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2. ROČNÍK VÝSTAVY 

ORIEŠKOV
Všetko sa začalo prípravami od 9.00, 
v sobotu 8. mája 2009.  Na Námestí 
baníkov v Handlovej sa stretli maji-
telia čistokrvných psov bez preukazu 
pôvodu a majitelia orieškov, aby pred-
viedli svojich psíkov pred rozhodcami 
a obecenstvom. Štvornohí krásavci a 
krásavice pripravení súťažiť sa pomaly 
schádzali. Pre psov „profesionálov“ 
z Mestského kynologického klubu 
Handlová sa stavala dráha agility, kde 
cez prestávku ukázali, čo dokážu.
Po registrácii (zaregistrovalo sa  40 
účastníkov) sa to všetko začalo. 
Rozhodkyne Oľga Sýkorová Oľga a 
Tatiana Ilavská si prezerali všetkých 
psov a udeľovali známky a slovné 
posudky. Nebolo im čo závidieť, prezrieť 
si 40 psov rôznych plemien (mopslík, 
pudel, kokeršpaniel, boxer, labrador, 
Jack Russell teriér, rotvajler, pitbull, 
nemecká doga...) bolo náročné, ako 
pre rozhodkyne, tak aj pre majiteľov a 
ich psích miláčikov. Po viac než dvoch 
hodinách boli výsledky na svete. 

V kategórii psi bez preukazu pôvo-
du bolo umiestnenie nasledujúce: 

1.    miesto mopslík Endy (pes, 3  
       roky), majiteľ Vladimír Gubien
2.    miesto rotvajler Nero (pes 6,5  
       roka), majiteľ Miroslav Masarik
3.    miesto austrálsky dobytkársky  
       pes Carmen, (fena, 5 mesiacov),   
       majiteľka Silvia Horváthová

V kategórii najmilší oriešok bolo 
umiestnenie nasledujúce: 
1.    miesto oriešok Benny, (pes, 2  
       roky),  majiteľka Petra Škrteľová
2.    miesto oriešok Fanny (pes,3   
       roky), majiteľka  Anna Hodžová
3.    miesto oriešok Arny, (pes, 4   
       roky), majiteľka  Ľudmila Jašková 

Májové počasie bolo ideálne, atmosféra 
pohodová a vynikajúce kynologické 
podujatie každému niečo dalo. Laikom 
zaujímavé zážitky, keď  na vlastné oči 
videli (neraz i pohladili) množstvo psích 
plemien, od tých najrozšírenejších po 
exotické a neobvyklé. Pre vystavovateľov 
možnosť získať pre svojho psa výstavné 
ocenenia a tým aj určité osvedčenie o 
jeho kvalite, pre návštevníkov a kyno-
lógov tiež miesto stretnutia s ľuďmi 
podobných záujmov a v neposlednom 
rade pre psov možnosť socializácie a 
tréningu pohybu v dave cudzích ľudí a 
psov. K príjemnej atmosfére podujatia 
prispeli aj členovia Mestského kynolo-

gického klubu Handlová s ukážkami 
agility (prekážková dráha) a ukážky 
športovej kynológie (poslušnosť a obra-
na).  Podujatie pre milovníkov psov 
pripravili CVČ Relax Handlová, Mestský 

kynologický klub Handlová, podujatie 
finančne podporilo Mesto Handlová 
a Chovprodukt p. Andrea Kmeťa.
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Ešte nikdy 
to nezažili...
Konto Orange v tomto roku vyhlási-
lo program Prekročme spolu bariéry 
2009. Svoju podporu projektov zame-
ralo aj na ľudí, ktorí musia prekonávať 
bariéry vo vlastnom živote. Nedokážu 
ich prekonať sami, hrozí im sociálne 
vylúčenie a izolácia. Oprávnenými 
žiadateľmi sa stali i mestá a obce. 
Sociálne oddelenie MsÚ Handlová 
využilo príležitosť a pripravilo projekt. 
O tom, že svojej práci rozumejú sved-
čí i to, že z 262 žiadostí je medzi 51 
podporenými aj handlovský projekt 
„Dajme prvú šancu“. Ako hovorí Mgr. 
Veronika Rýšová, vedúca sociálneho 
oddelenia a súčasne suprevízorka 
celého projektu, radosť z toho, že 
sa im podarilo získať 2000 eur bola 
veľká.

Zamerané na mamičky s deťmi
Projekt je ,,ušitý na mieru“ pre matky 
a ich deti zo sociálne slabšej vrstvy, 
ktoré sa každý deň boria s problé-
mami, starosťami a bezradnosťou. 
Ich život im prináša väčšinou nega-
tívne zážitky . Vďaka práci sociálnych 
pracovníčok a Konta Orange, ktoré 
uverilo v prospešnosť tejto aktivity, 
6 matiek a  32 detí v termíne od 7. 
do 11. júla t.r.  po prvýkrát zažijú 
týždennú rekreáciu v blízkej Remate. 
Projekt však nie je len o rekreovaní. 
Mamičky budú mať možnosť venovať 
sa spoločným aktivitám so svojimi 
deťmi,  absolvujú  vzdelávacie kurzy 
k riešeniu výchovných problémov 
a rovnako bude vyčlenený priestor 
na aktivity venované výlučne matkám 
ako ženám. 

Ako sa na projekt pozerajú 
sociálne pracovníčky? 
Vo svojom voľnom čase sa budú 

venovať tým, ktorí to potrebujú. Bez 
nároku na odmenu, častokrát na 
úkor vlastnej rodiny. Ako napísali do 
projektu, vynaložia všetky svoje sily 
a schopnosti, aby všetci účastníci pro-
jektu mali pozitívne zážitky, pretože sú 
presvedčené, že len tie sú najlepšou 
motiváciou pre aktívny prístup matiek 
v pôsobení na ďalšie matky z podob-
nej sociálnej skupiny.
Projekt pre vybrané matky s deťmi 
ponúkne pobyt plný radosti, oddychu, 
ale i získavania nových skúseností 
a poznatkov, ako budovať vo svojej 
rodine zdravé vzťahy založené na 
spolupatričnosti a vzájomnej úcte. 
Umožní vykonávať opatrenia v oblasti 
prevencie a v oblasti podpory zdravej 
rodiny formou vytvárania rodinných 
väzieb, tradícií a rituálov a následne 
podpory nezávislosti jednotlivca od 
systému sociálnej pomoci.
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DOBRÁ CENA!
Predám dvojizbový 
tehlový byt nad vežičkou 
Možnosť kúrenia krbom alebo pevným 
palivom. Každá izba má vlastný komín. 
Rozloha 77 m2. Parketové podlahy. 
Ústredné kúrenie. Voľný ihneď.  K bytu 
sú dve pivnice 10m2. Cena 25000 eur. 
Pôvodná cena 33000 eur.
Kontakt 0905 253 574

Pozvánka MsZ
Primátor mesta Handlová Ing. Rudolf 
Podoba zvoláva mestské zastupiteľstvo 
na  štvrtok 25. júna 2009 o 14.00 h do 
veľkej zasadacej miestnosti MsÚ.
Rokovania MsZ sú verejné.

Verejná diskusia 
Primátor mesta Handlová pozýva obča-
nov mestskej časti Morovno na verejnú 
diskusiu, ktorá sa bude konať v stredu 
10. júna 2009 o 16.00 hod. v Dome 
kultúry Morovno, mestská časť.
Verejná diskusia, dozviete sa viac.


