnetov a tie spadali do náročnej-

ších kategórií.
Handlová skončila medzi menšími 
mestami na piatom mieste v kategó-
rii riešenia podnetov. V komunikácii 
mestu patrí siedme miesto.
„Máme čo dobiehať,“ zhodnotila ad-
ministrátorka Odkazu pre starostu z 
Mestského úradu v Handlovej, Vanda 
Matiašková. „Sú to výsledky za rok 
2019, kedy sme aktívne začali riešiť 
podnety od obyvateľov, ktoré boli dl-
hodobo nevybavené. Verím, že o rok
už dosiahneme pódiové umiestnenie,
hlavne však pomôžeme Handlovča-
nom vyriešiť ich podnety,“ dodala 
referentka oddelenia marketingu a 
komunikácie.
Odkaz pre starostu vytvorila v roku 
2010 mimovládna organizácia In-
štitút pre dobre spravovanú spoloč-
nosť. Pomocou internetovej stránky 
a mobilnej aplikácie umožňuje oby-
vateľom samospráv nahlasovať rôzne 
typy nedostatkov, ktoré ich vo verej-
nom priestore obce či mesta trápia a 
môžu tak komunikovať o ich riešení
priamo so samosprávou.                (INU)

Portál Odkaz pre starostu ocenil najlepšie samosprávy
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Úroveň 
vytriedenia 
komunálne-
ho odpadu: x

Sadzba za príslušný rok v eurách za tonu 
komunálneho odpadu uloženého na skládke

2019 2020 2021 a nasl. roky

x ≤ 10 % 17 26 33

10 < x ≤ 20 % 12 24 30

20 < x ≤ 30 % 10 22 27

30 < x ≤ 40 % 8 13 22

40 < x ≤ 50 % 7 12 18

50 < x ≤ 60 % 7 11 15

x > 60 % 7 8 11

SPRAVODAJSTVO

Miera vytriedenia odpadu
2018 - 23,62 % / 2019 - 30,06 %

Apríl 2020 - 27 % / Máj 2020 - 30,8 %

Ciel: 50 %
...aby sa enormne nezvyšovali poplatky za odpad.

Aké sú výzvy do budúcna a čo nám 
káže zákon? Kde mesto „míňa“ po-
platok občanov?

Mieru vytriedenia uvádzame v tejto 
rubrike novín preto, aby každý oby-
vateľ mesta poznal trend, akým sa 
separácia vyvíja. V roku 2018 sme 
dosiahli mieru vytriedenia 23,62%, v 
roku 2019 už 30,06%. Zlepšili sme sa, 
no je potrebné si priznať, že nám výz-
namne pomohol biologicky rozloži-
teľný odpad - teda kompost z kosenia 
mestskej zelene.

Čo je BRO a čo je BRKO?

Prvú hrobľu v kompostárni založili 
pracovníci firmy HATER - HANDLOVÁ 
spol. s r. o. 4. mája 2019 a do decem-
bra zhodnotili približne 650 ton bio-
logicky rozložiteľného odpadu (BRO) 
z územia mesta a jeho prímestských 
častí. Po roku začali kompost použí-
vať v meste do záhonov a na terénne 
úpravy. Kompost ako základný sub-
strát poslúžil aj pri založení záhonu s 
dvomi vázami pred Domom služieb 
a svoju funkciu plní aj v záhradkách 
Handlovčanov. HATER - HANDLOVÁ 
v roku 2020 spracoval už 846,62 ton 
BRO.
Od začiatku budúceho roka však 
majú mestá a obce novú zákonnú 
povinnosť triediť aj Biologicky roz-
ložiteľný kuchynský odpad (BRKO), 
teda všetok odpad, ktorý vzniká pri 
príprave jedál: zvyšky jedla, ale i jedlo 
nespotrebované, po záruke, znehod-
notené plesňou a pod. Všetok takýto 
odpad pred tým, ako sa zhodnotí na 

kompost, musí byť hygienizovaný, 
aby nedošlo k šíreniu patogénov. 
Triediť tento druh odpadu je možné 
viacerými spôsobmi. Spoločnosť HA-
TER - HANDLOVÁ už testovala jednu z 
možností, o systéme však rozhodnuté 
ešte nie je. „Celý systém spracovania 
biologicky rozložiteľného kuchynské-
ho odpadu bude ešte náročný proces, 
o ktorom budeme obyvateľov infor-
movať,“ povedal riaditeľ firmy HATER 
- HANDLOVÁ Vladimír Borák Borák. 

Poplatok mieri do fondu

Úroveň vytriedenia je nepriamo 
úmerná výške poplatku za uloženie 
odpadu na skládke odpadov, ktorý sa 
odvádza Environmentálnemu fondu. 
Nie je to poplatok za odvoz odpadu. 
Handlová sa nachádza medzi 30% až 
40% úrovni vytriedenia a z legislatívy 
vyplýva, že ak zostaneme v tomto roz-
sahu, tak Environmentálnemu fondu 
budúci rok budeme musieť zaplatiť 
22 eur, len za to, že na vlastnú sklád-
ku uložíme tonu odpadu. „Zmierniť 
navyšovanie tohto poplatku môže-
me iba zvýšením miery vytriedenia. 
Napríklad, keby sme mali mieru vy-
triedenia nad 40%, tak budúci rok by 
sme za uloženie neplatili 22 eur, ale 
18 eur. Pozor, stále hovoríme len o 
poplatku za uloženie na skládke pre 
Environmentálny fond. Tieto peniaze 
neskončia v mestskej kase. Poplatok 
za nakladanie s komunálnym odpa-
dom, ktorý platíme mestu zahŕňa aj 
náklady, ktoré sú so zberom odpadu 
spojené, teda jeho zber, odvoz, úpra-
va, zhutnenie,“ vysvetlil Borák.

Trenčiansky samosprávny kraj sa za-
pojil do národného projektu Podpo-
ra zamestnateľnosti v regióne Horná 
Nitra.  Cieľom projektu je zmierniť do-
pady ukončenia banskej činnosti na 
zamestnancov Hornonitrianske bane 
Prievidza, a.s.  a vytvoriť podmienky 
pre ich plynulý prechod z utlmova-
ného odvetvia ťažby hnedého uhlia 
do nového zamestnania v iných od-
vetviach hospodárskej činnosti v re-
gióne.
Dôležitou súčasťou tohto projektu 
je pôsobenie ďalších partnerov s ich 
zámermi - miest Handlová, Prievidza 
a Nováky. Hlavným cieľom mesta 
Handlová, ako partnera národného 
projektu, je uľahčenie prechodu do 
novej etapy života komunity baníkov, 
ich rodín a blízkeho okolia počas útl-
mu a ukončovania činnosti uhoľného 
priemyslu v regióne. Zámerom je pos-
kytnúť komplexný program opatrení 
a aktivít pre zamestnancov uhoľného 
priemyslu zameraných na podporu 
adaptability na nové podmienky, zvy-
šovanie ich flexibility na trhu práce a 
podpora k svojpomoci. Hlavnou akti-
vitou bude vytvorenie „Kontaktného 
centra Handlová“  a činnosť podpor-
ného rodinného tímu, vrátene aktivít 
komunitnej podpory cez miestny tretí 
sektor a občianske iniciatívy.
Dňa 25. júna 2020 boli mestom Hand-

lová vyhlásené prvé výberové kona-
nia na obsadenie pozície v internom 
projektovom tíme, ktorého kom-
petencie sa týkajú administratívnej 
stránky projektu.
Taktiež bolo vyhlásené výberové 
konanie na pozíciu manažéra pod-
porného rodinného tímu. Uzávierka 
podávania si žiadostí je 31. júla 2020.
Náplňou práce manažéra podporné-
ho rodinného tímu by malo byť : 
• manažovanie členov, práce a aktivít 
podporného rodinného tímu,
• spolupráca s partnermi NP, organi-
záciami a inštitúciami,
• PR a publicita aktivít,
• napĺňanie merateľných ukazovate-
ľov a cieľov projektu,
• monitorovanie projektu,
• koordinovanie činností súvisiacich s 
implementáciou projektu,
• spracovanie prvotnej ekonomickej 
agendy v rámci projektu, spracovanie 
podkladov ku mzdám a výdavkom 
kontaktného centra.
Kvalifikačné predpoklady: Vysoko-
školské vzdelanie 2. stupňa huma-
nitného alebo ekonomického zame-
rania, manažérske zručnosti a prax v 
riadení tímu minimálne 2 roky.
Bližšie informácie sú zverejnené na 
webovej stránke mesta a v systéme 
ISTP.                                    Veronika Cagáňová, 

vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová

Hľadá sa manažér podporného tímu

Poplatok sa bude zvyšovať

Momentálna výška poplatku za od-
voz odpadu je 26 eur a obyvatelia sa 
pýtajú, prečo? Jedným z dôvodov je, 
že výška poplatku sa od roku 2012 ne-
zvyšovala, aj keď množstvo odpadov 
a náklady na jeho spracovanie rástli. 
Výška poplatku sa stanovuje vždy tak, 
že môže byť platná iba od 1. januára 
nastávajúceho roka z dôvodu, aby 
bolo spracovanie transparentné a 
rovnaké pre všetkých, ako aj z dôvodu 
súladu s daňovým zákonom. 
Podľa primátorky Silvie Grúberovej, 
tlak na zníženie miery skládkovania 
začala vytvárať vláda už v roku 2018, 
keď rozhodla o postupnom zvyšova-
ní poplatkov za ukladanie zmesového 
komunálneho odpadu, ktoré do roku 
2021 vo viacerých kategóriách podľa 
stupňa vytriedenia stúpnu na dvoj 
až trojnásobok. Tieto poplatky pri-
tom tvoria významnú časť celkových 
poplatkov za uskladnenie odpadov. 
„A tak poplatky za uloženie odpadu 
na skládku z roka na rok rastú, ako aj 
poplatky obyvateľov. Jedným z dô-
vodov je, že ľuďom je triedenie stá-
le ľahostajné. Ako spoločnosť sme v 
tomto stále nezodpovední. Darmo sa 
obyvatelia na Slovensku hnevali, že 
obce a mestá v tomto roku zdvíhali 
poplatky za komunálny odpad. Muse-
li a ešte budú musieť, zákon o odpa-
doch či poplatkoch za uloženie odpa-
dov nás jednoducho nepustí. Náklady 
za odpad sú stále vyššie, a čím je ho 
viac a nevytriedeneho, tým viac za 
všetko zaplatíme. Ľudia by mohli po-
chopiť, že neprodukovanie množstva 

Koľko eur mesto odvádza Environmentálnemu fondu a aké povinnosti nás ešte čakajú?

Obyvateľov Rematy, Morovna, ale 
najmä lokality Nová Lehota čakajú 
plánované odstávky elektriny.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, 
spoločnosť Stredoslovenská distri-
bučná, a.s., oznámila práce na zaria-
deniach a s tým súvisiace prerušenie 
distribúcia elektriny. 
Vo štvrtok 30. 7. bude prerušená 
dodávka elektiny na Rematu. V pon-

Pozor! Plánované odstávky elektriny
delok 10. 8. bude výluka v lokalite 
Morovno a od  utorka 11. augusta až 
do 20. augusta budú výluky v lokalite 
Nová Lehota. 
Všetky plánované odstávky vody, 
plynu, elektrickej energie, prípad-
ne rekonštrukcií ciest samospráva 
zverejňuje na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v sekcii Aktuality - 
Plánované odstávky.

(RED)

Víťazná fotografia facebookovej fotosúťaže na tému Leto na námestí. Jej autorom je Braňo Bruno Švec a fotografia má názov „Lara a Maťko sa dohadujú kto skočí 
ako prvý.“ Víťazom ceny za najviac páčikov sa stala fotografia piknikujúcich detičiek od pani Lívie Lili Škrteľovej. Obaja víťazi vyhrali Monografiu mesta Handlová I. 
Sledujte facebookový profil @Mesto Handlová. Témou súťaže pre august bude „Handlovčania vo svete“.                                                                    FOTO: BRAŇO BRUNO ŠVEC

Leto na námestí vyžaduje od ľudí ohľaduplnosť 

Námestie patrí všetkým. Nie všetci 
ho však využívajú podľa pravidiel. 

Leto láka Handlovčanov a návštev-
níkov na námestie. Trávnaté plochy 
môžu ľudia využívať na pikniky, 
fontána slúži na osvieženie a Letné 
kratochvíľky na zábavu. Pri tropic-
kých teplotách je k dispozícii vodná 
sprcha. „Centrálna mestská zóna by 
mala slúžiť čo najväčšiemu počtu ľudí. 
Často tam však vidíme kolobežkárov 
a cyklistov, ktorí ohrozujú iných ľudí, 
dokonca aj mamičky s kočíkmi. Chce-
me upozorniť aj na to, že pamätník 

Slovenského národného povstania je 
pietnym miestom a nezaslúži si, aby 
po ňom skákali kolobežkári alebo 
cyklisti. To platí aj pre vlnu na opač-
nej strane námestia,“ povedala ho-
vorkyňa mesta Jana Paulínyová. Ako 
potvrdila preventistka handlovskej 
mestskej polície Lucia Chudá, mestskí 
policajti niekoľkokrát denne upozor-
ňujú na porušovanie Prevádzkového 
poriadku centrálnej mestskej zóny a 
pešej zóny mesta Handlová. Dodala, 
že najmä mládež je potrebné upozor-
ňovať opakovane, pokuty však zatiaľ 
za porušovanie poriadku nevyrubujú 

a situácie riešia dohovorom.   
Mesto zároveň upozornilo, že kú-
panie, umývanie sa ľudí a zvierat vo 
fontáne a vodotoku prevádzkový 
poriadok zakazuje. Zakázané je aj 
pranie a čistenie vecí,  znečisťovanie 
fontány vhadzovaním odpadkov a 
akýchkoľvek iných predmetov okrem 
mincí.  „Primárnou funkciou fontány 
je zvlhčovanie a ochladzovanie oko-
lia. Na ochranu pred slnečnými lúčmi 
na detskom ihrisku na námestí je na-
inštalované jeho prekrytie,“ doplnila 
hovorkyňa mesta. 

(RED)  

Zvyšovanie poplatku za uloženie odpadov na skládku 
v zmysle zákona o poplatku za uloženie odpadov

odpadu a poctivé triedenie musí stáť 
každému za to. Pokiaľ si spoločnosť 
neuvedomí svoju zodpovednosť voči 
životnému prostrediu, voči našej pla-

néte, nielenže nás raz odpad zaplaví, 
ale ešte za to aj dosť draho zaplatíme,“ 
povedala primátorka. 

(RED)

Galéria odpadkovGaléria odpadkov
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Daniel Wohland má 21 rokov, štu-
duje Farmaceutickú fakultu Uni-
verzity Komenského v Bratislave a 
v Handlovej chce aktivizovať mla-
dých, ktorí majú záujem zachová-
vať tradičný folklór charakteristic-
ký pre tento región. 

Čo je hlavnou náplňou organizá-
cie?
Karpatskonemecká mládež (Karpa-
tendeutsche Jugend in der Slowakei) 
je pridružená organizácia Karpatsko-
nemeckého spolku, založená v roku 
2004, s cieľom uchovania nemeckých 
tradícii na Slovensku. Ako vieme, v 
polovici štrnásteho storočia privie-
dol Henrich Kriecker z Kremnice pod 
Veľký Grič/Donnerstein nemeckých 
kolonistov a založil osadu Krickerhau, 
z ktorej neskôr vzniklo mesto Handlo-
vá. Za tých viac ako 600 rokov, až do 
konca druhej svetovej vojny, tu zane-
chalo nemecké väčšinové obyvateľ-
stvo veľké kultúrne dedičstvo. Dnes 
ho zachováva Karpatskonemecký 
spolok v Handlovej a je len na nás, 
mladej generácii, aby sme si tieto tra-
dície uchovali aj do budúcnosti.

Prečo v Handlovej nebola nikdy ta-
káto mládežnícka organizácia?
Možno preto, že sa nenašli mladí ľu-
dia, ktorí by boli ochotní sa do toho 
pustiť. Myslím si, že ak sa to nepodarí 
teraz nám, bude v budúcnosti ešte 
ťažšie dať dokopy mládežnícku par-
tiu, ktorá by toto poslanie naplnila. 

Čo by robili noví členovia organi-
zácie?
Spolu s novými členmi by sme sa pod 
záštitou Karpatskonemeckej mláde-
že schádzali v Dome stretávania na 
Poštovej ulici (za Mamutíkom). Čo sa 
týka tradícii, zameriavame sa predo-
všetkým na folklór nemecký, slovens-
ký, ale aj banícke piesne. V praxi by to 
znamenalo, že sa stretneme, povedz-
me, raz do mesiaca, zaspievame si, 
naučíme sa niečo nové a pozdvihne-
me kultúrneho ducha na hornej Nitre. 

Čo by ich malo motivovať, aby sa 
pridali ku Vám?
Jedným z dôvodov môže byť záujem 
o históriu, či spôsob života svojich 
predkov. Ďalším dôvodom, aby sa ku 
nám pridali, môže byť inklinovanie k 
nemeckému jazyku a k folklóru ako 
takému. Som presvedčený, že veľa 
mladých ľudí nadchnú originálne ľu-
dové piesne, kde sa spomínajú kon-
krétne miesta z doliny – to je na tom 
to najvzácnejšie, že tie piesne sú naše, 
handlovské, originálne. A zatiaľ ich 
pozná len hŕstka ľudí. Na druhej stra-
ne vôbec nevadí neznalosť nemčiny, 
piesne sa prekladajú a píšu aj fonetic-
ky, okrem toho sa budeme venovať 
aj folklóru slovenskému, pôvodom z 
našej doliny a piesňam s tematikou 
baníctva. Karpatskonemecká mládež 
je organizácia mládežnícka, svoju 
činnosť budeme organizovať sami, to 
znamená napríklad, že sa stretneme 
vtedy, keď to bude vyhovovať väčši-

ne. Určite to bude pohodové a od-
dychové. Verím, že z nás bude dobrá 
partia a okrem „pracovných stretnutí“ 
si môžeme vyjsť na turistiku, nejaký 
výlet, opekačku alebo pokojne aj na 
zábavu.

Čo je potrebné urobiť, aby sa mla-
dí od 19 do 25 rokov stali súčasťou 
Vašej organizácie? 
Za vstup do organizácie sa neplatí 
žiadny poplatok, treba len prísť a zís-
kať nové priateľstvá, zážitky a vedo-
mosti. Budem rád, ak sa nám to po-
darí. Stačí nás kontaktovať emailom 
handlovcan.krickerhauer@gmail.com 
alebo na messengeri: Handlovčan 
Krickerhauer.                            Jana Paulínyová

Karpatskonemecká mládež hľadá nových 
členov do vznikajúceho folklórneho súboru

Daniel ovláda hru na klavír, akordeón a krídlovku.

Na bočnom múre Domu kultúry 
vzniklo rozmerné výtvarné dielo 
troch umelcov, ktoré kombinuje 
písmo grafiti s maľbou. Iniciátorom 
projektu bol handlovský umelec 
Ivan Jakušovský.  

Prečo ste zorganizovali akciu    
STREET  ART 972 51?
Mal som chuť maľovať. Chalani Kubo 
(Back) a Tomáš (ABCDE) prišli do 
Hand lovej na moje pozvanie. Nevy-
bral som ich úplne náhodou. Rozhlia-
dal som sa po scéne a zistil som, že 
štýlovo aj charakterovo sú títo chala-
ni úžasní. Rád maľujem s ľuďmi ktorí 
majú dobrý charakter, lásku pre ume-
nie, zodpovednosť a to sú veci, ktoré 
nás spájajú.

Koľko máte v Handlovej malieb? 
Asi pätnásť. Niektoré som robil úpl-
ne sám, niektoré s podporou mesta. 
Väčšinu som ale urobil len teraz, za 
posledný polrok, keď nastala mimo-
riadna situácia ohľadom COVID-19. 
Keď sa všetko pozatváralo a nastali 
obmedzenia, aj ja som bol nútený 
urobiť si pracovné voľno. Veľmi rád 
maľujem v zahraničí aj kvôli finančné-
mu ohodnoteniu, ale toto ma zahna-
lo naspäť. Každodenné maľovanie je 
moja diagnóza. Musím maľovať, a tak 
som sa rozhodol, že budem maľovať 
v Handlovej a uvidíme, či sa to ľuďom 
bude páčiť. Handlovčania sú totiž ná-
ročné publikum. 

Ako vyzerá grafiti scéna v zahraničí?
V podstate celý svoj život cestujem do 
zahraničia. Začal som v osemnástich. 
Hneď ako sa mi naskytla príležitosť 
išiel som do Kanady, potom do An-
glicka, do Francúzska, Afriky i Ázie. 
Všade som mal možnosť trošku ma-
ľovať, ale hlavne pozorovať. A toto 
chcem ukazovať aj ľuďom. Street art 
pre mňa nie je len pouličné umenie. 
Street art je súčasťou môjho života. V 
zahraničí som videl maľovať celé rodi-
ny. Maľujú nielen deti, ale aj ich rodi-
čia. Žijú z toho. Umenie by malo byť 
podľa mňa plnohodnotnou súčasťou 
nášho života. Dôležité je, aby ho ľudia 
vedeli oceniť. Aby sa viac financií dos-
távalo do kultúry a umenia.

Handlovčania sú náročné publikum
Ktorú maľbu považujete za svoju 
najkrajšiu?
Za jednu z najlepších malieb tu v 
Handlovej považujem maľbu na Mie-
rovom námestí, kde som ja s Nelkou 
(dcérou, pozn. redakcie). Keď som 
prišiel na miesto, začalo pršať, ale 
už som tak strašne chcel maľovať, že 
som maľoval aj v daždi. Dochádzali mi 
spreje a farby. Najsvetlejšia mi ostala 
žltá. Koniec koncov to tak úžasne do-
padlo, že aj keď je zamračené, tak tá 
stena doslova svieti. A dôležité je aj 
to, že to miesto, Mierové námestie, je 
pre mňa taká srdcová záležitosť. Vy-
rastala tam moja mama a ja som ten 
múr chcel už veľmi dávno namaľovať. 

Nedávno Vás za panelákové maľby 
starých pohľadníc Prievidze ocenili.
Dostal som cenu od Matice Slovens-
kej - za šírenie dobrého mena národa 
vo svete. Dôvodom bolo, že ten pro-
jekt prilákal emigrantov zo sveta. Toto 
ocenenie vzniklo na základe štatistík, 
koľko ľudí sa vrátilo zo zahraničia, aby 
si tie maľby pozreli, alebo ako sa im 
páčila zmena v domácom meste. 

Môže pouličné umenie pomôcť v 
rozvoji cestovného ruchu?
Sú rôzne veci, ktoré sa dajú uskutočniť 
za podľa mňa nie veľa peňazí. Existujú 
festivaly, ktoré skĺbia dokopy rôznych 
umelcov, hudobníkov, divadelníkov, 
maliarov a iných. Keď sú súčasťou 
takýchto festivalov pouliční umelci, 
ľudia sa radi pozerajú na to, ako vzni-
kajú takéto diela. A následne ostávajú 
maľby a diela, ktoré si pozrú návštev-
níci aj o rok alebo o dva. Čím viac ma-
liarov z iných miest, prípadne krajín, 
zanechá svoje diela, tým lepšie sa 
miesto zdieľa na sociálnych sieťach. A 
aj tak malé mesto ako je Handlová sa 
vie zviditeľniť. Fotka je dôležitá najmä 
ako reklamný nástroj, ale vidieť dielo 
na živo, je niečo úplne iné. Rovnako je 
to s Monou Lízou v Louvre. Veľa ľudí 
ju videlo na fotkách v novinách, v te-
levízii, na internete, no nájdu sa takí, 
ktorí ju chcú vidieť naživo a tak idú do 
Francúzska, navštívia múzeum a majú 
z toho zážitok na celý život.

    Jana Paulínyová

Mestskí policajti a úradníci absol-
vovali Kurz poskytovania prvej po-
moci. Školiteľovi Róbertovi Tänze-
rovi sme položili niekoľko otázok. 

Ako dlho sa venujete školeniu 
prvej pomoci?
Asi 15 rokov. Odkedy som dokončil 
štúdium Urgentná zdravotná starost-
livosť na Fakulte sociálnych vied a 
zdravotníctva Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. Za týždeň robím ma-
ximálne jedno školenie. Rád by som 
ich robil aj viac, ale každé školenie je 
pomerne vyčerpávajúce a ja to robím 
ako hobby. Moje hlavné zamestnanie 
je profesionálny záchranár a hasič. 

Podaktorí z nás sa s kurzom prvej 
pomoci stretli ešte na základnej 
škole. Zmenilo sa niečo, povedzme, 
za ostatných 15 rokov?
Veci sa vyvíjajú aj v iných sférach. Nie 
je to inak ani pri poskytovaní prvej 
pomoci. Postupy sa menia tak, aby 
boli pre laikov čo najjednoduchšie a 
zrozumiteľné. Lebo pri každej takej-
to situácii, keď je potrebné niekomu 
zachrániť život, je najdôležitejší ten 
laik. On je väčšinou ten, kto je prvý 
pri nehodách, či ten, kto je svedkom 
odpadnutia nejakého človeka na ve-
rejnosti. A nesmieme zabúdať aj na 
rodičov. Kým sú deti malé, môže sa 
stať čokoľvek, aj keď dávame na deti 
naozaj pozor. Laik je ten, kto v týchto 
prípadoch podáva prvú pomoc, a má 
možnosť ju podať správne. 

Čo by mali ľudia urobiť, ak sa ocit-
nú v situácii, keď je potrebné podať 
prvú pomoc? 
Ľudia by sa mali snažiť prekonať pr-
votný stres, ktorý v takýchto situá-
ciách vždy je, a nemali by byť nečin-
ní. Hovorí sa, že aj zlá prvá pomoc, je 
lepšia ako žiadna. 

Aký je teda postup? Čo treba urobiť 
ako prvé?
V prvom rade je potrebné osobu dos-
tať mimo ohrozenia, teda zabezpečiť 
priestor tak, aby ste mohli vykonávať 
ďalšie úkony a nehrozí nič vám ani 
jej. Laicky osobu vyšetriť. To zname-
ná skontrolovať  vedomie, dýchanie 
a prípadne ošetriť nejaké viditeľné 
vonkajšie zranenia, teda krvácanie. V 
prípade, že si človek neverí, prípadne 
má strach, je dobré volať na tiesňovú 
linku, kde ho školený personál navi-
guje ako postupovať. 

Ako fungujú tieto linky?
Keď voláme na 155 alebo na 112, na 
druhej strane linky sú školení záchra-
nári a zdravotníci, ktorí navigujú člo-
veka, ktorý je na mieste nehody prvý, 
prípadne sám, aby dokázal zvládnuť 
situáciu do príchody najbližšej sanit-
ky. 

Aká je najväčšia chyba, ktorú môžu 
ľudia urobiť?
Nerobiť nič. Nepodať prvú pomoc. 
Radšej urobiť niečo ako čakať, kým 
príde pomoc. Niekedy to môže trvať 
aj 30 minút. 

Existuje nejaký mýtus, ktorý sa 
týka podávania prvej pomoci?  
Najčastejšie sa stretávame s mylnou 
informáciou o počte stlačení a vdy-
chov. Už viac než pätnásť rokov pla-
tí 30 stlačení a 2 vdychy. Tieto čísla 
majú svoje opodstatnenie. A druhým 
mýtom je najmä zapadnutý jazyk. 
Mnohí majú predstavu, že sa jedná o 
zapadnutie jazyka, ktorý je potrebné 
vytiahnuť prstami. Nie je to však tak. 
V prípade, že človek nedýcha alebo 
má sťažené či chrapľavé dýchanie, je 
potrebné dať poškodenému hlavu do 
záklonu. Týmto spôsobom sa uvoľnia 
dýchacie cesty a koreň jazyka sa do-
stáva do správnej polohy. Určite nie je 

nutné jazyk vyberať alebo vyťahovať 
prstami von. Ústnu dutinu je samoz-
rejme potrebné skontrolovať pre prí-
pad, že tam môže byť cudzí predmet, 
kus jedla alebo dokonca uvoľnená 
protéza. 

Handlovskí mestskí policajti dosta-
li od poslancov darom defibrilátor. 
Je takýto automaticky externý de-
fibrilátor súčasťou každého mesta 
či obce? Resp. myslíte, že by to tak 
malo byť?
Malo by to tak byť. Momentálne to 
nie je legislatívne doriešené, nie je 
nijaký pokyn, že každé mesto, prípad-
ne mestská polícia, musí defibrilátor 
mať. V obciach ho napríklad mávajú 
dobrovoľní hasiči. Je to vyšší štandard 
pre obyvateľov, lebo šanca na neja-
kú dobrú resuscitáciu, na oživenie s 
týmto prístrojom je väčšia a šanca na 
prežitie je vyššia ako bez neho. Nie je 
to štandard, ale malo by to tak byť. 
Laická prvá pomoc pri oživovaní sa 
ráta na nejakých 10%, ale s použitím 
defibrilátora je šanca na prežitie až 
nejakých 65 - 70%.

Keď ste už preškolili toľko ľudí, 
máte pocit, že vedia, čo majú robiť? 
Máte nejakú spätnú väzbu s odstu-
pom času?
Pri nejakých opakovaných školeniach, 
spätnú väzbu mám. Keď mi povedali, 
že sa dostali do takej situácie a prešli 
takýmto školením, boli radi, že na to 
boli pripravení. Boli určite menej v 
strese a boli si istejší pri jednotlivých 
úkonoch, keďže predtým vôbec neve-
deli, ako sa správať a ako postupovať. 
Myslím si, že čím viac ľudí by takýto 
kurz absolvovalo, bolo by to všeobec-
ne lepšie. Je to už však na zamestná-
vateľovi alebo skôr na štáte, aby ta-
kéto školenia boli zabezpečené pre 
všetkých.

Vanda Matiašková

Najväčšia chyba pri poskytnutí prvej pomoci je neurobiť nič

Ivan Jakušovský pred svojou najnovšou maľbou na stene Domu kultúry. FOTO: JP
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Koronakríza skomplikovala ces-
tovateľské plány mnohých slo-
venských rodín. Krásny pobyt 
s nezabudnuteľnými zážitkami 
môžete zažiť aj bez toho, aby ste 
prekročili štátne hranice. Srdečne 
vás pozývame do dvoch osvedče-
ných zariadení, nachádzajúcich sa 
v srdci Liptova. Ich aktuálne po-
nuky nájdete na webových strán-
kach, Facebooku a Instagrame.  
Presvedčíte sa, že tento región 
oprávnene patrí nielen k najna-
vštevovanejším, ale aj k najkrajším 
kútom Slovenska. 

Wellness hotel Repiská 

Hotel v Demänovskej Doline počas 
leta pripravil pre záujemcov výhod-
né pobytové balíčky, s možnosťou 
využitia rekreačných poukazov. Sa-
mozrejmosťou je bezplatný 2-hodi-
nový vstup do wellness centra, pre-
nájom tenisového kurtu a požičanie 
bicyklov. 
Hoteloví hostia ocenia maximálny 
komfort stravovacích, ubytovacích 
a relaxačných služieb. Reštaurácia s 
terasou, s nádherným výhľadom na 
majestátny Chopok a okolitú tat-
ranskú prírodu ponúka  špeciality 
regiónu a profesionálnej gastronó-
mie. Relaxovať pri kávičke je možné 
v Lobby bare s bohatým výberom 
nápojov.   
Pre športových nadšencov nechýba 
vonkajší tenisový kurt, požičovňa 
bicyklov a fitness centrum. Po tu-
ristickej vychádzke neobídete dobre 
vybavené wellness centrum s viace-
rými saunami, s relaxačným bazé-
nom s teplou vodou a s masážnymi 
tryskami. K telesnej pohode pri-
spieva  hydromasáž v teplej mors kej 

vode. V ponuke sú rozmanité ma-
sáže na obnovu telesnej a duševnej 
rovnováhy. Pre bohaté zázemie s 
komplexným technickým vybave-
ním je wellness hotel  vhodný aj 
pre konanie kongresov, firemných 
a spoločenských akcií. 
Poloha wellness hotela, obklopené-
ho zeleňou lesov a krásou skál,  je 
ideálnym miestom pre vychádzky 
do okolia, turistiku a na celoročné 
športové aktivity. Len na skok sa 
nachádza obľúbené stredisko zim-
ných športov – Jasná s kvalitnými 
zjazdovkami a športovými atrakcia-
mi pre malých a veľkých.
Po krátkej prechádzke môžete ob-
divovať najväčšie ľadovcové jazero 
v Nízkych Tatrách – Vrbické pleso 
alebo krásu dvoch Demänovských 
jaskýň. Celoročne tu nájdete bohaté 
možnosti na návštevu termálnych 
kúpalísk, poznávanie folklóru alebo 
histórie. 

www.repiska.sk 
Rezervácie: +421 918 777 024
recepcia@repiska.sk 

Hotel Barbora - Vyšná Boca
 
Zvýhodnené letné pobytové ba-
líčky, s možnosťou využitia rek-
reačných poukazov, ponúka do 
konca septembra návštevníkom 
hotel Barbora s priateľskou, rodin-
nou atmosférou. Leží pod úpätím 
Ďumbiera, v liptovskej horskej obci 
Vyšná Boca. Okrem kvalitných 
hotelových služieb  je súčasťou 
letnej ponuky aj bezplatné využi-
tie tenisového kurtu, zapožičanie 
palíc na Nordic walking, ako aj 
možnosť prežiť romantický večer 
pod hviezdnou oblohou, spojený s 
opekaním na prírodnom ohnisku. 
Hotel môžete navštíviť aj s domá-
cim miláčikom.
Ak uprednostňujete pokoj, súkro-

mie a intimitu pred ruchom väčších 
hotelov, ale zároveň chcete využívať 
hotelové služby, môžete sa ubytovať 
v chate Barborka, ktorej interiéry 
dýchajú nezabudnuteľnou atmo-
sférou domácej pohody a komfortu. 
Vďaka výhodnej polohe, v blízkos-
ti turistických chodníkov, sú obe 
zariadenia ideálnym východiskom 
pre turistické vychádzky do oko-
litej prírody. Tá je vyhľadávaným 
miestom hubárov a dovolenkárov, 
túžiacich oddýchnuť si a kochať 
sa nádherou Vysokých či Nízkych 
Tatier. 
Hotel Barbora je vhodným zaria-
dením pre organizovanie detských 
letných táborov,  školy v prírode 
a sústredení športových klubov.  
Priestory a vybavenie vyhovujú aj 
pre organizovanie kongresov, ško-
lení a seminárov, ale aj na uspora-
dúvanie svadieb, rodinných osláv, 

stužkových, recepcií, rautov a sláv-
nostných posedení.
Jedálny lístok hotelovej reštaurácie 
ponúka široký výber jedál – od tra-
dičnej kuchyne starých materí, cez 
špeciality šéfkuchára, jedlá z rýb a 
vegetariánske pokrmy. Hostia radi 
navštevujú aj denný bar s pizzeriou. 
Atraktívnosť hotela v zime znáso-
bujú bohaté možnosti zjazdového 
a bežeckého lyžovania. Priamo pri 
hoteli sa nachádza známe  Ski cen-
trum Bačova roveň. 
Po náročnej turistickej  vychádzke 
alebo celodennej lyžovačke padne 
vhod osviežiť unavené telo v relax 
centre s vírivkou a saunou. Zavŕše-
ním príjemného oddychu je masáž 
od kvalifikovaného maséra. 

www.hotelbarbora.sk
Rezervácie: +421 918 777 279
hbarbora@hotelbarbora.sk

Prázdninové pobyty v srdci Liptova: Pohoda, oddych, romantika...

Wellness hotel Repiská je obklopený zeleňou nízkotatranských lesov.

Hotel Barbora je v lete výhodným východiskovým bodom pre turistov.
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Vážení čitatelia, 
noviny Handlovský hlas pre 
vás pripravujeme už vyše jed-
ného roka a radi by sme sa 
opýtali na váš názor. Ste spo-
kojní s formou novín, ich ob-
sahom a distribúciou?
Z respondentov, ktorí vypl-
nia svoje kontaktné údaje 
vylosujeme jedného, ktorý 
vyhrá prvý diel knihy Mo-
nografia mesta Handlová a 
tričko s našim ikonickým 
železničným mostom z no-
vej kolekcie HAIKONY.

Či čítate Handlovský hlas sme 
sa pýtali aj na oficiálnom face-
bookovom profile samosprávy 
@Mesto Handlová. Z 211 hla-
sujúcich samosprávne noviny 
číta 61 percent respondentov, 
nečíta ich 39 percent ľudí.
Čo pre vás plánujeme v dru-
hom roku? Chceme k vám byť 
bližšie, preto sa budeme sna-
žiť rozšíriť distribučné miesta 
o reštaurácie, kaviarne, bary, 
holičstvá, či čakárne u leká-
rov. A naďalej sa chceme zlep-
šovať! Vaše odpovede nám v 
tomto snažení veľmi pomôžu.
Vyplnený anketový lístok 
vhoďte do schránky pred 
mestským úradom.

Redakcia 

Anke to vý  l í s t o k :  H and l o v s k ý  h l a s  -  sme  tu  s  Vami  r ok
Čítate dvojtýždenník Handlovský hlas?

Každé vydanie

Čítam, ale nie každé vydanie

Čítal som, kým bol doručovaný do schránok

Handlovský hlas vôbec nečítam

1.

Ktorá odpoveď Vás všeobecne vystihuje?

Čítam nadpisy a pozerám si obrázky

Čítam iba články, ktoré ma zaujmú

Čítam väčšinu článkov

2.

Ktoré distribučné miesto využívate?

COOP Jednota, ul. SNP

COOP Jednota, ul. ČSA

COOP Jednota, ul. 29. augusta

PNS pri pošte na Námestí baníkov

PNS na Morovnianskom sídlisku (zastávka)

PNS na Morovnianskom sídlisku

Potraviny v mestskej časti Nová Lehota

Potraviny v mestskej časti Morovno

Predajňa Ligeta, Námestie baníkov

Predajňa Ligeta, ul. Ligetská

Predajňa Ligeta, ul. Morovnianska cesta

Stojan pred MsÚ Handlová

Jablčkáreň na ul. ČSA

4.

Obsah článkov v Handlovskom hlase považujem za

       Veľmi zaujímavý           Zaujímavý            Nezaujímavý

6.

Čítate tlačené vydanie alebo online verziu na 

webovom sídle mesta?

        Tlačené vydanie                   Online verziu

3.

Ako hodnotíte grafické spracovanie článkov?

        Kvalitné              Priemerné           Nekvalitné

5.

Ktoré mestské periodikum sa Vám viac páči/lo?

Dvojtýždenník Handlovský hlas

Mesačník Handlovské noviny

8.

Čo sa Vám na Handlovskom hlase páči/nepáči? Čo by ste vylepšili?9.

Ak chcete vyhrať, nezabudnite vyplniť:

Meno:

Priezvisko:

Telefónne číslo:

Adresa:

Email: 

Osobné údaje

Žena

Muž                 

Do 18 r.         

19-30 r.         

31-45 r.         

46-60 r.         

Nad 60 r.

10.

Súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová , 0908 342 616, handlova@handlova.sk. Kontaktné 
údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@handlova.sk. Účel spracovania: Spracovanie anketového prieskumu – Handlovský hlas - sme tu s Vami rok. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: pre 
potreby prevádzkovateľa, štatistické anonymné spracovanie anketového výskumu pre použitie na spravodajské účely. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude sa. Doba uchovávania osobných 
údajov: do doby pominutia účelu – spracovanie anketového výskumu a zlosovanie výhier. Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre 
vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov 
len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ 
to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý 
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Práva Poskytovateľa osobných údajov: súhlas so spracovaním osobných 
údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa, Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na 
ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom 
zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Ako hodnotíte 

jazykovú úpravu 

textov?

Kvalitné

Priemerné

Nekvalitné

7.

Nevnímam zmenu

Neviem posúdiť
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Hoci sú prázdniny, školou sa roz-
lieha detský smiech a tabule sú 
popísané. 

V Handlovskom Fénixe to hučí ako 
vo včeľom úli. My, Fénixáci a peda-
gógovia sme tu dali hlavy dokopy a 
vytvorili unikátne spojenie. Zapojili 
sme sa do Letnej školy školičky. Do-
obeda trávime náš čas blokovým vyu-
čovaním a poobede oslobodzujeme 
kráľovstvo v etapovej hre. Poobede 
vždy bojujeme s jednou zlobou ktorá 
skľučuje Zem kráľa Dalibora. Už sme 
prekonali neporiadnosť, závisť, neši-
kovnosť a ľahostajnosť a navarili sme 
elixír, ktorým sme Zem kráľa Dalibora 
oslobodili. Pre mnohých je doúčanie 
sa zameškaných poznatkov boj, ale 
hravou formou všetko zvládame na 
jednotku s hviezdičkou. Už sme aj 
spoznávali naše mesto, či navštívili 
Planetárium v Žiari nad Hronom. Za 
výlet do planetária vďačíme mestu 
Handlová, ktoré nám finančne po-
mohlo. Zatiaľ čo Bejka s Marikou do 
nezbedných hlavičiek nalievajú múd-
rosť, Maňa vymýšľa hry a aktivity od 

výmyslu sveta a žmurká na deti v 
laviciach. A keď o druhej prídu rodi-
čia, deti sú na nepoznanie. Spokojné, 
múdre, usmiate a vyšťavené – také 
deti opúšťajú základnú školu Morov-
nianska cesta počas letných prázdnin.

Mária Maňáková, ml.

Škola je plná detí aj cez letné prázdniny 

Štvrtok 2. 7. 2020 bol pre fénixákov 
z Handlovej veľký deň. Deň oslavy 
ukončenia projektu, nových vedo-
mostí, hier, priateľstiev, chutného 
jedla a zábavy.

V takomto šťastnom naladení sme 
sa vo veľkom rozlúčili s projektom 
Youthainability. Bol to projekt, v kto-
rom boli zapojené organizácie Gye-
mek z Maďarska ako koordinátor a 
DYPALL z Portugalska, náš slovenský 
Fénix zo Slovenska. Úlohou tohto pro-
jektu bolo podporiť aktívne občianst-
vo mladých ľudí v obciach, zabezpe-
čiť, aby sa mladí do svojho mesta 
radi vracali a cítili sa tam dobre. Cieľ 
projektu sme sa snažili naplniť rôzny-
mi hrami a aktivitami. Všetky hry sa 
nachádzajú aj v brožúre, ktorá vyšla 
ako výstup z tohto projektu.
Naše pozvanie na ukončenie tohto 
projektu prijali zástupcovia mesta 
Handlová, predsedníčka a pracov-
níčky ústredia DO Fénix, riaditeľka ZŠ 
Morovnianska cesta aj regionálna te-
levízia. Programom našich hostí spre-
vádzalo duo Lenka Rückschlossová a 
Mária Maňáková, no nesmela chýbať 
Youthainability prednáška Katky Lu-
čeničovej z ústredia či hometown kvíz 
Majky Maňákovej staršej.
Mladé školiteľky všetkým priblížili hry. 
Mnohé z nich sme si spolu vyskúšali, 
možno práve preto nám spoločne 
strávený čas ubehol taaak rýýýchlo…
Počas projektu Youthainability sa 
toho udialo veľa a my sme radi, že 
sme sa stali toho súčasťou.

Mária Maňáková, ml.

Projekt Fénixákov
úspešne ukončenýDajte o sebe vedieť!

Podnikateľský inkubátor mesta Handlová začína od augusta 2020 realizovať projekt NajdiHandlova.sk.
Cieľom tohto projektu je vytvorenie kompletnej databázy firiem, živnostníkov, remesiel, spolkov, 

občianskych združení, verejnej správy na území mesta Handlová.

O realizácii tohto projektu sme sa po-
rozprávali s Vladislavom Horváthom, ria-
diteľom neziskovej organizácie Asterion, 
n.o. spravujúcej Podnikateľský inkubátor.

Výsledkom našej práce by mali byť kom-
plexné informácie o živote v meste Hand-
lová zatriedené do jednotlivých kategórii. 
Tieto informácie by mali slúžiť obyvateľom 
mesta, jeho návštevníkom pri vyhľadávaní 
služieb, či už v oblasti cestovného ruchu, 
podnikateľských aktivit, občianskeho živo-
ta, verejného života a pod. Mali by pomôcť 
aj pri komunikácii medzi samosprávou a 
podnikateľmi, napr. pri výzvach na čerpanie 

dotácii, pri informovanosti o aktivitách 
samosprávy atď. Našou snahou je dostať 
do tejto databázy aj doposiaľ nezmapované 
kontakty o kreatívnej činnosti (hand made)
obyvateľov mesta Handlová.

Ako budete tento projekt realizovať a kedy 
by bude ukončený?

Samotná realizácia už začala počas koro-
nakrízy, keď sme sa venovali vytvoreniu 
webovej stránky NajdiHandlova.sk, ktorá 
je už v skúšobnej prevádzke. Od mesiaca 
august chceme medzi našich spoluobčanov 
vyslať aktivistov, ktorí budú vyplnením krát-
keho formuláru zbierať údaje do katalógu.        

Predpokladám, že väčšinu údajov do data-
bázy získame do konca roku 2020. Záujemci 
sa môžu do databázy pridať na stránke Naj-
diHandlova.sk aj sami. Vstup do tejto data-
bázy je dobrovoľný a bezplatný. Tento projekt 
je otvorený a v pravidelných intervaloch sa 
bude aktualizovať.

VH +JP

Hľadáme brigádnikov 
na získavanie údajov do databázy 

NajdiHandlova.sk
info: 0907 774280, 0915 769 500

Malí ekobádatelia sa chystajú na lepiacu misiu po sídlisku
Sme štvrtáci zo základnej školy Mo-
rovnianska cesta. Sme zapojení do 
projektu Zelená škola a zaoberáme 
sa triedením a minimalizáciou od-
padu. Keď sme vyšli so spolužiakmi 
zo školy, dohodli sme sa, že zistíme, 
ako obyvatelia nášho sídliska triedia 
odpad a či ho správne skladajú. Pre-
čo nám to napadlo? Už niekoľko dní  
sa v škole rozprávame, že správnym 
ukladaním odpadu do košov môže-
me ušetriť skoro až 50% ich objemu. 
Prešli sme spoločne skoro 20 miest, 
kde stáli koše na triedený odpad a 
zisťovali sme, ako je v nich odpad 

uložený. Na vlastné oči sme sa pres-
vedčili, že ľudia fľaše a plechovice 
nestláčajú,  škatule neskladajú a fľaše 
nerozbíjajú. Koše sa preto rýchlo za-
plnia a obyvatelia často ďalší odpad 
ukladajú vedľa nich. Urobili sme pár 
fotiek a plánovali sme to všetko spo-
lužiakom a pani učiteľke vyrozprá-
vať. Nasledujúci deň sme všetkým 
ukázali fotky a rozprúdila sa debata 
o našej bádateľskej misii. Potom sme 
naplánovali pre žiakov našej školy 
stretnutie, na ktorom ich chceme na 
nesprávny spôsob ukladania upozor-
niť.  Vyrobili sme tiež plagátiky, ktoré 

zobrazujú, ako správne upraviť odpad 
pred vhodením do koša. Plánujeme 
ich lepiť na koše, kde obyvatelia síd-
liska najmenej o to dbajú.    

Patrik Šebök, Radoslav Cingel, Šimon Stanko

Medzinárodné partnerstvo odbor-
ných škôl zvyšuje mieru vedomostí 
a buduje osobné priateľstvá.

Stredná odborná škola v Handlovej 
už dvanásť rokov spolupracuje so 
Středním odborným učilištěm elek-

trotechnickým v Plzni. Ich spolupráca 
priniesla mnohé zaujímavé projekty, 
účasť na medzinárodných súťažiach a 
inšpirácií v oblasti vzdelávania odbor-
níkov v IT technológiách, automatizá-
cií a silnoprúdovej a slaboprúdovej 
elektrotechniky.

Spolupráca neušla pozornosti čes-
kého plzeňského hejtmanstva (u nás 
VÚC), ktorá zavítala do Handlovej. 
Delegáciu z Plzňe, zástupkyňu hejt-
mana pre oblasť školstva a cestov-
ného ruchu Plzeňského kraja Ivanu 
Bartošovú, vedúcu odboru školstva a 
mládeže a športu Jaroslavu Havlíčko-
vú,  vedúceho oddelenia organizácie 
školstva Jaroslava Sokola, riaditeľa 
českého učilišťa Jaroslava Černého 
a jeho zástupcu Bohumíra Sobotku, 
privítala primátorka mesta Handlová, 
Silvia Grúberová, v sprievode riaditeľa 
handlovskej SOŠ-ky Jozefa Barborku 
a jeho zástupkyne, Janky Dežerickej 
na Mestskom úrade v Handlovej.
Okrem školských tém boli predme-
tom stretnutia tiež témy rozvoja 
cestovného ruchu a transformácie. 
Plzeňský kraj prešiel transformačným 
procesom v období rušenia závodu 
„Škodovky“, keď v kraji prišlo o prácu 
približne dvadsaťdvatisíc ľudí a bolo 
potrebné zabezpečiť konverziu prie-
myslu na iné odvetvia.

(JP)

Delegácia plzenského hejtmanstva v Handlovej
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Spomienka
Dňa 20. júla uplynulo 

10 rokov čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 

starký a kamarát 
Štefan Hric. 

S láskou spomínajú 
manželka, dcéry Peťa 
a Jarmila a vnúčence 

Timka a Ivko. 

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať, 
budeme stále na Teba spomínať. 

1/14/7/2020/OI

Spomienka

Tento rok v mesiaci júl sme si pripomenuli 5. výročie 
odkedy nás navždy opustil otec 

Heinz Mečiar 

a 3. výročie odkedy nás navždy opustila mama 
Erika Mečiarová. 

S láskou a úctou spomínajú dcéry Adriána a Libuša 
a syn Ján s rodinami. Aj keď nie ste medzi nami, 

v našich srdciach ostávate navždy. 

Spomienka
Dňa 2. augusta uplynie 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, 

otec a dedko, pán 
František Kriško. 

S láskou spomínajú 
manželka, deti 

s rodinami a vnúčatá. 

Odišiel tíško ako odchádza deň, a v našich 
srdciach ostáva spomienka len. 

5/14/7/2020/OI

Uzávierka Handlovského hlasu č. 15/2020 je v utorok 4. 8. 
Noviny nájdete  na distribučných miestach od utorka 11. augusta.

Riadková inzercia

Predám VARIMATIK 25 - automatický 
kotol na hnedé uhlie (orech 2-3). 
Liatinový otočný rošt + nová 
programovacia jednotka. 
Cena: 500 €,  mob: 0903488809

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ. 

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 30. júla - 12. augusta 2020

HAVEL
Životopisný / ČR / MP 12 /  dabing

100 min / 5 €
30. 7., 17.00 / 1. 8., 18.00

MINNA A TOVÁREŇ NA SNY
Animovaný / DAN / MP / dabing 

81 min / 5 €
31. 7., 16.00

NEDOTKNUTÍ    
Komédia / USA / MP 15 / titulky 

106 min / 5 €
31. 7., 18.00

VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO 
MALEJ PANDY

Animovaný / USA, RUF / MP / dab. 
84 min / 5 €

1. 8., 16.00 / 2. 8., 16.00 
7. 8., 16.00

PROXIMA
Dráma / FRA, NEM / MP 12

titulky / 107 min / 5 €
2. 8., 18.00 / 3. 8. 17.00 

AVA: BEZ SÚCITU
Triler / USA / MP 15 / titulky

96 min / 5 €
6. 8., 17.00 / 8. 8., 20.30 / 16. 8., 18.00

#FOLLOWME
Horor / USA / MP 15 / titulky

88 min / 5 €
7. 8., 18.00 / 9. 8., 18.00 / 10. 8., 17.00

14. 8., 18.00

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ
Animovaný / USA / MP / dabing

91 min / 5 €
8. 8., 16.00 / 9. 8., 16.00 / 15. 8., 16.00

3/14/7/2020/OI

Spomienka
24. júla 2020 

si pripomíname 
1. smutné výročie 

od kedy nás navždy 
opustila naša drahá 

mamička 
Anna Tarová. 

S láskou spomínajú 
dcéry Anna, Klára, Zuzana a Gabriela s rodinami. 

Všetkým nám veľmi chýbaš. 
Kto v srdci žije, neumiera. 

4/14/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 13. júla 2020 
uplynulo 25 rokov, 

čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec, starý otec, 

prastarý otec, svokor 
Adam Hošek. 

Spomínajú dcéra Violka 
s manželom Jankom. 

Vnučka Miladka s manželom Milankom. Vnuk 
Romanko s manželkou Dankou. Pravnučky 

Deniska a Sandrika. 

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou 
zo žíl. Zápis v nej zlatým písmom hlása, že otec 

čestne svoj život dožil. Nech jeho telo v pokojnom 
spánku odpočíva. V pamäti našej žiariť bude 

pamiatka jeho stále živá. 
Spomienka

Dňa 24. 6. 2020 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička, starká a prastarká 

Juliana Ulbriková. 

16. 7. 2020 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, matka, starká, sestra, švagriná 

Olinka Klimentová. 

Hoci ste odišli a už nie ste medzi nami, no v našich 
srdciach budete navždy žiť. 

S úctou a láskou spomínajú dcéry Júlia a Antónia 
s rodinami a zať Martin s rodinou. Kto ste ich poznali, 
venujte im, prosím, spolu s nami, tichú spomienku.

Spomienka
Dňa 28. júla uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 

opustila naša milovaná 
maminka 

Anastázia Hocková. 

S láskou a úctou na 
Teba spomína manžel 

Ervín, dcéra Anastázia s 
rodinou, syn Peter s rodinou a scéra Beata 
s rodinou. Myslíme na Teba, chýbaš nám. 

Spomienka
Dňa 6. júla uplynul 

smutný rok, odkedy nás 
opustil náš milovaný 

manžel, 
František Pinter. 

S láskou spomínajú 
manželka Mária 

a dcéry s rodinami. 

Posledné zbohom si musel dať, všetko pekné 
zanechať. Srdiečko unavené prestalo biť, nebolo 
lieku, aby si mohol žiť. Tá rana v srdci stále bolí 
a zabudnúť nedovolí. To, že sa raz zhojí je iba 

klamné zdanie. V srdci nám bolesť ostala 
a tiché spomínanie. 

Navždy nás opustili

Anna Madolová, 81 r.,
naposledy bytom Savina 4.

Margita Struhárová, rod. Bugárová, 77 r.,
naposledy bytom 29. augusta 30/3.

Elena Rigová, rod. Cibulová, 72 r.,
naposledy bytom Okružná 37.

Peter Almáši, 55 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 39.

Mária Kobelárová, rod. Pappová, 83 r.,
naposledy bytom Pod šachtou 8.

Anna Šovčíková, rod. Borková, 86 r.,
pôvodne bytom Partizánska 41/4.

2/14/7/2020/ORI

Blahoželanie
Milý náš Ľudovít, 

dňa 8. júla si oslávil krásnych osemdesiat rokov, 
preto od srdca chceme Ti priať a tieto slová venovať: 

  „Do tvojich spomienok už sa veľa zmestí: šťastie, slzy, tvrdá práca v bani 
i chvíle bez bolesti. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca 

a radosť z pravnúčat najmenších. Každý deň začínať s chuťou znova vstať, 
dnes k tvojmu sviatku, môžeme ti len povedať: sme s tebou všetci, čo Ťa 

máme radi, na zdravie pripime, nech si myslou večne mladý!
  Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.“

 Manželka Marta, syn Juraj s rodinou.

6/14/7/2020/OI

7/14/7/2020/OI

8/14/7/2020/OI

Spomienka
Odišiel si tichúčko, 

niet Ťa medzi nami.
Dňa 25. júla 2020 
uplynie 20 rokov, 

čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, 

dedko a pradedko
Jaroslav Uríček.

S láskou spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a pravnúčatá.

10/14/7/2020/OI

12/14/7/2020/OI

Poďakovanie
Dňa 9. júla 2020 
sme odprevadili 

na poslednej ceste 
životom našu maminku, 

babku, prababku, svokru, 
sestru a švagrinú 

Máriu Kobelárovú. 

Touto cestou sa chceme 
poďakovať všetkým, ktorí sa spolu s nami 

prišli s ňou rozlúčiť. Smútiaca rodina.

9/14/7/2020/OI

11/14/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 25. júla uplynul rok, 

čo nás navždy opustil 
náš milovaný ocino 

Michal Kozár. 

Ľúbime Ťa 
a myslíme na Teba. 

Deti s rodinami. 

13/14/7/2020/OI

Poďakovanie
Obyvatelia obytného domu Partizánska 36 - 38 
touto cestou ďakujú aktivačným pracovníkom 
pod vedením p. Hegliovej a p. Šandora za opravu 
lavičiek pred obytným domom. 

„Poďakovanie” neznámej osobe
Cintorín by mal byť pre návštevníkov posvätný, napriek tomu celoročne čelí vandalizmu. S podobnou 
nepríjemnosťou sa môže pri najbližšej návšteve cintorínu stretnúť každý z nás. Ten pocit prežívam na 
vlastnej koži už tretíkrát aj ja. Každé dva týždne navštevujem hrob mojich rodičov a sestry. Z diaľky 
pozerám, čo zas zmizlo. Kytica robená na objednávku? Kahance? Pri pohľade na hrob sa mi tisnú slzy 
do očí. Je vôbec možné, že mi niekto pravidelne toto robí? Je to zúfalosť človeka, ktorý trpí alebo ho to 
teší? Určite nie som jediná, ktorej sa to stáva, ale verím, že osoba, ktorá číta tento článok sa zamyslí 
nad svojim činom, čo ubližuje aj zosnulým osobám. Oni už prehovoriť nemôžu, ale ja áno. Chcela 
by som verejne osloviť ľudí, ktorí toto robia, „ZAMYSLITE SA!“ Raz tam budú ležať oni a určite sa to 
nebude páčiť ich pozostalej rodine. Ďakujem za pomoc správe cintorínu a ich radám. Teší ma, že sa 
nájdu ľudia, ktorí sú všímaví a vidia, kto, čo robí. Chcem všetkým popriať veľa zdravia a pozostalým 
menej sĺz pri pohľade na hrob. 
Vlasta Širáňová

15/14/7/2020/OI

Nové podmienky SENIOR CENTRA 
HANDLOVÁ, n. o. od 22. 7. 2020:
1. Návšteva (v max. počte 2 ľudia k 
jednému klientovi) musí byť vopred
dohodnutá (min. 1 deň dopredu) na 
tel. čísle: 046/5450458. 
2. Zakázané sú návštevy pre osoby 
mladšie ako 15 rokov.
3. Brána do areálu bude naďalej zav-
retá. Návšteva svoj príchod musí ohlá-
siť zazvonením na zvonček pri malej 
bráne, recepčná ju pustí do areálu (aj 
na aute). Návšteva musí nah lásiť re-
cepčnej aj svoj odchod.
4. Každá návšteva bude zaznamena-
ná v dennej evidencii, so zápisom: 
telefónneho čísla návštevníka, času 
príchodu, stav odmeranej teplo-
ty a návštevník sa musí podpísať v 
evidencii, čím vyhlási, že sa u neho 
neprejavili príznaky ochorenia a je 
si vedomý právnych následkov pri 
porušení opatrení. Každej návšteve 
bude odmeraná teplota. V prípade 
zvýšenej teploty nad 37 °C je návšte-
va neprípustná.
5. Každá návšteva musí mať: na 
ústach rúško a na rukách nové jed-
norazové rukavice (dá si ich na ruky 
pred stretnutím s klientom), ktoré si 
prinesie z domu.
6. Zákaz je pre návštevy s trvalým 
pobytom v okrese so zvýšením vý-
skytom ochorenia COVID-19.
7. Návštevy môžu využiť len priestory 
vyhradené pre návštevy:
a) Na dvore pred hlavnou budovou 
na lavičkách určených pre návštevy
b) V prípade nepriaznivého počasia 
za dodržania max. počtu 2 ľudí na 15 
minút k jednému klientovi môže byť 
návšteva pre jedného klienta zreali-
zovaná vo vestibule budovy. Ostat-
ní záujemcovia o návštevu v týchto 
priestoroch musia počkať vonku po-
kiaľ sa priestory neuvoľnia.
8. Vo výnimočných prípadoch (len 
terminálne štádium), je možné vy-

Pokyny pre návštevy klientov
Senior centra Handlová

konať návštevu na izbe po dohode 
so službukonajúcou sestrou, a to k 
jednému klientovi 2 osoby na maxi-
málne 15 minút.
9. Vstup na izby, chodby je zakázaný!
10. Návštevy budú zatiaľ povolené v 
čase: od 9,00 hod. do 11,00 hod. a v 
čase od 14,00 hod. do 16,00 hod.
11. Žiadame všetkých návštevníkov, 
aby si s klientom nepodávali ruky, ne-
bozkávali sa, neobjímali sa. V prípade 
nedodržania tohto pokynu má riadi-
teľka právo zakázať návšteve vstup do 
areálu zariadenia.
12. Žiadame príbuzných, aby sa ne-
kontaktovali s klientmi, na návštevu 
ktorých nie sú nahlásení.
13. Ak sa v zariadení objaví nákaza 
COVID-19, budeme hneď kontaktovať
a informovať o tejto skutočnosti všet-
kých návštevníkov, ktorí realizovali 
návštevu v období 14 dní pred potvr-
dením nákazy. Zariadenie sa okamži-
te uzavrie a bude zákaz návštev.
14. Všetci klienti, ktorí pôjdu na dvor 
a budú sa z neho vracať, si musia vždy
vydezinfikovať ruky v chodbe pred 
hlavným vchodom!
15. Pri vstupe do dennej miestnosti aj 
pri odchode z nej si musia všetci vždy
vydezinfikovať ruky.
16. Rodina môže doniesť: časopisy, 
hygienické potreby, trvanlivé potravi-
ny. Odporúčame doniesť potraviny v 
takom množstve, aby ich klient vládal 
skonzumovať. Neodporúčame nosiť 
varené jedlá!
17. Žiadame návštevy, aby v prípade 
svojho akéhokoľvek ochorenia zvážili 
nutnosť návštevy v zariadení. 
18. V prípade, že navštívený klient 
bude brať antibiotiká, resp. bude mať 
iné prechodné zdravotné problémy, 
nebude môcť ísť na dvor, návšteva sa 
odkladá.
19. V čase návštev nebude možné 
vyu žívať toaletu na prízemí.

Emília Nyitrayová, riaditeľka



V dňoch 12. – 18. júla 2020 sa špor-
tového kempu zúčastnilo 37 športov-
cov, futbalistov, plavcov ako aj tých 
detí, ktoré chceli prežiť zaujímavo a 
pútavo časť svojich prázdnin, nadvia-
zať nové priateľstvá a zažiť týždeň bez 
mobilov. Z tohto počtu bolo 7 detí z 
handlovskej doliny Ráztočno a Chre-
novec. Počas kempu plnili tréningo-
vý plán, čo znamená, že trénovali 2 x 
denne, využívali možnosť relaxovať a 
zaplávať si v bazénoch. Slabší plavci 
a neplavci mali výcvik pod vedením 
odborného trénera plávania pána 
Ivana Horvátha. 
Deň začínal rozvičkou a verte, ne-
bol problém plniť túto úlohu, od 6 
ročných po 13 ročných športovcov. 
Rodičia veríte? Hodnotenie chatiek 
bolo motiváciou pre veliteľov chatiek, 
aby využívali svoju autoritu a doslova 
prinútili všetkých spolubývajúcich k 
udržiavaniu poriadku. Víťazné chat-
ky boli odmenené tortou. Podarilo 
sa zorganizovať priateľské futbalové 
stretnutie s prípravkou Levíc  na ih-
risku Slovana Levice s víťazným skóre 

pre našu futbalovú prípravku. Zahra-
lo si 21 futbalistov. Nešlo o výsledok, 
ale aj tu sa ukázalo, ako sa nadväzujú 
športové priateľstvá medzi dvomi 
klubmi, čoho svedkami boli pani pri-
mátorka Handlovej, Silvia Grúberová 
a pán primátor Levíc, Ján Krtík. Na 
naše prekvapenie prišli dokonca aj 
rodičia detí z Handlovej aj z Levíc. 
Športovci sa tešili na stretnutie s fut-
balistami ŠK Slovan Bratislava a otáz-
ky nemali konca. Myšlienka jedného 
z nich, odchovanca Handlovej Jacku-
liaka: „Pracujte na sebe tvrdo, nielen 
pri tréningu, ale aj po ňom. Úspech 
sa dostaví vtedy, keď budete rešpek-
tovať trénerov a rodičov, ktorým tak 
vrátite to, čo do vás vložili a posunie-
te sa možno aj za hranice rodného 
Slovenska.“ Počasie vychádzalo a tak 
bolo možné variť aj guláš. Šéfkuchári 
p. Verzea a rodičia p. Barišič a pani Ko-
váčová pripravili top kotlíkový guláš. 
Starší športovci sa podieľali a zároveň 
spolupracovali pri príprave dreva a 
ražňov na opekanie špekačiek. 
Kladne hodnotím záujem vedenia 

mesta Levice, pána primátora, ako aj 
celého personálu rekreačného stre-
diska. Avšak v prvom rade ďakujem 
v mene detí rodičov pani primátorke 
mesta Handlová, MFK Handlová, spo-
ločnosti HATER – HANDLOVÁ, spoloč-
nosti Nestlé, VÚP Prievidza i trénerom 
Juríčekovi, Verzeovi, Horváthovi, Ka-
rolíne Cibulovej, Adriane Solčániovej 
za výbornú propagáciu mesta a klu-
bu. 
Rodičia, zo srdca ďakujem za dôveru, 
ktorú ste vložili do našich rúk. Deti 
sme od Vás zobrali zdravé a šťastné 
a vrátili sme ich zdravé a šťastné. Ako 
povedal jeden zo športovcov:  „Vzorne 
budeme reprezentovať mesto, klub, 
rodinu, trénerov a samých seba.“ Toto 
sa podarilo a ostatné nech už dopo-
vedia deti doma. O rok, ak zdravie dá, 
chceme zopakovať vydarený kemp s 
ešte väčším počtom detí. Naše heslo: 
„Korona nás neporazila, my sme špor-
tom, aktivitou a disciplínou, resp. pl-
nením úloh, porazili ju!“ 

Jozef Juríček

Športový kemp v stredisku Margita - Ilona porazil koronu

Summer Camp 2020 sa uskutočnil 
za sprísnených hygienických  opat-
rení. 

Spolu sa uskutočnilo dvadsať kva-
litných tréningových jednotiek, šesť 
besied so špeciálnymi hosťami, k 
tomu kopec zábavy a súťaží. V tom-
to ročníku kempu si zatrénovalo 87 
detí rôznych vekových kategórií. Boli 
rozdelené do svojich výkonnostných 
skupín podľa časového harmonogra-
mu v priebehu dvoch týždňov. Počas 
celého kempu sa tréneri pod vede-
ním Ondreja Haviara, Maroša Minári-
ka, Tomáša Ihringa a Jozefa Kuboviča 
zamerali na individuálne zručnosti, 
skupinovú spoluprácu, ale aj na sú-
ťaže, vďaka ktorým mohli kemperi 
zbierať body. Tie sa v podobe nálepky 
odovzdávali za víťazstvo a aktivitu na 
tréningu. Na konci každého týždňa si 
proti sebe zahrali basketbal a okrem 
hrania sa oceňoval aj MVP kempu, 
ktorý získal Go Pro kameru a voucher 

na ktorýkoľvek kemp. Ostatní hráči, 
ktorí získali potrebný počet bodov 
na kartičkách, si odniesli vecné ceny.
Postupne sa na kemp prišli pozrieť 
hostia: hráč BKM Lučenec - Nenad 
Milešovič, tréner extraligového BC 
Prievidza - Maroš Helmécy, asistent 
trénera Tuři Svitavy - Martin Blaho, 
hráč Joventut Badalona - Vladimír 
Brodziansky, tréner roka a tréner ex-
traligového Lučenca - Peter Jankovič, 
hráč Interu Bratislava - Mário Ihring, 
trénerka Young Angels Košice - Zuza-
na Žirková.
Každý jeden hosť mal možnosť stráviť 
s kempermi pol dňa a odovzdať im 
svoje skúsenosti. Na konci tréningu 
bola vždy beseda. 
„Ak som čo i len jedným percentom 
prispela k motivácii detí venovať sa 
“basketu“, tak to splnilo cieľ, a to sa 
veľmi teším. Práve kvôli deťom sa 
oplatí merať cestu kamkoľvek,“ pove-
dala Zuzana Žirková.

Ivan Morvay Absolventi Summer Campu 2020. FOTO: FACEBOOK ŠBK HANDLOVÁ

Piateho basketbalového kempu ŠBK Handlová sa zúčastnilo 87 detí. Obohatili ho fantastickí hostia

Veľká hornonitrianska futbalová slávnosť
1. kolo Slovenského pohára, veľké derby: 
MFK Baník Handlová – FC Baník Prievidza

Futbalový štadión v Handlovej

Sobota 1. augusta 2020 
o 17.00 hod.


