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Pred úradom bude ako gesto pomoci vlajka Ukrajiny

Poslanci schválili plán dopravnej
obslužnosti
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V pondelok, 4. apríla si mesto
Handlová pripomenulo 77. výročie oslobodenia mesta. Aktuálne
mesto zamestnáva pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny.

Zápis do prvých tried ZŠ sa
uskutoční 6. apríla
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Mesto po dvoch rokoch ocenilo
ľudí za katedrou
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Príhovory duchovných k sviatkom
Veľkej noci
Strana 5

Kým mnohé iné samosprávy, ako
napríklad Bratislava, oslobodenie
svojich miest neoslavovali, lebo
nechceli, aby si oslobodenie mesta
ďalej prisvojoval politický režim štátu, ktorý aj v tejto chvíli vedie vojnu
na Ukrajine, mesto Handlová pietnu
spomienku organizovalo. Zástupca
primátorky, Radoslav Iždinský, zaujal v príhovore jasné stanovisko odsudzujúce agresiu Ruskej federácie
na Ukrajine. „Donedávna si nikto z
nás nedokázal predstaviť, v akej atmosfére budeme v roku 2022 oslavovať Deň oslobodenia od fašizmu,“
povedal na úvod svojho príhovoru.
„Už šiesty týždeň sledujeme zo susednej Ukrajiny hrôzostrašné zábery ničenia, vraždenia a skazy. Od
začiatku ruskej invázie na Ukrajinu
prišli o život tisíce nevinných civilistov, vrátane detí. V pohybe je asi 10
miliónov obyvateľov Ukrajiny. Už 77
rokov učíme naše deti, že fašistické
Nemecko bolo agresor a Sovietsky
zväz na čele s Červenou armádou
osloboditeľ. Druhá svetová vojna
začala lžou o vyvolenom nemeckom
národe, vojna Ruska proti Ukrajine
začala lžou o neexistencii ukrajins
kého národa. História vo všeobecnosti, a obzvlášť vojenská história, je
vedou presných faktov získaných z
analýz množstva dokumentov. Nie je
to umenie rozprávať príbehy a bájky,
ktoré nám roky ponúkali Stalinov, či
teraz Putinov režim,“ povedal Rados
lav Iždinský.
Podľa zástupcu primátorky nie je
možné spochybňovať fakt, že to bola
Červená armáda a národy Sovietskeho zväzu, ktoré sa najviac zaslúžili o
porážku fašistickej ríše zla a priniesli

aj najväčšie obete. No na rozdiel od
hitlerovského režimu, druhý rovnako zločinecký stalinský režim vojnu
prežil a vyšiel z nej ovenčený úplne
nezaslúženou slávou, ktorú si nárokuje Rusko, štát ktorého tanky dnes
vraždia susedný ukrajinský národ.
„Hrôzy druhej svetovej vojny – tábory smrti, otrocká práca a neľudské
experimenty na ľuďoch – prinútili
celý svet prijať záväzok už nikdy nedovoliť, aby sa takéto zločiny opakovali. V globálnej politike sa začali
postupne presadzovať hodnoty
života a dôstojnosti každého človeka. Sovietsky zväz a mnohé z jeho

nástupníckych štátov, najmä Rusko,
nikdy túto zmenu neprijali a stále
rozvíjajú svoj autoritatívny režim do
obludných rozmerov, na úkor svojich
obyvateľov. Ľudia na Ukrajine stratili
bezpečie, dôstojnosť a bojujú o svoj
život a svoju slobodu. Našou povinnosťou je im pomáhať, aby mohli žiť
dôstojný život aký žijeme my, občania Európskej únie.“
Na mestskom zastupiteľstve 31.
marca Radoslav Iždinský navrhol,
aby na znak symbolickej podpory
vojnových utečencov z Ukrajiny,
ktorí sa prechodne ocitnú v Handlovej, mesto na budovu mestského

úradu vyvesilo ukrajinskú zástavu.
Po dlhej diskusii, v ktorej sa proti
vyveseniu ukrajinskej zástavy na
budove mestského úradu vyslovili
viacerí poslanci, nakoniec poslanci
prijali kompromis, aby bola ukrajins
ká vlajka vyvesená spolu s textom
vyjadrujúcim podporu pred vchodom do mestského úradu.
Vlajka by mala byť vyvesená až do
ukončenia vojny na Ukrajine na znak
podpory a solidarity s ukrajinským
národom pri obrane jeho slobody a
zvrchovanosti Ukrajinskej republiky.
Silver Jurtinus

Drobné jarné opravy trhoviska, ihriska aj stolov na pingpong
Niektoré práce neboli v pláne, vyžiadali si ich však obyvatelia mesta.

Futbalisti na svoju prvú jarnú
výhru stále čakajú
Strana 8

Zľava Radoslav Iždinský, Mária Maňáková ml. a Branislav Čukan. „Bomby v našom meste naposledy vybuchovali pred 77 rokmi, 2. apríla 1945. Vojna stála
život 244 Handlovčanov,“ povedal v príhovore zástupca primátorky, Radoslav Iždinský.
FOTO: _S

Sociálny podnik HATER-HANDLOVÁ
vynovuje mestské trhovisko. Stromy,
ktoré zasahovali do parkoviska, boli
upravené, vymieňa sa poškodená
dlažba, postupne bude doplnený
andezitový kameň a gabiónové koše.
Pribudnú aj nové lavičky a záhradníci
zrekultivujú okolitú zeleň. Náklady na
obnovu trhoviska by nemali prekročiť
2 000 eur. Obnovou prechádza aj basketbalové ihrisko na Okružnej ulici.
Revitalizáciu ihriska si vyžiadali hráči
basketbalu, ktorí by ihrisko radi využívali. Okrem hracej plochy a oplotenia opravia aj sedenie pre divákov.
Náklady by mali dosiahnuť 6 000 eur.
Obnovou prešli aj piongpongové stoly, ktoré chcelo mesto pôvodne ods
trániť. Obyvatelia mali záujem, aby
sa uchovali, boli preto vyšpárované,
dostali nový náter a ich okolie bolo
vyrovnané pieskom.
(JP)
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Poslanci schválili Plán dopravnej obslužnosti
Plán dopravnej obslužnosti je koncepčným plánovacím dokumentom
samosprávy ako objednávateľa verejnej osobnej dopravy.
Plán dopravnej obslužnosti (PDO)
načrtáva potenciál rozvoja verejnej
osobnej dopravy v území mesta a
slúži ako základný podklad pre vypracovanie zmluvy o službách vo verejnom záujme. Obsahovo sa člení na
analytickú časť, návrhovú časť, plán
opatrení na zabezpečenie uskutočniteľnosti plánu dopravnej obslužnosti
a štandardy dopravnej obslužnosti.
PDO zostavuje objednávateľ verejnej
osobnej dopravy na zabezpečenie
dopravnej obslužnosti územia, prepojenia významne dôležitých bodov
alebo spádových centier.
Plán dopravnej obslužnosti má podľa
zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave obsahovať najmä:
a) zoznam autobusových liniek alebo
ich častí, na ktorých sa má uskutočňovať pravidelná doprava vo verejnom
záujme,
b) požiadavky na primeraný rozsah
dopravných služieb,
c) spôsob riešenia súbežnej dopravy,
opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti na železničnú
dopravu,
d) spôsob výpočtu a harmonogram
poskytovania príspevku z verejného
rozpočtu,
e) možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia
výlučného práva na dopravné služby
na určitej autobusovej linke alebo na
určitých zastávkach,
f ) ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území
vrátane potreby investícií do vozidlového parku, do technickej základne
alebo do organizácie a trasy autobusových liniek.
Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách a
na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave. Zostavuje
sa najviac na desať rokov, zohľadňujúc existujúce a pripravované zmluvy
o službách vo verejnom záujme. Ak

S požiadavkou na štúdiu sa obrátili
na Ministerstvo dopravy a výstavby
(MDV) SR v nadväznosti na stav príp
ravy rýchlostnej cesty R2. Informoval
o tom hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.
„Z podkladov ministerstva, ako aj
z následných diskusií je zrejmé, že
napriek politickým deklaráciám v
minulosti je realizovateľnosť zámeru
výstavby rýchlostnej cesty R2, ktorá
má spojiť hornú Nitru s diaľničnou
sieťou, v krátkodobom a strednodobom horizonte veľmi obmedzená,”
skonštatoval Ďureje.
V pokročilejšom štádiu prípravy sú
podľa neho len úseky R2 križovatka
D1 - Trenčianska Turná, Trenčianska
Turná - Mníchova Lehota a Mníchova
Lehota - Ruskovce, pre ktoré sa v súčasnosti vypracováva dokumentácia

Rodinný dom bol daný do užívania
v roku 1890, má teda 132 rokov.
Mesto Handlová vyhlásilo verejnú
obchodnú súťaž na predaj rodinného
domu na ulici Prievidzská č. 71.
Susedné pozemky sú zastavané radovou a rozptýlenou zástavbou samos
tatne stojacich rodinných domov a
podnikateľskými prevádzkami. Vstup
na pozemok je zabezpečený cez verejný pozemok registra E-KN s parcelným číslom 2921 a 2922/1 a cez verejnú komunikáciu s parcelným číslom
4221/5 a 2907/1 - ulica Prievidzská s
napojením na cestu 1. triedy I/9.
Budova je klasifikovaná ako rodinný dom bez pivnice. Na 1. poschodí
sa nachádza sklad, chodba, pivnica,
kuchyňa a dve izby. Na 2. poschodí
sa nachádza veranda, predsieň, schodiskový priestor a tri izby.
Vybavenie rodinného domu je pod-

Počet prepravených cestujúcich v MHD v meste Handlová dlhodobo klesá.
vznikne integrovaný dopravný systém, plán dopravnej obslužnosti sa
aktualizuje podľa potreby na základe
podmienok fungovania integrovaného dopravného systému.
Podľa strategického materiálu SR Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do
roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky
– Slovensko je dlhodobým trendom
v oblasti mobility obyvateľstva v
Slovenskej republike pokles podielu
verejnej dopravy na celkovej osobnej
doprave z 50 % v roku 1995 na 27 % v
roku 2017 a súčasné zvýšenie podielu
individuálnej automobilovej dopravy
na 73 %, čo má za následok zhoršenie
kvality ovzdušia a zhoršenie plynulosti cestnej premávky v mestských
sídlach.
Na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave (mestskej hromadnej
doprave, ďalej MHD) a o spolupráci
pri zabezpečovaní dopravy na území
mesta Handlová zabezpečuje prevádzku MHD spoločnosť SAD Prievidza, a.s. Zmluva bola uzatvorená 1.
1. 2012 na objem odsúhlasených výkonov vo výške 100 000 eur na dobu

na stavebné povolenie.
Pre úseky Pravotice - Dolné Vestenice a Dolné Vestenice – Nováky je v
súčasnosti vydané len právoplatné
územné rozhodnutie. „Ministerstvo
nás informovalo, že na základe záverov rokovaní k Akčnému plánu
transformácie uhoľného regiónu
horná Nitra bolo na úrovni MDV a za
účasti poradného orgánu JASPERS
odporučené na týchto úsekoch riešiť
iba zvýšenie kapacity cesty I/9, a nie
realizáciu rýchlostnej cesty. Uvedené
závery vyplývali aj z dopravného modelu a výhľadových intenzít v týchto
úsekoch,” uviedla primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
S ostatnými primátormi a starostami na Rade Združenia miest a obcí
hornej Nitry (ZMO HN) sa na základe toho podľa nej rozhodli požiadať
ministerstvo o spracovanie štúdie s
návrhmi okamžitých možností rekonštrukcie a modernizácie tých úsekov
ciest I/9 a I/64, ktorých stav v súčasnosti nezodpovedá ich významu.
„Najmä čo sa týka kvality povrchu,

štandartné. Ostatné vnútorné vybavenie a konštrukcie sa v rodinnom
dome nenachádzajú. Rodinný dom je
momentálne odpojený od verejných
rozvodov inžinierskych sietí.
Rodinný dom nie je udržovaný. Stavba ani po generálnej oprave v roku
1931 nie je v dobrom technickom
stave. V roku 2020 bol v rodinnom
dome zaznamenaný rozsiahly požiar drevených konštrukcií krovu a
stropov. Následkom požiaru došlo k
vážnym statickým poruchám prvkov
dlhodobej životnosti. Miera poškodenia stavby je 69,38 %.
Všetky detaily obchodnej verejnej
súťaže sú zverejnené na webovom
sídle mesta www.handlova.sk v sekcii
Mestský úrad - Úradná tabuľa. Termín
predkladania súťažných návrhov je
do 9. mája 2022. Minimálna východisková kúpna cena je 1 856,56 eur.
(INU)
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určitú do 31. 12. 2022.
Počet prepravených cestujúcich v
MHD v meste Handlová dlhodobo
klesá a v roku 2020 dosiahol hodnotu 213 663 osôb, čo predstavuje v
porovnaní s úrovňou dopytu v roku
2014 (399 158 osôb) priemerný medziročný pokles 9,9 %. Vývoj dopytu
v roku 2020 bol v porovnaní s rokom
2019 negatívny, výrazne ovplyvnený
pandémiou COVID-19 a medziročne
došlo k poklesu dopytu celkom o 91
566 cestujúcich, z 305 229 osôb v
roku 2019 na 213 663 v roku 2020, čo
predstavuje pokles až o 30 %.
V období rokov 2017 až 2021 bol
zaznamenaný pokles tržieb od cestujúcich o vyše 55%, tj. v roku 2017
predstavovali tržby cestujúcich sumu
79111,51 eur a v roku 2021 sumu
43735,09 eur. Celkový príspevok mesta Handlová sa každoročne zvyšuje a
v roku 2021 predstavoval sumu cca
210 000 eur, pri cca 200 000 km ročne.
Plán dopravnej obslužnosti mesta
Handlová je zverejnený aj na webovom sídle mesta v sekcii Samospráva
– Stratégia a rozvoj – Plán dopravnej
obslužnosti mesta Handlová.
Radoslav Iždinský, Ivan Kartáč

Žiadajú vypracovať analýzu okamžitých riešení ciest
Primátori a starostovia hornej Nitry apelujú na vypracovanie analýzy možností okamžitej rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest
prvej triedy v regióne.

Mesto ponúka na predaj rodinný dom

ale aj parametrov cesty, ako sú šírkové usporiadanie a križovania s
cestami nižších tried,” konkretizovala
Macháčková.
Cieľom podľa nej je, aby sa v krátkodobom horizonte zrealizovali také
opatrenia na súčasných cestách prvej
triedy, ktoré zvýšia kvalitu a bezpečnosť dopravného napojenia hornej
Nitry na diaľničnú sieť.
Primátorka listom požiadala ministra
dopravy Andreja Doležala (nominant
Sme rodina) o osobné stretnutie so
zástupcami regiónu a o vykonanie
krokov, ktoré budú smerovať k vypracovaniu navrhovanej štúdie.
„Štúdia, ktorú požaduje JASPERS, by
mala byť multimodálna,” reagoval
hovorca Slovenskej správy ciest (SSC)
Martin Guzi. V rámci multimodality
by podľa neho mali byť posúdené
všetky módy dopravy, teda cestná,
železničná, verejná. „Nad vypracovaním štúdie výhľadovo uvažuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR,” dodal.
(TASR)

Miera poškodenia stavby je 69,38 %.
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Kontaktné centrum príjme pracovníkov
Predpokladaný termín nástupu je
1. jún 2022.
Mesto Handlová vyhlásilo výberové
konanie na obsadenie maximálne
dvadsiatich pracovných miest v Kontaktnom centre Handlová.
Hľadajú sa ľudia s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou a s
minimálne ročnou pracovnou skúsenosťou v jednej z oblastí: vzdelávanie,
financie, zdravý životný štýl a zdravotná starostlivosť, životné prostredie,
kultúra, banícke tradície, kariérne
poradenstvo, motivácia, koučing.
Náplňou práce odborného personálu
bude tvorba a realizácia individuálnych a skupinových aktivít, tréningových a rozvojových programov,
podujatí komunitného a preventívno-osvetového charakteru, ich
prispôsobenie pre cieľovú skupinu
zamestnancov Hornonitrianskych
baní Prievidza v jednej alebo viacerých z definovaných oblastí a účasť
na podujatiach a poradách tímu
zamestnancov Kontaktného centra
Handlová.
Osobnostné predpoklady na výkon
zamestnania sú zodpovednosť, empatia, samostatnosť a flexibilita v
práci, pozitívny prístup k práci, komunikatívnosť, kreativita a schopnosť
pracovať v tíme.
Úspešní uchádzači by mali poznať zámer národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
a mali by mať vlastné predstavy o napĺňaní cieľov projektu prostredníct
vom účasti v pracovnom tíme Kontaktného centra Handlová. Taktiež by

mali mať návrhy na vhodné aktivity
pre cieľovú skupinu zamestnancov
Hornonitrianskych baní Prievidza,
vrátane postupov na ich dosiahnutie. Taktiež sa od uchádzačov očakáva
znalosť problematiky v danej oblasti, čo môžu preukázať dosiahnutými
pracovnými výsledkami a skúsenosťami, odporúčaním alebo pracovným
hodnotením od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií. Vítané sú skúsenosti pri implementácií
projektov v oblasti ľudských zdrojov.
Ide o prácu na dohodu o pracovnej
činnosti s miestom výkonu práce v
meste Handlová, maximálne 40 hodín mesačne, teda 10 hodín týždenne. Hrubá mzda je 13,30 €/hod. Predpokladaný termín nástupu je 1. jún
2022. Pracovný pomer bude trvať do
ukončenia projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.“
Zoznam požadovaných dokladov
a ďalšie detaily uchádzači nájdu v
pracovnej ponuke zverejnenej na
webstránke mesta www.handlova.
sk v sekcii Mestský úrad – Výberové
konania. Termín uzávierky prijímania
žiadostí o účasť vo výberovom konaní
je 20. apríla 2022 do 15,00 hod.
(INU)
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Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode
okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade
so zákonom o ochrane pred požiarmi vyhlásilo od pondelka 28. marca
2022 čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru. Čas zvýšeného nebezpečenstva platí do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
• zakladať a udržiavať ohne
• používať otvorený oheň
• fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a
stromov
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s
ochranou lesa pred požiarom sú povinní najmä:
• zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať
časový harmonogram s určením
trasy pochôdzok a s uvedením kon-

krétnych časov a miest, kde sa má
hliadkovacia služba v danom čase
nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný
systém spojenia s ohlasovňou požiarov
• zabezpečiť umiestnenie potrebného
množstva protipožiarneho náradia na
určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov
• udržiavať existujúce prejazdové
cesty, zvážnice a zdroje vody v stave,
ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah
• prijímať osobitné opatrenia pre
priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého
odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné
zabezpečenie prejazdnosti lesných
ciest a zvážnic pre hasičskú techniku
• zabezpečiť, aby každý pracovný stroj
používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň
jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou
náplne hasiacej látky najmenej 5 kg
(ORHaZZ)

Súd prerušil konkurzné konanie voči B.T.I.
Okresný súd Banská Bystrica začal
vo februári konkurzné konanie voči
dlžníkovi, spoločnosti B.T.I. spol. s
r.o., ktorá rekonštruuje handlovskú
plaváreň.
Na návrh dlžníka súd prerušil konkurzné konanie na majetok dlžníka a
vyhlásený termín pojednávania zrušil.
Ako sa na sociálnej sieti vyjadril konateľ firmy, Ján Kara, firma „podala
odpor a ide do reštrukturalizácie“.
Podľa právničky mesta, Zuzany Huj-

siovej, všeobecne platí, že súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní po uplynutí 60 dní od prerušenia
konkurzného konania. „Samozrejme
sú výnimky, v prípade ktorých je možné lehotu predĺžiť. Súd môže vydať
rozhodnutie o zastavení konkurzného konania alebo bude v konaní pokračovať. Samotné konkurzné konanie končí vyhlásením konkurzu alebo
zastavením konkurzného konania.“
(INU)

Na námestí začínajú rásť jarné kvety
Trávnaté časti námestia ožívajú.
Nechajme kvety vyrásť.
Vyrastajú z nich prvé jarné kvietky,
ktoré tam zamestnanci spoločnosti
HATER Handlová, spol. s r.o. nasadili
ešte na jeseň minulého roka. Do zeme
vtedy schovali viac ako 1 600 cibuliek
tulipánov a narcisov. Záhradníci postupne odkryli časť zeminy pod lipami na Námestí baníkov a opatrne
uložili cibuľku po cibuľke. Výsledkom

ich práce budú kvetinové farebné
záhony, ktoré dodajú námestiu jarnú
atmosféru. Vidieť už môžete aj malé
biele krokusy. V týchto dňoch ich záhradníci kontrolujú a polievaním im
zabezpečujú potrebnú vlahu.
Teplo láka všetkých von. Preto prosíme, buďte opatrní. Dávajte pozor na
deti, ktoré radi pobehujú po tráve.
Dovoľme kvietkom vyrásť, aby nám
mohli zdobiť naše námestie.
(JP)

Voľné priestory v inkubátore na prenájom

Mestský bytový podnik Handlová
ponúka do prenájmu kancelárske
priestory v budove Podnikateľského
inkubátora s rozlohou 97 m2. Cena od

3,90 eur /mesiac + energie.
V prípade záujmu kontaktujte bytový
podnik na čísle 0908 715 958 alebo
emailom: info@msbp-ha.sk. (MsBP)

Grantový program Hoď to tam sa blíži do finále
Do grantového programu mesta
Handlová, Hoď to tam, sa prihlásili štyri nápady. Teraz o nich bude
rozhodovať verejnosť.
Cieľom grantového programu Hoď
to tam je vytvoriť podmienky na
podporu a realizáciu aktivít mladých
ľudí, podporu socializácie mládeže
a opätovný návrat k spoločenskému
životu. Celková čiastka vyčlenená na
program v roku 2022 je 1 000 eur. Do
uzávierky 15. marca prišli štyri nápady.
Sedenie pod vŕbou
Základná škola Školská má zriadené
štyri oddelenia Školského klubu detí
pre približne 110 detí 1.- 4. ročníka
Základnej školy. „Záujem rodičov o
popoludňajšiu činnosť detí neustále stúpa. Súčasná covidová situácia
uprednostňuje aktivity detí v exteriéri. V našom záujme je zrealizovať
zábavnú detskú zónu so sedením
pod vŕbou. Krásny prírodný areál
školy ponúka priestor na relaxáciu.
Prostredie zelene by sme doplnili
sedením z odpadového materiálu
(palety, pneumatiky, drevené dosky).
Využitím pestrých farieb vytvoríme
veselú oddychovú zónu, ktorú prepojíme športovými a spoločenskými
aktivitami (preliezky z pneumatík,
šmýkačky, skákačky na chodníku, hrací stolík - Človeče nehnevaj sa). Vzdelávanie (environmentálnu výchovu)
podporíme pocitovým chodníkom z
prírodných materiálov, čím precvičíme hmatové vnímanie a zdokonalíme
rovnovážne a svalové schopnosti detí.
Veselá relaxačná zóna bude k dispozícii všetkým žiakom školy aj v čase
školského vyučovania. Vytvorme si
čas a priestor na relaxáciu a zábavu!“
Futbal na Novej Lehote
Skupinka chalanov z Novej Lehoty

by chcela vynoviť staré futbalové ihrisko v Novej Lehote pod kostolom.
„Nie sú tu možnosti na zábavu, tak sa
túlame s chalanmi po dedine. Kopec
z nás hráme futbal a tu nie je poriadne ihrisko resp. je, ale treba ho trošku
upraviť. Keď hráme na terajšom ihrisku futbal, vždy máme problém s
loptou, ktorá nám preletí cez pletivo
a koľkokrát aj na cestu a je nebezpečné ísť po ňu. Chceme mať bezpečné
ihrisko, kde chceme tráviť voľný čas
hlavne počas leta a chceme aby mal
každý možnosť využívať toto ihrisko
na voľnočasové aktivity. Siete by nám
veľmi pomohli,“ napísala skupinka
chlapcov, ktorí do projektu plánujú
zapojiť aj svojich rodičov.
HendiCamp
Myšlienka zrealizovania denného tábora pre hendikepované deti spojila
handlovských mestských policajtov a
mládežníkov z Centra voľného času.
Chcú priniesť aj pre hendikepované deti a ich rodičov niečo krásne a
užitočné. Zároveň jednou z hlavných
myšlienok je spojiť Handlovčanov
pre dobrú vec. „Hendikepované deti
nemajú toľko možností ako zdravé,
práve preto sme sa rozhodli priniesť
do nášho mesta niečo nové. Denný
tábor je určený pre deti s telesným
a mentálnym hendikepom a pre ich
milujúcich rodičov. HendiCamp ponúka pestrý program odvíjajúci sa
od potrieb a schopností detí. Rodičia
v tábore nájdu zaslúžený relax, kde
im budú poskytnuté služby, ktoré si
nedokážu dopriať počas roka. HendiCamp spája ľudí s ťažkým životným
osudom a vytvára nové priateľstvá.
Keďže tieto rodiny veľakrát bojujú
nielen s postihnutím dieťaťa, ale aj
často so zlou finančnou situáciou,
radi by sme im tento tábor poskytli
bezplatne,“ napísali predkladatelia.
Tábor sa bude konať od 4. do 8. júla
2022 prioritne v priestoroch Exte-

rierového baru - MAURI a priľahlých
športových plochách HUTIRA.
Bicyklová dráha
Zámerom je dokončenie bicyklovej
dráhy na Hornom Konci. V prvej fáze
sa už svojpomocne, so súhlasom
mesta Handlová, vybudoval základ
dráhy, dobrovoľníci upravili terén a
navozili zeminu. V druhej, dokončovacej fáze je potrebné upraviť terén
mini bagrom a ručne upraviť samotnú dráhu tak, aby bola pojazdná a
bezpečná. Taktiež je potrebné osadiť
informačnú tabuľu s prevádzkovým
poriadkom bicyklovej dráhy. Cieľovou
skupinou sú deti od 6 rokov, tínedžeri
aj dospelí jazdiaci na horských bicykloch.
„Bicyklová dráha prinesie do izolovanej mestskej časti možnosť športového vyžitia, bude miestom stretávania
sa a miestom príležitostných bicyklových pretekov pre deti a mládež. Je
v tesnej blízkosti futbalového ihriska
a detského ihriska, kde sa pravidelne
usporadúvajú rôzne menšie komunitné aktivity a obyvatelia túto lokalitu
pravidelne využívajú na trávenie voľného času,“ napísali predkladatelia.
Do aktivity sa plánuje zapojiť komunita občanov mestskej časti Horný koniec v Handlovej, ktorá už investovala
vlastné financie do zveľadenia tohto
priestoru s cieľom vytvoriť vhodné
miesto pre oddych a šport detí, mládeže a dospelých.
Hlasovanie
Hlasovať za jednotlivé projekty bude
možné od 15. apríla 2022 prostredníctvom SMS. Bližšie informácie o
jednotlivých projektoch a návod, ako
hlasovať, bude zverejnený na webstránke grantového programu www.
hodtotam.hlasobcanov.sk.
(INU)

Zápis prvákov na ZŠ prebehne v meste 6. apríla
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenia
k prijímaniu detí na vzdelávanie
v základnej škole na školský rok
2022/2023.
Rezort školstva pripomína, že povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje
po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok
veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok a absolvovalo povinné
predprimárne vzdelávanie, a to vždy
po súhlasnom vyjadrení príslušného
zariadenia poradenstva a prevencie a
všeobecného lekára pre deti a dorast.
Plnenie povinného predprimárneho
vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje potvrdením
príslušnej materskej školy.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho prihlásiť na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku
v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre
neho zákonný zástupca nevyberie inú
základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako
spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto
školy prijme na základné vzdelávanie. Spádovými základnými školami
sú len základné školy zriadené obcou
alebo mestom. Riaditeľ základnej
školy spolu s termínom zápisu zve-

Prváci prvý deň v škole 2. septembra 2021.
rejní aj podmienky prijímania detí
na základné vzdelávanie v základnej
škole. Zákonný zástupca dieťaťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané
na základe diagnostického vyšetrenia
dieťaťa.
Z usmernenia rezortu školstva vyplýva, že v školskom roku 2022/2023 sa
v základnej škole nemôže zriadiť nultý ročník. Prípravný ročník môže byť
zriadený len v základnej škole pre
žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeho absolvovanie sa považuje
za prvý rok plnenia povinnej školskej
dochádzky.
O prijatí na základné vzdelávanie do
základnej školy rozhodne riaditeľ

FOTO: JP
základnej školy do 15. júna. Následne do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej
dochádzky obci, v ktorej majú trvalý
pobyt.
Na všetkých troch handlovských
základných školách prebehne zápis
do prvých ročníkov v stredu 6. apríla od 8.00 do 17.00 hod. Prihlášku si
rodičia môžu vyzdvihnúť osobne a
doručiť najneskôr do 13. apríla 2022.
Prihlášky sú zverejnené aj na webstránkach základných škôl:
ZŠ Mierové námestie: www.zsmnha.
edupage.org
ZŠ Morovnianska cesta: www.zsmchandlova.edupage.org
ZŠ Školská: www.zsskolska.sk
(TASR/RED)
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Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto po dvoch rokoch ocenilo ľudí za katedrou
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli v
Handlovej odovzdané ocenenia
TOP pedagóg a Vynikajúci pedagóg za roky 2021 a 2022.

Mgr. Ľudmila Pogádlová - za osobnú angažovanosť a pedagogickú
tvorivosť, Základná škola Ul. Školská
Handlová

V piatok 25. marca v Handlovej ocenili
a poďakovali učiteľom a nepedagogickým zamestnancom za ich prácu,
ktorá je poslaním, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Z dôvodu
pandemickej situácie v minulých obdobiach boli udelené ocenenia TOP
pedagóg a Vynikajúci pedagóg za
dva roky.
Handlovsky dom kultúry sa zaplnil
na spoločenskom stretnutí „Ľuďom
za katedrou.“ Po dvoch rokoch si tak
mohli prevziať ceny TOP pedagógovia, ktorých si volia žiaci svojim hlasovaním a titul Vynikajúci pedagóg,
ktoré vyhlasuje Združenie obcí hand
lovskej doliny (ZOHD).

Mgr. Viera Kanianska - za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva,
výchovy a vzdelávania, Základná škola Ráztočno
Silvia Bobríková - za prínos a úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, Materská škola Ul.
SNP Handlová, elokované pracovisko
Ul. Dimitrovova
Mgr. Darina Plavcová - za prínos
a úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, Špeciálna
základná škola Handlová
Mgr. Michaela Lachová - za prínos a

TOP pedagógovia a vynikajúci pedagógovia sa zapísali do pamätnej knihy mesta Handlová.

FOTO: JP
TOP pedagógovia
V rámci ocenenia TOP pedagóg, ktoré
organizuje Detský a mládežnícky parlament mesta Handlová pod taktovkou Centra voľného času v Handlovej
si žiaci zvolili svojim hlasovaním šesť
pedagógov.
Ocenenie TOP pedagóg si odniesli:
Mgr. Jozef Juríček zo Základnej školy Morovnianska cesta Handlová,
Mgr. Peter Krištín zo Základnej školy
Školská Handlová, Mgr. Katarína Štupáková zo Základnej školy Mierové
námestie Handlová, Ing. Silvia Ťapušíková zo Základnej školy Ráztočno,
Ing. Anton Čičmanec zo Základnej
školy Gašpara Drozda s materskou
školou a Ing. Alena Kubová zo Strednej odbornej školy v Handlovej.
Ceny odovzdával primátor Detského
a mládežníckeho parlamentu mesta
Handlová, Dominik Kačák.
Vynikajúci pedagógovia
Z rúk predsedu ZOHD Tibora Čičmanca a primátorky mesta Handlová, Silvie Grúberovej, si prebralo ocenenia
Vynikajúci pedagóg ďalších deväť
učiteľov. Hodnotiaca komisia v rámci štatútu ocenenia „Vynikajúci pedagóg“ vybrala týchto vynikajúcich
pedagógov za obdobie 2021 a 2022.
Mgr. Beáta Marková - za prínos
a úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese. Základná
škola Mierové námestie Handlová
Mgr. Ivana Doležalová - za prínos
a úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, Základná
škola Morovnianska cesta Handlová

prácu v oblasti výchovy a mimoškols
kej činnosti s deťmi a mládežou, ZS
Mierové námestie Handlová
Mgr. Zdenka Hypiusová – za osobnú angažovanosť a pedagogickú
tvorivosť. Základná umelecká škola
Handlová
Matúš Minich DiS. art. - vynikajúci
mladý pedagóg do 35 rokov, Základná umelecká škola Handlová
Tento rok boli mimoriadne udelené
tiež ďakovné listy od ZOHD tým pedagógom, ktorí boli v rámci oceňovania
Vynikajúci pedagóg nominovaní na
ocenenie. Ďakovné listy si prevzali
od predsedu ZOHD, Tibora Čičmanca: Bc. Gabriela Königová, Mgr. Martin Mikuško, Ing. Mária Orlovská, Eva
Tušková, Mgr. Veronika Kosťová, Mgr.
Iveta Homolová a Zdenka Michalovičová.
Prítomným sa prihovorila primátorka
mesta Handlová, Silvia Grúberová,
s poďakovaním všetkým tým, ktorí
zvládli náročné predchádzajúce obdobie. Podľa jej slov sa už nechce
vrátiť k téme, čo nám doba online
dištančného vzdelávania odniesla a
priniesla. To je na individuálnom vyhodnotení každého z nás, učiteľov,
žiakov, rodičov. „Podľa mňa je lepšie
si viac vidieť do tváre, komunikovať
zoči voči, pretože niet nad osobné
stretnutia a aktívne vyučovanie v triedach, rozhovor s kolegami v zborovni
alebo aj na porade riaditeľov v malej
zasadačke. Určite nám však uplynulé
obdobie prinieslo poznanie, že spoločné chvíle sú vzácne. Cítiť tú kolektívnu atmosféru, vôňu triedy i kriedy,
počuť huriavk na chodbách našich

škôl alebo zažiť ako sa deti spolu bláznia v triedach.
Predchádzajúce obdobie nás naučilo kreativite a schopnosti reagovať
operatívne, doslova online a možno
aj viac spolupracovať v nových podmienkach. O to viac si vážim cenu
osobných stretnutí, o to viac si vážim,
že som tu dnes spolu paniami učiteľkami a pánmi učiteľmi, s Vami, pre
ktorých je práca poslaním“, uviedla,
okrem iného, primátorka mesta.
Predseda ZOHD, Tibor Čičmanec, sa
pridal s poďakovaním všetkým učiteľom i organizačnému štábu podujatia. Vo svojom príhovore uviedol, že
posledné dva roky boli náročné: „Museli sa s tým oboznámiť nielen žiaci,
ale aj pedagógovia. A posledné dni
nám tiež priniesli zmeny, keď do škôl
prichádzajú ukrajinskí žiaci. V našej
spoločnosti všetko berieme ako samozrejmosť, máme strechu nad hla-

vou, vodu z vodovodu, deti chodia
do školy a hrajú sa na ihriskách. Mali
by sme si vážiť to, čo máme, aby sme
nezabudli na pomoc jeden druhému
a aby sa nevytratilo z nás to naše povestné človečenstvo“, uviedol predseda združenia a poprial prítomným
veľa ďalších úspechov v a optimizmu.
Úsmevné dokrútky CVČ
Zatlieskať úspešným a výnimočným
učiteľom prišli poslanec Trenčians
keho samosprávneho kraja a mesta
Handlová Jozef Stopka, zástupca
primátorky mesta Radoslav Iždinský,
poslanci mestského zastupiteľstva
mesta Handlová Arpád Koszta, Jozef Juríček, riaditeľky všetkých základných škôl na území mesta Elena
Šoltýsová, Iveta Jakubová a Ľudmila
Pogádlová, riaditeľka Špeciálnej zák
ladnej školy Mária Trgiňová, riaditeľ

FOTO: JP
SOŠ Handlová Jozef Barborka, metodička školského úradu Andrea Bacúšan Nevolná, kolegyne a kolegovia z
učiteľskej obce a ďalší.
Program moderoval Branislav Čukan,
hudobný program pripravili učitelia
a žiaci zo Základnej umeleckej školy
v Handlovej. Tohtoročnou novinkou
slávnostného programu boli krátke
dokrútky natočené CVČ Handlová
a premietané na slávnostnom dopoludňajšom programe. Úsmevné
dokrútky ozvláštnili udeľovanie cien
učiteľom a potvrdili šikovnosť hand
lovského centra voľného času. Za kameru sa postavil Lukáš Fiala.
Mesto Handlová gratuluje všetkým
oceneným a praje mnoho úspechov
a elánu všetkým učiteľom pri príležitosti ich sviatku!
(JP)
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Ťažké situácie, ako aktuálne zažívame, dokázali vždy ľudí spojiť, utužiť
„Žena, hľa, tvoj syn!“
a „Hľa, tvoja matka!“
Keď Ježiš videl svoju matku stáť pod
krížom s apoštolom Jánom, ktorého
miloval, odovzdal starostlivosť o matku do Jánových rúk. Je to inšpirácia
k vzájomnej láske a uvedomeniu si
spoločnej zodpovednosti jedny za
druhých. Zverenie matky učeníkovi je tiež zverením jedného človeka
inému.

Milí Handlovčania!
Tak, a máme tu ďalšiu Veľkú noc, ďalšie veľkonočné sviatky, ktoré v týchto
dňoch spoločne slávime. Tie posledné, aspoň za posledné tri roky, boli
vždy poznačené niečím, čo nás presahuje. Pred dvoma rokmi boli sviatky poznačené neznámym vírusom a
strachom z toho, čo bude, minulý rok
frustráciou a sklamaním, že ešte stále
nie je koniec pandémie a tie tohtoročné sú poznačené vojnou a obavami.
Udalosti, ktoré spoločne prežívame
sa dotýkajú každého z nás, každého
však iným spôsobom. Tieto udalosti
sa nás dotýkajú, ale súčasne nás aj
ovplyvňujú a menia náš život i pohľad na život, ľudí, vzťahy, budúcnosť, jednoducho všetko. Najradšej
by sme boli, keby sa všetko vrátilo
do obdobia spred dvoch rokov, aby
sme mohli zavrieť zátvorku a zabudnúť na to, čím sme žili. Skutočnosť je
však taká, že čas ide neúprosne ďalej
a život už nikdy nebude taký, aký sme
ho žili pred pár rokmi.

„Som smädný!“
Tým, že povedal, že je smädný, podnietil rímskeho vojaka, aby mu dal
ocot, ktorý mal po ruke. V trápení
sme smädní po uhasení nášho trápenia, v hneve sme smädní po pokoji.
Avšak ľudská pomoc aj vtedy býva
kyslá, ako ocot. Nie všetko sa dá vyriešiť rýchlo a hneď. A už vôbec nie
tak zložité okolnosti, aké nás frustrujú
s posledných mesiacoch, ako rodiny,
tak i celú spoločnosť. No ocot je stále
lepší ako smäd, bol tým najlepším, čo
vojak v tej chvíli vedel Ježišovi dať.

Majme odvahu a čas zastaviť sa

„Je dokonané!“

Pred nejakým časom som čítal zaujímavú myšlienku. Jej autor hovoril o
tom, ako je veľmi dôležité vedieť sa
zastaviť a zamyslieť nad tým, čo nám
každá životná skúsenosť priniesla do
života, čo nás naučila o nás samých,
o druhých ľuďoch i Bohu (pokiaľ sme
veriaci). Zamyslieť sa nad tým, čo
nás naučila a čo si z nej odnesieme
do života. Uvedomujem si, že to nie
je jednoduchá úloha, treba mať na
niečo také odvahu i čas zastaviť sa. A
na to, žiaľ, nemáme vždy chuť, čas a
niekedy i odvahu. Ale práve preto je
to o to dôležitejšie, aby sme sa dokázali posunúť ďalej, aby sme nezostali
niekde doslova „zaseknutí“. Dovoľte
mi teda podeliť sa s vami o pár myšlienok alebo skôr pár úvah o tom, ako
to vnímam, reflektujem a čo mi všetky
tieto situácie nateraz priniesli do života a naučili ma.

Ježišove posledné slová znamenajú,
že Jeho utrpenie je ukončené a celá
úloha, ktorú Mu Otec dal - kázať evanjelium, robiť zázraky a vydobyť večné
spasenie pre Jeho ľud - bola splnená.
Veľkonočné dielo záchrany bolo dokončené a nič viac k nemu nie je treba
pridávať. Dokonané! Je to pri pohľade
spätne radostné zvolanie. Ako taká
nám teda zvesť veľkonočných sviatkov v príbehu o smrti a vzkriesení Božieho Syna dáva nádej. Nádej, že zloba a ťažoba dneška už bola porazená
a raz sa skončí, raz pominie a zostane
dobré, vznešené a radostné.
Učme sa lieku na dobu hnevu v slovách Ježiša Krista, ktoré zneli z jeho
golgotského kríža a v čase nedôvery,
neistoty, strachu a bolesti môžu byť
inšpiráciou. Hovoria o realite opustenosti, ktorej Boh rozumie; o odpúšťaní; o šanci na nápravu pre každého; o
spoľahnutí sa s vierou na Boha, ktorý
zvládne viac ako my; o vzájomnej
zodpovedností ľudí za seba navzájom; riešeniach, ktoré bývajú niekedy
aj kyslé; o víťazstve Božieho syna nad
zlobou sveta.
Emil Hankovský, evanjelický farár,
Zemianske Kostoľany

Skutočné bohatstvo je
vo vzťahoch s druhými
Na prvom mieste každá jedna táto
skúsenosť bola a je pre mňa skúsenosťou vlastnej krehkosti a spoznávania vlastných hraníc, ktoré som si
uvedomil pri rôznych príležitostiach.
Niekedy som ich nezvládol a nezvládam, inokedy dokážem aspoň
bojovať a som vďačný aj za niekoľko
„víťazstiev“. Za posledné dva roky
som mal možnosť stretnúť a sprevádzať mnohých ľudí, pri rôznych príležitostiach, taktiež som pochovával
mnohých ľudí a každé jedno stretnutie bolo niečím iné. Niektoré boli ťažké a náročné, iné frustrujúce, ale Bohu
vďaka boli aj mnohé povzbudzujúce.
Zažil som aj veľa sklamaní a vytriezvení, ale s odstupom času vnímam ako
každé jedno bolo dôležité v tomto
období.
A to ma viedlo k druhej skúsenosti,
ktorú si odnášam z tohto obdobia.
Uvedomil som si, že nie som a nemusím byť sám v žiadnej situácii svojho
života. V ťažkých chvíľach a momentoch života máme vždy pokušenie sa
utiahnuť do seba, uzatvoriť sa pred
druhými, pred svetom. Áno, aj to je
dôležité, ale nesmie nás to úplne izolovať. Vždy sa nájde niekto blízky, kto
je ochotný podať ruku, pomôcť alebo
už len darovať zo svojho času a vypočuť, či povzbudiť pár slovami. Je však
aj dôležité stať sa pre druhých, najmä
našich blízkych, takýmto človekom,
ktorý podá ruku, vypočuje, povzbudí,

Vitráž „Dobrý pastier“ od Alfreda Handela z anglikánskeho kostola v Novom Južnom Walese.
pomôže vstať, či dokonca nejaký čas
kráča kus cesty s druhými. Zažil som
jednu aj druhú situáciu a za obidve
som veľmi vďačný. Je to skúsenosť
vzájomnej solidarity a blízkosti.
Z dejín vieme, že práve ťažké situácie,
ako aktuálne zažívame, dokázali vždy
ľudí spojiť, utužiť vzťahy a spoločne
prejsť ťažkým obdobím, ktoré vstúpilo do ich vlastných dejín. Náš život
nie je len o nás, o našom živote, ale
o vzájomných vzťahoch. Práve v podobných situáciách objavujeme, že
skutočné bohatstvo nie je v majetku,
ani vo výške bankových účtov, ale vo
vzťahoch s druhými. Pretože aj keď
stratíme veľa, či dokonca všetko, sú
tu, aby nám pomohli vstať a kráčať
ďalej, podopierajú nás a my vďaka
nim nachádzame novú silu kráčať
cestou života.
On a jeho slovo je slovo života
Tretiu skúsenosť, ktorú si odnášam, je
skúsenosť viery. Pretože okrem toho,
že som kňaz, som na prvom mieste
veriacim človekom, som kresťanom.
Slávime veľkonočné sviatky, ktoré
pre nás kresťanov sú tie najväčšie a
najdôležitejšie sviatky roku. Pretože
si pripomíname udalosti, ktoré Ježiš
Kristus, Boží Syn, podstúpil na záver
svojho verejného života: utrpenie a
smrť. No naša viera nám hovorí, že
tým to neskončilo. Veľká noc nie je len
spomienka, ale oslava víťazstva Jeho
zmŕtvychvstania. Táto zvesť o Jeho
vzkriesení je stredobodom kresťans
kej viery. Čo to však znamená, osobitne pre nás ľudí, žijúcich 2000 rokov
po tých udalostiach? Boh nám vzkriesením svojho Syna poslal správu, ktorá hovorí o tom, že nie zlo, hriech, ba
ani smrť majú posledné slovo, ale má
ho vždy On a jeho slovo je slovo života. On je Pánom sveta! On drží tento
svet vo svojich rukách, hoci človek
Mu ho chce z nich vytrhnúť a riadiť
podľa seba. Už toľkokrát sa o to snažil,
nikdy to však nedopadlo dobre. Pre
mňa táto zvesť je pozvaním k dôvere
v Boha. K dôvere, že On má moc z každej situácie vyťažiť väčšie dobro, hoci
to nemusí byť podľa našich predstáv.
Verím, že má moc vyťažiť dobro aj z
toho, čím práve žijeme. A to je naša
nádej. Posledná skúsenosť je skúse-

nosť nádeje, ktorá mi pomáha hľadieť
vpred, pomáha vstávať, keď padám,
pomáha nelámať palicu nad sebou,
ani nikým iným.
Prajem vám pokojné a požehnané
Veľkonočné sviatky zmŕtvychvstania
Ježiša Krista, nášho Spasiteľa!
o. Peter Repa, katolícky farár
Rozpis bohoslužieb nájdete na stránke
www.farnosthandlova.sk
Liek na dobu hnevu znel z kríža
Žijeme v dobe hnevu. Veľmi rýchlo
a ľahko nás veľa vecí dokáže nahnevať, zarmútiť, vytočiť. Žijeme v dobe
nedôvery, kedy nevieme, kto má čo
zaľubom, pochybujeme o zámeroch
druhých ľudí. Nie je tu dôvera v inštitúcie štátu a pre mnohých ani k cirkvi.
Je to zaslúžené? Jednoznačne áno.
Aj to najhoršie sa môže
stať dobrým
Inštitúcie aj cirkvi v mnohých veciach
pochybili, v mnohých veciach stále
nové chyby robia. Všetky spoločnosti,
všetky média, všetky inštitúcie, všetky
cirkvi tvori ľudia. Viete, to ľudia sú ten
zádrheľ. Ale čo teraz? Hnev a nedôvera nás veľmi vpred k lepším vzťahom
a pohľadom neprivedú. Veľká noc
však v dobe plnej sklamaní prináša
posolstvo nádeje. Že je tu predsa
niekto, kto nepatrí k inštitúcii, koho
nemá patentovaná žiadna cirkev (ani
tá moja). Ale naopak, my sme Jeho a
On je náš. Veľkonočné sviatky sú vo
svojej podstate sviatky nádeje. Nádeje, že aj to najhoršie sa môže stať
dobrým. Ako smrť nevinného Ježiša
sa pre kresťanov paradoxne stala
zdrojom radosti. Radosti, pretože to
najhoršie sa premenilo na víťazstvo.
Doba hnevu a napätia si žiada otvorené uši k tomu, čo nevinný Ježiš na
kríži hovorí. Poznáme sedem jeho
výrokov.
„Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?“
Tu Ježiš vyjadril svoje pocity opustenia. Pocity, ktoré poznajú aj mnohí
z nás. Tieto pocity pozná vo veľkonočnej zvesti aj Boží Syn. Tak hlboko

FOTO: SK.WIKIPEDIA.ORG
chápe, keď to prežívame. Avšak opustenosť nebola vrcholom veľkej noci.
Vrcholom sa stala radosť. Radosť z
nového stretnutia, keď sa Pán Ježiš
vrátil k ľuďom ako stelesnenie pravého opaku opustenosti.
„Otče, odpusť im, lebo nevedia,
čo robia“
Na týchto slovách vidieť Boží postoj k
chybám ľudí, ktorí nás nahnevali, ktorí nám ublížili. Boží postoj k nám samým. Lebo ako vidíme, veľmi často sa
stáva, že si neuvedomujeme dôsledky
svojho konania. Niekedy je ťažko sa
chybám vyvarovať. Ale Boží postoj je
postoj otca, ktorý dieťa miluje – nás
miluje, aj keď nevieme, čo robíme.
„Amen, hovorím ti: Dnes budeš
so mnou v raji“
(Lukáš 23:43). Týmto výrokom Ježiš
uisťuje jedného zo zločincov na kríži,
že keď zomrie, bude s Ježišom v nebi.
Tu v malom rozhovore troch odsúdených na kríži, dvoch spravodlivo
a jedného nespravodlivo počujeme
šancu pre srdce človeka. Šancu na
vyslobodenie, šancu na vieru, šancu
na odpustenie do poslednej sekundy
života. Nikdy nie je neskoro rozhodnúť sa robiť veci inak. Nikdy nie je
neskoro dať a dostať šancu k náprave. Odsúdený si niesol svoj trest za
ľudské chyby, avšak jeho duch našiel
pokoj.
„Otče, do tvojich rúk porúčam
svojho ducha“
Tu Ježiš dobrovoľne odovzdáva svoju
dušu do Otcových rúk. V náročných
dobách vidíme, že potrebujeme podporu a pomoc. Viera je pre kresťanov
veľkým pilierom pomoci. Jeden psychológ raz istému bratovi farárovi povedal, že my kresťania máme jednu
skvelú vec, ktorú vo svojej praxi ticho
závidí a to je modlitba. Nemusíte s
týmto psychológom hneď súhlasiť,
ale niečo na jeho pozorovaní bude.
Skúsme sa aj my inšpirovať Ježišovými slovami modlitby a odovzdávajme
svoje slabosti a hnev a sklamanie z
doby práve do jeho rúk.

Rozpis Služieb Božích, cirkevný zbor ECAV
Kvetná nedeľa, 10. apríla
08.00 h. Pašiové Služby Božie, kostol Zemianske
Kostoľany
09.30 h. Pašiové Služby Božie, kostol Prievidza
13.00 h. Pašiové Služby Božie, modlitebňa Handlová
Zelený štvrtok, 14. apríla		
18.00 h. Ustanovenie Večere Pánovej - Modlitebný
večer - Prievidza
Veľký piatok, 15. apríla
08.00 h. Pašiové Služby Božie, kostol Zemianske
Kostoľany
09.30 h. Pašiové Služby Božie, kostol Prievidza
13.00 h. Pašiové Služby Božie, modlitebňa Handlová
			
1. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ, 17. apríla
08.00 h. Slávnostné Služby Božie, kostol Zemianske
Kostoľany
09.30 h. Slávnostné Služby Božie, kostol Prievidza
13.00 h. Nešporné Služby Božie, modlitebňa Handlová
14.45 h. Nešporné Služby Božie, klub dôchodcov
Nitrianske Pravno
		
2. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ, 18. apríla
08.00 h. Sviatočné Služby Božie, kostol Zemianske
Kostoľany
09.30 h. Sviatočné Služby Božie, kostol Prievidza
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Závislosti! Ako a kde zistím, či mám problém?
Kontaktné centrum (KC) Handlová
pripravilo pre účastníkov Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra v
mesiaci marec dve veľké podujatia.
Prvé podujatie na tému Životný
štýl a závislosti zorganizovalo vo
forme besedy.
Už z názvu vyplýva, že téma bola
veľmi citlivá. Avšak problémom so
závislosťami, ktorých druhy sa neustále rozširujú a v spoločnosti prehlbujú, treba venovať náležitú pozornosť. Uvedomujeme si potrebu tento
problém odtabuizovať a osvetovo pôsobiť aj na účastníkov projektu, hoci
problém je celospoločenský a má
celosvetový charakter. Počas besedy
vystúpili odborníci z nášho širšieho
pracovného kolektívu v rámci KC: Ing.
Simona Kvostková, špecialistka na
zdravý životný štýl; Elena Margetová,
mentálna koučka a Marián Daubner,
spoluzakladateľ občianskeho združenie Fénix, ktoré združuje ľudí, ktorí
prepadli závislostiam a majú záujem
liečiť sa. Teoretické pozadie, psychologické príčiny a negatívne vplyvy
závislosti na zdravie človeka zrozumiteľnou formou odprezentovali Elena
Margetová a Ing. Simona Kvostková.
Pán Daubner poskytol všetkým zúčastneným šokujúci pohľad z druhej
strany. Vo svojom vstupe predniesol
množstvo autentických a emotívnych
vyjadrení. Všetky vyplynuli z jeho skú-

Počet infikovaných
klesol o 20 percent

seností a príbehov, ktoré nadobudol
počas mnohoročnej práce so závislými pacientmi. Účastníci obdržali
informáciu, že dvere sú otvorené pre
každého, kto si myslí, že môže mať
problém. Besedou sprevádzal odborný pracovník pre oblasť psychológie Mgr. Branislav Ondruška, ktorý
vyjadrenia hostí rozvíjal a priebežne
komentoval.
História a banícke tradície
Ďalším podujatím bolo pokračovanie
cyklu História baníctva a banícke tradície III. v réžii Bc. Dany Reindlovej a
Vladimíra Podobu, ktorí dôkladne a
pútavo porozprávali o rozmachu baníctva v Handlovej po druhej svetovej
vojne. V druhej časti sa z KC Prievidza
pripojil so zaujímavou faktografickou
prezentáciou o vzniku a zániku Bane
Cígeľ a banskej doprave Ing. Vladimír
Tulis, predseda Hornonitrianskeho
baníckeho spolku Prievidza. Cieľom
tohto cyklu v rámci projektu je rozsiahly zber spomienok z banského
prostredia zamestnancov HBP, a.s.,
ktorý vytvorí predpoklad na vznik
novej publikácie, ktorá obohatí naše
regionálne dedičstvo v okruhu baníckych tradícií.
Pracovné trhy v Handlovej
Do pozornosti dávame plánované
Pracovné trhy, ktoré organizujú KC

FOTO: KC HANDLOVÁ
Nováky, KC Prievidza a KC Handlová.
Pracovné trhy v Handlovej sa uskutočnia 10. júna. V rámci nich sa preds
tavia viaceré firmy a organizácie, ktoré pôsobia na Slovensku a môžu byť
potencionálnymi zamestnávateľmi
postupne uvoľňovaných baníkov, ale
i ostatných súčasných nezamestnaných. Bližšie informácie poskytneme
v ďalších vydaniach Handlovského
hlasu, na internetovej stránke mesta

Handlová a na facebookovom profile
@Kontaktné centrum Handlová.
Mgr. Branislav Ondruška,
odborný pracovník pre oblasť psychológie
Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk
www.esf.gov.sk

Od stredy 6. apríla zaniká povinnosť
registrácie na eHranici aj povinná
karanténa pre nezaočkovaných po
návrate zo zahraničia. Ruší sa tiež povinnosť prekrytia horných dýchacích
ciest v exteriéri. Informoval o tom
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ)
SR, zmeny v pondelok 4. apríla avizoval minister zdravotníctva Vladimír
Lengvarský (nominant OĽANO).
ÚVZ pripomína, že naďalej ostáva
povinnosť nosiť respirátor na hromadných podujatiach, a to v interiéri
aj exteriéri. Respirátory budú naďalej
povinné i vo všetkých interiéroch
verejných budov, v prostriedkoch
verejnej dopravy a v preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej
domácnosti.
Pri návrate zo zahraničia však ÚVZ naďalej odporúča obozretnosť, sledovať
svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho lekára.
Za uplynulý týždeň (28. 3. – 3. 4.)
pribudlo v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 3 586 ľudí s pozitívnym PCR testom na nový koronavírus.
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ich počet klesol o 906 (pokles
o 20 percent). Vyplýva to z údajov
Národného centra zdravotníckych
informácií (NCZI).
Najviac prípadov v TSK, 869, odhalili
v okrese Prievidza. Na Slovensku pribudlo za rovnaký čas 36 749 osôb s
pozitívnym PCR testom. Je to o 15 945
menej ako v predchádzajúcom týždni
(pokles o 30,26 percenta). Najviac ich
bolo v Bratislavskom samosprávnom
kraji (8 256), najmenej v Banskobystrickom samosprávnom kraji (3 337).
(TASR)

Návštevníkov Handlovej víta na Dolnom Konci železničný viadukt
Plánovaná výstavba železničného
prepojenia do Handlovej sa v pods
tate začala už v roku 1896, ihneď po
dokončení trate, ktorá spájala Veľké
Bielice s Prievidzou a Levice s Hrons
kou Dúbravou. Práve v tomto roku sa
začala plánovať výstavba železničnej
trate z Prievidze do Handlovej, ktorá
by cez Topoľčany a Nitru obec „spojila“ až so vzdialenou Budapešťou a
Viedňou.
Samotná výstavba celej železničnej
trate, vrátane železničného viaduktu

na Dolnom Konci, bola hotová v roku
1913. Prispela k väčšej prosperite
obce, pretože dovtedy bol všetok tovar, vrátane uhlia, prevážaný na povozoch ťahaných koňmi alebo volmi, čo
bolo veľmi nákladné a zdĺhavé (napríklad len prevážanie uhlia do Prievidze
si vyžiadalo denne 20 „konských furmánok“). Ihneď po dokončení tohto
úseku trate sa začali prípravné práce opačným smerom, aby prepojili
Handlovú a Turčianske Teplice.
Dôležitosť železničného viaduktu na-

rástla počas druhej svetovej vojny. Bol
spojnicou nielen pre prepravu ľudí a
tovaru, ale aj vojenského materiálu a
armád. V období Slovenského národného povstania bola Handlová priamo na hranici povstaleckého územia
a tým pádom aj striedavo v rukách
oboch strán. Toto vojensko-strategické umiestnenie viaduktu sa skoro
stalo osudným. Počas prvých dvoch
aprílových dní roku 1945 prišlo k
pokusu o jeho likvidáciu pri presune
nemeckých vojsk do Prievidze, ale

na ďalší deň sa Miškovskému pluku
podarilo zabrániť jeho úplnému zničeniu. Po skončení vojny prešiel rovnako ako časť zbombardovanej obce

obnovou a návštevníkov Handlovej
víta na Dolnom Konci dodnes.
Diana Kmeťová Miškovičová
FOTO: ŠTÁTNY ARCHÍV TRENČÍN, PRAC. BOJNICE
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spomienka

Dňa 9. apríla uplynulo 6 rokov a 14. apríla
uplynie 1 rok, odkedy nás opustili
rodičia a starí rodičia,
Ladislav a Júlia Komároví.
S láskou a úctou spomínajú
syn Peter a dcéra Vierka s rodinami.

Spomienka
Dňa 22. marca sme
sa vo veku 46 rokov
poslednýkrát rozlúčili
s našim synom, bratom
a dobrým priateľom
Júliusom Keselym.

Dňa 27. marca sme si
pripomenuli smutné
tretie výročie od úmrtia
nášho otecka, dedka
pradedka, pána
Emila Kobelára.

Posledná rozlúčka
sa konala v Bratislave,
v kruhu rodiny, dlhoročných kolegov a priateľov.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za vyjadrenú
sústrasť a posledné zbohom.
Smútiaca rodina.

S láskou spomínajú deti,
vnúčatá, pravnučatá.

6/7/4/2022/OI

Spomienka

Aj keď zhasla sviečka Vášho života,
neodišli ste, zostávate v našich srdciach.

Dňa 22. apríla uplynie
prvý smutný rok, odkedy
nás navždy opustil môj
láskvý manžel, pán
František Satina.

1/7/4/2022/OI

Spomienka
Dňa 15. apríla
si pripomíname piate
výročie úmrtia nášho
milovaného manžela,
ocina, deda, svokra,
krstného otca a priateľa
Miroslava Tolnaya.
S láskou spomína manželka Anka, vnuk Patrik,
dcéra Mirka s Jankom a synovia
Samuel a Andrej.
Nikdy nezabudneme. Ľúbime ťa.

Nikdy na Teba nezabudneme.
Osud nám nedoprial spolu zostarnúť, ostala
len prázdnota, nesplnené sny a túžby a v srdci
hlboký žiaľ a smútok. S láskou spomíname.
Veľmi mi chýbaš.
7/7/4/2022/OI

Spomienka
Spomienka

S láskou v srdci spomínajú manžel Jaroslav,
dcéry Marcela a Beáta a vnúčatá
Dominik, Viktória a Emka.
Kto v srdci žije, nikdy neumiera.
3/7/4/2022/OI

Spomienka

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína mama a sestry s rodinami.
Chýbaš mi.
Už navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre Teba slnko hriať,
ale tí čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na Teba spomínať.
7/7/4/2022/OI

Dňa 7. apríla uplynú
3 roky, odkedy si nás
navždy opustil,
Jaroslav Hlaváčik.
Ten, kto ťa poznal,
si spomenie a ten,
kto ťa mal rád,
nikdy nezabudne.

S láskou spomína manžel Jozef,
dcéra Evka a syn Martin s rodinami.

S láskou spomínajú manželka Monika
a deti s rodinami.
8/7/4/2022/OI

4/7/4/2022/OI

Dňa 27. marca uplynuli
3 smutné roky, odkedy
nás navždy opustil
náš milovaný
manžel, ocino a starký,
Samuel Lacuš.

Dňa 8. apríla uplynie
6 rokov, odkedy nás
navždy opustil manžel,
ocino, brat, dedko
Pavel Hatala.

Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva.
5/7/4/2022/OI

9/7/4/2022/OI

Spomienka
Dňa 26. marca uplynulo
desať rokov, odkedy nás
opustila milovaná
Viera Drozdová
rod.Huliaková
S láskou a nádejou
spomínajú manžel
Viliam deti Vilko, Zuzka a Peťo s rodinami.
Keď odíde jeden z nás, nedá sa iné, len plakať
a spomínať a v duchu mať rád. Zapáliť sviecu,
nech v pokoji spí, už ho nič nebolí, zbohom.
V srdci bolesť a v duši žiaľ zanecháš
každému tu, kto Ťa rád mal.
10/7/4/2022/OI

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Eva a dcéry
Drahomíra, Slávka a Andrea s rodinami.
11/7/4/2022/OI

Spomienka
Dňa 6. apríla
uplynulo 9 rokov,
odkedy nás opustil
náš milovaný manžel,
otec, starký a prastarký
Vladimír Podoba.
Kto ste ho poznali
a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
„Osud ti nedovolil s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.“

Navždy nás opustili
Peter Burian, 66 rokov,
naposledy bytom ČSA 22/2.
Mária Svitková, 81 rokov,
naposledy bytom Mostná 1/22.
Mária Červíková, rod. Kováčová, 74 rokov,
naposledy bytom v Handlovej.
Karol Firák, 49 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 9/5.
Helena Čierna, r. Kubincová, 86 rokov,
naposledy bytom Ciglianska 46.

Spomienka

Spomienka

APRÍL: 6. 4 - 14. 4. 2022, 8.00 - 16.00 h
Voňavé perníčky, Šibalský zajo, Netradičné kraslice,
Kohútik jarabý.
Vstupné: 2€
Kontakt/Rezervácie: 046/ 542 39 73, 0903 411 011
www.muzeumbs.sk

12/7/4/2022/OI

Spomienka

S láskou spomína
manželka Helena s celou
rodinou.

Otec nezomiera. Len niekedy premení
sa na anjela a medzi hviezdy odletí.
Ale aj odtiaľ dáva pozor na deti.

Dňa 10. júla
si pripomenieme 11
smutné výročie úmrtia
nášho milovaného syna
Ferka Satinu ml.

Dňa 4. apríla sme si
pripomenuli 9. výročie
úmrtia našej drahej
manželky, mamičky
a starej mamičky,
Anny Magelovej.

More lásky si so sebou vzala,
hory bolesti zanechala,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína
manželka Eva a dcéry
s rodinami.

2/7/4/2022/OI

Dňa 16. apríla
si pripomenieme prvé
smutné výročie, kedy
nás, po ťažkej chorobe,
opustila naša milovaná
manželka, mamina,
stará mama a priateľka
Valéria Haviarová.

Spomienka

Michal Klačanský, 90 rokov,
naposledy bytom Hečková 10.
Tibor Szalai, 76 rokov
naposledy bytom Morovnianska cesta 13/9.

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 8 / 2022
je v utorok 12. apríla.
Na distribučných miestach
noviny budú 21. 4. 2022.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
TIEŇOHRA
Triler / ČR, SR / MP 12
103 min / 5 €
7. 4., 18.00 / 11. 4., 18.00
KEĎ SA ČERVENÁM
Animovaný / USA / MP 7 / dabing
99 min / 5 €
8. 4., 16.00 / 9. 4., 16.00
10. 4., 16.00 / 17. 4., 10. 00
SRDCE NA DLANI
Komédia / ČR / MP
95 min / 5 €
8. 4., 18.00

STRATENÉ MESTO
Komédia / USA / MP 12 / titulky
105 min / 5 €
10. 4., 18.00
SEVERAN
Historický / USA / MP 12 / titulky
120 min / 5 €
14. 4., 18.00 / 16. 4., 18.00
ÚDOLIE LAMPÁŠIKOV
Animovaný / CAN / MP / dabing
97 min / 5 €
15. 4., 16.00 / 17. 4., 16.00

MORBIUS
Triler / USA / MP 15 / dabing
108 min / 5 €
9. 4., 18.00

FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ
DUMBLEDORA
Fantasy / USA / MP 12 / dabing
143 min / 5 €
15. 4., 18.00 / 17. 4., 18.00

MYŠI PATRIA DO NEBA
Animovaný / ČR, SR / MP
87 min / 5 €
10. 4., 10.00

JEŽKO SONIC 2
Animovaný / USA / MP / dabing
120 min / 5 €
16. 4., 16.00

Senzácia sa nekonala, no Handlovčania sa za účinkovanie vo štvrťfinále play off hanbiť nemusia

V treťom štvrťfinálovom zápase
play off hostilo Komárno Handlovú. Domáci boli pred začiatkom série jasným favoritom a očakával sa
ich hladký postup do semifinálovej
štvorky.
Handlovčania sa po nelichotivej, deväťzápasovej sérii prehier nadýchli
a o prekvapenie boli odhodlaní zo
všetkých síl bojovať. Svoju kvalitu
ukázali hneď v prvom meraní síl. To
ale napokon ovládli “lodiari” a po víťazstve 92:80 sa v sérii hranej na dve
víťazstva, ujali vedenia 1:0. V odvete pod handlovskými košmi prišiel
nečakaný uragán Baníka, ktorý komárňanské nádeje na ukočenčenie
série sfúkol z palubovky. Zverenci
trénera Rakočeviča si suverénnym
víťazstvom 116:94, vynútili tretí, rozhodujúci zápas. Senzácia sa napokon

nezrodila, no “baníci” zavŕšili sezónu
so zdvihnutými hlavami.
Handlovej sa v treťom meraní síl síce
nepodarilo súpera pokoriť, no natiahnutím série na tri zápasy, aspoň z časti
napravila nie príliš dobrý herný prejav
zo záveru dlhodobej časti. Ako jedinej
spomedzi troch štvrťfinálových “outsiderov” sa jej podarilo odohrať prvé
kolo play off na najvyšší možný počet
zápasov. Za svoje výkony vo vyraďovacích bojoch sa zeleno-čierni hanbiť
nemusia.
Úvod bol podľa očakávania nervózny, veď obom celkom išlo o všetko.
V úvode Handlová ušla do vedenia
5:0 a domácim chvíľu trvalo, kým sa
chytili. V 4. minúte zavelil do útoku
Duffy, ktorý strelil do handlovského
koša úvodných 9 bodov Komárna a
otočil na 9:5. Handlová sa ale dotiahla a po zvyšok prvého polčasu sa oba

celky striedali vo vedení. V 19. minúte
sa ujali mierného vedenia, 45:39 domáci, no tesne pred koncom polčasu
strelil trojku a následne za dva body
Talley. Na veľkú prestávku sa tak tímy
rozišli za stavu 45:44.
Po obrátke sa zeleno-čierni držali v
tesnom bodovom závese iba do 4. minúty. Potom začali kaziť a to domáci
trestali. V 28. minúte ušli do 14-bodového vedenia, 67:53. Šesť minút
stačilo Handlovčanom na to, aby sa
ešte raz vrátili do zápasu, keď v 34.
minúte znížili na päť bodov, 65:70.
Komárno si ale do štyroch minút pohodlný náskok prinavrátilo a za stavu
81:66 bolo rozhodnuté. “Baníci” veľmi
túžili zvíťaziť, no v závere im došli sily.
V treťom štvrťfinálovom zápolení napokon podľahli Komárnu 71:83 a so
sezónou sa lúčia.
Text a foto, Pavel Procner

Na prvé jarné víťazstvo futbalisti ešte nedosiahli. Najbližšie sa o to pokúsia v Uhrovci
MFK Baník Handlová – TJ Slovan
Zemianske Kostoľany – 0:0
Za pekného jarného počasia v derby stretnutí MFK Baník Handlová
– TJ Slovan Zemianske Kostoľany sa
od úvodných minút hralo prevažne
medzi šestnástkami. Streleckých pokusov a gólových príležitostí bolo
minimum. Remíza 0:0 je preto úplne
spravodlivá.
V druhej minúte po kombinácii Ondrejka-Uhliarikov prízemný center
bezpečne kryje hosťujúci brankár
Zvalo pred nabiehajúcim Valachom.
Po dlhých minútach, keď hra prebiehala prevažne v strede hracej plochy v
22. minúte založili hosťujúci futbalisti
rýchly protiútok a po peknej prihrávke Šuhajdu strelecký pokus Mäsiara
zvnútra pokutového územia letel nad
bránu domácich futbalistov. Vzápätí
hlavička hosťujúceho Hancka taktiež
letí nad bránu domácich futbalistov.

V úvode druhého polčasu boli hostia
aktívnejší . Po rohovom kope strelecký pokus Mäsiara kryje domáci brankár Madarász. V 55. minúte po akcii
Daubner-Mäsiar-Liptajov strelecký
pokus spoza pokutového územia
kryje domáci brankár Madarász. Vzápätí pekný strelecký pokus Liptaja letí
vedľa ľavej žrde domácej brány. V 61.
minúte po akcii domácich futbalistov
po osi Uhliarik-Bača-Santa strelecký
pokus Bugár zráža obrana hostí do
bezpečia. V 82. minúte po centrovanej lopte Uhliarika strelecký pokus
Martina Smidku zvnútra pokutového
územia vyráža hosťujúci brankár Zvalo na rohový kop.
Záverom ďakujem fanúšikom nášho
„baníka“ za podporu.
MFK Baník Handlová – SOKOL FC
Chocholná Velčice 3:4
Domáci futbalisti nastúpili na stretnu-

tie s cieľom dosiahnuť prvé jarné víťazstvo. Od úvodu stretnutia zatlačili
súpera na vlastnú polovicu a postupne si vytvárali gólové príležitosti. Už
v druhej minúte Kurinec centroval na
zadnú žrď a Uhliarik strelou zblízka
otvoril skóre stretnutia – 1:0. V 32. minúte nastal šok pre domácich futbalistov. Hosťujúci Norbert Cingel peknou
strelou z pravej strany spoza pokutového územia trafil opačnú šibenicu
domácej brány – 1:1. V 40. minúte
po rohovom kope Vilímka hosťujúci
Kotrha hlavičkou otočil stav stretnutia
na 1:2. V 42. minúte priamy voľný kop
Bugára sklepol Kamdem, avšak Bačov
strelecký pokus bol zblokovaný.
Úvod druhého polčasu bol pre domácich futbalistov ako zo zlého sna.
V 51. minúte po rohovom kope Vilímka krížna prízemná strela Juraja
Tuharského skončila v sieti domácich
futbalistov – 1:3 a v 66. minúte po
rýchlom protiútoku hosťujúcich fut-

balistov a samostatnom úniku zvyšuje hosťujúci Tulpík na šokujúcich
1:4. V 68. minúte po rohovom kope
Uhliarika prízemnou strelou zvnútra
pokutového územia znížil Kurinec
stav stretnutia na 2:4. V 69. minúte si
na centrovanú loptu do pokutového
územia nabehol Martin Smidka, ktorého nedovoleným zákrokom zastavil Lukša a nasledoval pokutový kop.
Prízemnú strelu do ľavého dolného
rohu zo značky pokutového kopu
Valacha hosťujúci brankár Koszeghy
vyrazil do bezpečia. V 78. minúte po
rohovom kope Kurince a odrazenej
lopte strelecký pokus Mária Smidku
spoza pokutového územia skončil v
sieti hosťujúcich futbalistov – 3:4. V
82. minúte peknú individuálnu akciu Kurinca zastavila obrana hostí až
v pokutovom území nedovoleným
zákrokom a nasleduje druhý pokutový kop v prospech domácich futbalistov. Polovysoký strelecký pokus

zo značky pokutového kopu Martina
Smidku do ľavej strany brankár hosťujúcich futbalistov Koszeghy opäť
vyrazil do bezpečia.
V zápase každý chvíľku ťahal pílku. V
úvodnej a záverečnej polhodine mali
navrch domáci futbalisti, ktorí nevyužili viacero gólových príležitostí a
hlavne dva pokutové kopy. V strednej časti hosťujúci futbalisti vyškolili
domácich z efektivity.
Hoci v chladnom počasí prišlo na futbalový štadión do Handlovej menej
fanúšikov, v mene Mestského futbalového klubu Baník Handlová im ďakujem za podporu.
Záverom pozývame všetkých priaznivcov nášho „baníka“ na stretnutie
20. kola, ktoré odohráme v nedeľu 10.
apríla o 16.00 hod. na pôde Uhrovca.
Veríme, že pôjdete povzbudiť našich
futbalistov.
Igor Belák

