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Protestu pred slovenským parla
mentom sa zúčastnili aj zástupco
via handlovskej samosprávy.

Predstavitelia Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) požiadali predsedu 
Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme 
rodina), aby parlament do predčas-
ných volieb neprijímal zákony, ktoré 
poškodzujú samosprávy. Predseda 
Komory miest ZMOS-u a primátor 
Partizánskeho, Jozef Božik to uviedol 
na stredajšom protestnom zhromaž-
dení pod názvom Kto škodí mestám 
a obciam, škodí ľuďom.
Protest pred budovou parlamentu 
upozornil na neriešené problémy a 
neakceptovateľný prístup centrálnej 
moci k mestám a obciam. Samosprá-
vy i prostredníctvom neho ostro kriti-
zujú napríklad nedostatočné a nepre-
myslené kompenzačné mechanizmy 
pri vysokých cenách energií. Pouka-
zujú tiež na ďalšie legislatívne záme-
ry zákonodarcov, ktoré poškodzujú 
samosprávu. „Ak chcú destabilizovať 
jeden z posledných funkčných prvkov 
v tomto štáte, môžu to takto urobiť. 
No my sme tu preto, lebo sa nedáme,“ 
uviedol Božik.

Samosprávam hrozí kolaps

Ďalší predstavitelia miest a obcí pri-
pomenuli, že bez samosprávy by štát 
nezvládol výzvy predchádzajúceho 
obdobia, či už v čase pandémie, ale-
bo pri pomoci odídencom z Ukrajiny. 
„My však nemôžeme donekonečna 
suplovať štát, zvlášť ak sme potom 
konfrontovaní opatreniami, ktoré 
nás poškodzujú. Toto drancovanie sa 
musí skončiť,“ vyhlásil starosta bratis-
lavského Ružinova Martin Chren.
Kolaps samosprávy podľa primátor-
ky Silvie Grúberovej znamená kolaps 
života v mestách a obciach a preto  
osobnou účasťou podporila tento 
protest, spoločne s väčšinou samo-
správ regionálneho Združenia miest 

Protest v Bratislave: Drancovanie samospráv sa musí skončiť

a obcí hornej Nitry ako aj z celého 
Slovenska.
„Vládni predstavitelia situáciu zľah-
čujú alebo ignorujú. Mestá a obce 
postupne pozastavujú alebo skoro 
pozastavia niektoré základné služby 
pre svojich občanov, z finančných 
dôvodov. V Handlovej zmrazujeme 
výdavky a v ďalšom období, ak sa si-
tuácia systémovo nezvráti, budeme 
nútení stopnúť niektoré služby, dotá-
cie, akcie, projekty pre nás všetkých,“ 
povedala Silvia Grúberová, primátor-
ka mesta Handlová.
Primátorka Sliača, Ľubica Balgová, 
poukázala na to, že vláda a parlament 
prijatými zákonmi s negatívnym do-
sahom na rozpočty samospráv „jed-

Mestskí úradníci si na protest pred parlamentom vzali neplatené voľno.                                                                                                                                                                                           FOTO: NO

nej skupine dávajú a všetkým berú“. 
Kritizovala chaos, nesystémovosť a 
absenciu všeobecne akceptovaných 
pravidiel.
Starosta Nižného Hrušova, Ján 
Fenčák, skonštatoval, že v prípade 
prísľubov vlády s pomocou pri zdra-
žovaní energií boli uistenia negované 
realitou. „V januári nám kázali roztrhať 
faktúry s vysokými sumami, že prídu 
opravené. Prišli. Ešte na vyššie sumy,“ 
oznámil. Mnohé, najmä menšie obce 
sú podľa neho na pokraji ekonomic-
kého kolapsu.

ZMOS je pripravené rokovať

ZMOS sa listami so svojimi požiadav-

Hlavný ekonóm mesta Peter Mendel: Musíme šetriť peniaze a škrtiť výdavky

kami obracia na najvyšších ústavných 
činiteľov. Deklaruje pripravenosť ro-
kovať aj s povereným premiérom, 
žiada však, aby samosprávy, podľa 
vzoru Česka či Rakúska, boli pre vládu 
skutočným partnerom.
Podporu protestu vyjadrila mimopar-
lamentná strana Hlas-SD. Jej pod-
predseda a poslanec národnej rady 
Richard Raši zdôraznil, že vládna po-
moc ľuďom nemôže ísť na úkor zdro-
jov samospráv. „Tie potom nemajú inú 
šancu, ako chýbajúce peniaze zobrať 
svojim obyvateľom vo forme zvýše-
ných poplatkov a miestnych daní,“ 
uviedol Raši.

(TASR/INU)

potrubia v Materskej škole SNP. Na 
výstavbu detských jaslí po zdražení 
stavebných materiálov mestu chýba 
170 tis. eur a ohrozená je aj výstavba 
detského ihriska Rodinka. 
Mesto hľadá rezervy aj v Kalendá-
ri celomestských podujatí na rok 
2023, ktorý bol schválený v novem-
bri 2022. Navrhovanými škrtmi by sa 
výdavky mohli znížiť z cca 60 tis. na 
cca 40 tis eur. Podujatia z kalendára, 
ktoré mesto doposiaľ neorganizova-
lo, iba ich finančne podporovalo, by 
mohli byť podporované cez granto-
vý program eGrant a rozhodovalo 
by sa o nich ad hoc podľa možností 
rozpočtu.
O všetkých pripravovaných zmenách 
rozpočtu budú rozhodovať poslanci 
mestského zastupiteľstva.

Silver Jurtinus

Vedúci oddelení Mestského 
úradu Handlová a štatutárni zá-
stupcovia organizácií zriadených 
mestom dostali prísny príkaz šet-
riť.

Primátorka mesta Handlová vydala 
z dôvodu nestability cien energií a 
legislatívnych dopadov na rozpočet 
mesta Opatrenie k zabezpečeniu 
stability rozpočtového hospodárenia 
mesta Handlová v roku 2023. V Prí-
kaze primátorky mesta číslo 1/2023 
zakázala od 17. februára akékoľvek 
výdaje na tovary a služby, ktoré do-
vtedy neboli dojednané prostredníc-
tvom zmlúv a objednávok. 
Zároveň zakázala objednávať a uza-
tvárať zmluvné vzťahy na dodávky 
tovarov a služieb, ktoré by doda-
točne zaťažili rozpočet na rok 2023 
s výnimkou prioritných výdavkov 
na odstránenie havarijných stavov 

vzniknutých na majetku mesta. 
Podľa primátorky Silvie Grúberovej 
totiž existuje reálny predpoklad ne-
naplnenia prognózovaných príjmov 
mesta z podielovej dane.

Výhľady na roky 2023 a 2024 
sú nepriaznivé

Podľa vedúceho ekonomického od-
delenia, Petra Mendela, rozpočet 
mesta na rok 2023 nie je ideálny. 
„Pripravili sme ho tak, aby sme mohli 
realizovať aspoň havarijné stavy, kto-
ré by nás skôr či neskôr dobehli a v 
budúcnosti by mesto stáli násobne 
viac peňazí.“ 
Výhľad na rok 2023 a 2024 je podľa 
neho nepriaznivý a zmena rozpočtu, 
ktorú v súčasnosti pripravuje, bude 
iba o presunoch medzi jednotlivými 
položkami. „Musíme striktne vychá-
dzať z príjmu podielovej dane, lebo 

nevidím nádej, že bude vyššia, ako to 
bolo ešte pred pár rokmi, kedy odha-
dy boli konzervatívnejšie ako skutoč-
nosť. Vieme, že nám navyše klesnú 
aj miestne dane, takže môžeme iba 
šetriť peniaze a škrtiť výdavky.“

Rozpočet bez investícií

Ako informoval prednosta mestské-
ho úradu Tibor Kolorédy, medzi ha-
varijné stavy patrí oprava vodovodu 
v Novej Lehote, oprava vodovodu v 
cintoríne, oprava strechy na budove 
starého Relaxu, rekonštrukcia ve-
rejného osvetlenia na sídlisku Mo-
rovnianska cesta, ktorá by mala byť 
financovaná cez Environmentálny 
fond. Uskutočnila sa sanácia vlhkos-
ti stien v Základnej umeleckej škole, 
aktuálne začína oprava poškodenej 
kanalizácie v jedálni ZŠ Školská, 
ukončená je aj oprava kanalizačného 
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Na jeden projekt môže navrhovateľ 
žiadať 2 200 eur.

Nápady pre komunitu môžu predložiť 
právnické osoby, mestá, obce, či rôz-
ne organizácie a združenia do konca 
marca. Na ich realizáciu je zo župné-
ho rozpočtu vyčlenených celkom 200 
tisíc eur.
Projekty neinvestičného charakteru je 
možné podávať z oblasti voľnočaso-
vých aktivít, športu, kultúry, životné-
ho prostredia či oblasti sociálnej po-
moci a dopravy. Na jeden inšpiratívny 
nápad môže navrhovateľ žiadať 2 200 
eur, grant však môže v kalendárnom 
roku získať maximálne na dva pro-
jekty. 
Dôležité je nezabudnúť priložiť súh-
las k podpore projektu minimálne 
30-tich ďalších dospelých občanov. 
Doručené žiadosti budú posúdené 
a predložené na verejné zvažovania. 
Následne postúpia do verejného hla-
sovania, v ktorom o ich realizácii roz-
hodnú svojimi hlasmi občania.
V šiestom ročníku Participatívne-
ho-komunitného rozpočtu Trenčians-
keho samosprávneho kraja platí 
rovnomerné rozdelenie finančných 
prostriedkov medzi 9 okresov kraja.
„Tešíme sa na všetky tohtoročné ko-
munitné nápady, ktoré nám budú 

doručené na župný úrad v Trenčíne 
a skvalitnia život obyvateľov kraja. 
Viac informácií k dotačnej schéme 
žiadatelia nájdu na webstránke kraja 
v sekcii Financie, v rubrike Participa-
tívny-komunitný rozpočet,“ povedala 
Barbora Jánošková, referentka odde-
lenia komunikácie a medzinárodných 
vzťahov úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja.   
Participatívny – komunitný rozpočet 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vychádza z modelu demokratickej 
participácie, ktorý v roku 1989 vyvi-
nulo brazílske mesto Porto Alegre. 
Počas procesu participatívneho – ko-
munitného rozpočtu, členovia a člen-
ky určitej komunity priamo rozhodu-
jú o tom, ako využiť časť verejného 
rozpočtu. Inými slovami: ľudia, ktorí 
platia dane, rozhodujú o ich využití.
Mechanizmus participatívneho roz-
počtu je podľa Organizácie spojených 
národov najefektívnejším nástrojom 
pre samosprávy, ktoré sa snažia o na-
plnenie cieľov demokracie, občians-
kej spoluúčasti, transparentnosti, 
modernizácie a efektivity tak, ako 
ich stanovujú dokumenty schválené 
a prijaté správnymi orgánmi v rámci 
Európskej únie na celoeurópskej, štát-
nej a komunálnej úrovni.
Na úrovni vyšších územných celkov 

Máte nápad pre zlepšenie života komunity? Prihláste sa a pre svoj projekt získajte dotáciu

bol Trenčiansky samosprávny kraj 
prvý, ktorý s cieľom posilniť otvore-
nosť, transparentnosť a efektívnosť 
samosprávy, zabezpečiť informova-

nosť občanov so zámerom zvyšo-
vania ich zapojenia a spoluúčasti na 
rozhodovaní zapracoval do svojho 
rozpočtu od roku 2017 objem finanč-

ných prostriedkov, ktoré sú použité 
na realizáciu projektov, o ktorých 
rozhoduje verejnosť.

(INU)

Každé kilo odovzdaného textilu je 
veľkou pomocou pre prírodu.

V meste Handlová bolo v marci 2022 
umiestnených 15 kontajnerov v rôz-
nych lokalitách. Spoločnosť TEXTILe-
co, ktorá ich prevádzkuje, po roku 
vyhodnotila ich využívanie. Zo štatis-
tiky vyplýva, že za obdobie jedného 
roka sa v meste Handlová vyzbieralo 
18,248 ton oblečenia. V prepočte sme 
tak za rok ušetrili 354 ton CO2.

Milióny ton textilného odpadu

Podľa dokumentov iniciatívy Fashion 
Revolution vyprodukuje módny prie-
mysel ročne až 92 miliónov ton od-
padu a len 20 % celkového množstva 
sa celosvetovo recykluje alebo znovu 
použije. Avšak podľa niektorých šta-
tistík je len jedno percento textilné-
ho odpadu dobre recyklovateľné, na 
vine sú nekvalitné vstupné suroviny 
na výrobu materiálov. Takýto textil 
je ale možné používať ako výplňový 
materiál, takže jeho triedenie má aj 
napriek tomu zmysel.
Textilný priemysel je druhým najväč-
ším znečisťovateľom planéty hneď po 
ropnom priemysle a ohrozuje všetko 
živé na Zemi. Stovky miliárd vyrobe-
ných kusov oblečenia ročne, ktoré sa 
spravidla vyrábajú inde než sa nosia. 
Na ich výrobu sa spotrebujú obrovské 
množstvá farbív, chémie, vody, ropy, 
pesticídov. Tento problém si začína 
uvedomovať stále viac ľudí, ktorí už 
začali konať. Pomáhajú triediť, kupujú 
výrobky z recyklovaných materiálov, 
kupujú šatstvo v second handoch. 
Týmto úsilím sa darí výrazne predĺžiť 
životnosť už raz vyrobených kusov. 

Ako správne triediť textil?

Dnešný trend udržateľného štýlu ži-
vota vedie k celkovému znižovaniu 
objemu všetkého odpadu. Každý, kto 
chce niečo vyhodiť, by sa mal najprv 

zamyslieť nad tým, či daná vec ešte 
nemôže poslúžiť niekomu inému, 
prípadne na iný účel. Ak je textil 
zachovalý, zavolajte do niektorých 
mestských organizácií, ako je naprí-
klad Jazmín, či šatstvo a obuv nie je 
vhodné k použitiu pre útulok, kde žijú 
ľudia bez domova. Šatstvo vkladajte 
čisté a zabalené napríklad v starej ná-
kupnej taške, aby sa tovar pri prevoze 
neznehodnotil.

Čo do kontajnerov nepatrí?

Plesnivé, mokré a od chemikálií zaš-
pinené veci. Takisto žiadne druhy ko-
munálneho odpadu.

Čo nerobiť?

Textil nenechávajte voľne položený 
pri kontajneri. Zberová spoločnosť 
kontajnery na šatstvo vyprázdňuje 
raz mesačne. Ak je kontajner plný, 
oznámte to na Oddelení životného 
prostredia Mestského úradu v Hand-
lovej, mobil: +421 905 945 746.

Čo sa s textilom deje potom?

Zberová spoločnosť textil roztriedi do 
viac ako 200 kategórií. Jednou z nich 
je kategória pre opätovné použitie v 
second handoch, ďalšiu skupinu tvorí 
textil pre priemysel a recykláciu. Zne-
čistené a nerecyklovateľné odevy sú 
určené pre energetické využitie, po-
slúžia teda ako doplnkové palivo pre 
elektrárne.

(INU)

Za rok sme vyzbierali 18 ton oblečenia

V meste Handlová je 76 plechových 
garáží, z toho 58 stojí na pozemkoch 
mesta a 18 na štátnych alebo súk-
romných pozemkoch. Najviac ich je 
za reštauráciou Slovan, na Parkovej a 
Dimitrovovej ulici. Vlastníci garáží sa 
rokmi pomenili, preto mesto pristú-
pilo k aktualizácii ich majiteľov. Samo-
správa požiadala majiteľov garáží, aby 

sa prihlásili. Ako uviedla referentka 
Oddelenia majetkovo-právneho, 
vnútornej správy a evidencie nehnu-
teľností Adriana Kovalová, tí, ktorí 
nemali s mestom uzavretú zmluvu o 
nájme, ju podpísali dodatočne. 
Samospráva má v pláne dať do po-
riadku aj tie pozemky, ktoré sú v sprá-
ve Slovenského pozemkového fondu 

Mesto aktualizovalo zoznam majiteľov garáží

alebo Ministerstva hospodárstva SR. 
Mesto by možno tieto pozemky od-
kúpilo a potom by sme riešili nájom-
né zmluvy s dotyčnými vlastníkmi.
Vlastníci garáží platia mestu za užíva-
nie pozemku ročný poplatok 1 euro 
za 1 m2. V priemere majú  garáže vý-
meru 18 – 20 m2.

(RTVPD)

Samospráva požiadala majiteľov garáží, aby sa prihlásili.                                                                                                                                                                                            FOTO: RTVPD

V minulosti bola rubrika, v ktorej 
mesto informovalo o novootvore-
ných a zrušených prevádzkach, pev-
nou súčasťou Handlovských novín. 
Keďže tieto údaje Oddelenie miest-
nych daní, majetku mesta a podnika-
teľskej činnosti eviduje, redakcia sa 
rozhodla túto rubriku na žiadosť čita-
teľov oprášiť aj v Handlovskom hlase.

Novootvorené prevádzky

• Pneuservis, Fučíkova 7
• Zábavná herňa a bar, Námestie ba-
níkov 4
• Second hand, 29. augusta 12

Zrušené prevádzky

• Penzión Vilma, SNP 22/1
• Stolárstvo, Žiarska 42
• Predajňa Orange Slovensko a.s., Ná-
mestie baníkov 4
• Pohostinstvo Dedinka, Morovno 115
• Kaviareň vo dvore, Námestie baní-
kov 6                                                     (RED)

Novootvorené a zrušené prevádzky v januári a februári
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Vyšetrovanie imobilných pacientov, 
ktorých, vzhľadom na ich zdravotný 
stav, nie je možné previezť na klasic-
ké RTG pracovisko, bude v Nemocnici 
AGEL Handlová jednoduchšie. Posta-
rá sa o to prenosný röntgen, ktorý je 
novinkou vo výbave nemocnice.
V januári tohto roka pribudol do vy-
bavenia handlovskej nemocnice mo-
bilný RTG prístroj Accord DR. „Prístroj 
v hodnote takmer 84 tisíc eur sa nám 
podarilo zakúpiť vďaka eurofondo-
vému projektu nemocnice s názvom 
Posilnenie materiálno-technických 
kapacít Nemocnice AGEL Handlová v 
súvislosti s výskytom ochorenia CO-
VID-19,“ hovorí riaditeľka Nemocnice 
AGEL Handlová Ing. Marta Eckhard-
tová, MPH.
Pacienta je, vďaka novému prístroju, 
možné s použitím zariadení chrá-
niacich pred ionizujúcim žiarením 
ošetriť priamo na lôžku. „V najväčšej 
miere sa takéto prístroje využívajú 

Do vybavenia handlovskej nemocnice 
pribudol mobilný röntgen

na vyšetrenia hrudníka v ťažkých 
prípadoch, kde by prevoz pacienta 
na stabilné RTG pracovisko mohol 
priamo ohroziť jeho život,“ vysvetľuje 
primárka rádiodiagnostického odde-
lenia hand lovskej nemocnice MUDr. 
Zuzana Šošková.
Hoci prístroj nedokáže plne nahradiť 
klasické RTG vyšetrenie, má svoje vý-
hody. „Mobilným röntgenom pacien-
tov vyšetrujeme len vo výnimočných 
prípadoch, v súlade s vyhláškou mi-
nisterstva zdravotníctva o zabezpeče-
ní radiačnej ochrany pri vykonávaní 
lekárskeho ožiarenia. Jeho nesporná 
výhoda však spočíva najmä v tom, že 
prístroj ide za pacientom, nie pacient 
za prístrojom. Manipulácia s indikova-
ným pacientom sa teda obmedzí na 
nutné minimum, vďaka čomu doká-
žeme zabrániť zhoršeniu jeho stavu,“ 
uzatvára skúsená lekárka.

AGEL Handlová

Rada seniorov a zdravotne znevý
hodnených občanov mesta Hand
lová, ktorá vznikla minulý rok, za
čala pracovať.

V utorok 31. januára sa uskutočnila 
prvá schôdza členov Rady seniorov a 
zdravotne znevýhodnených občanov 
mesta Handlová.
Zúčastnili sa ho zástupkyňa Karpats-
konemeckého spolku na Slovensku 
Hildegard Radovská, zástupkyňa 
Miestneho spolku Slovenského čer-
veného kríža Marta Kanovská, zástup-
kyňa Denného centra mesta Hand-
lová Mária Kuruczová, zástupkyňa 
Základnej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých Anna 
Patermanová a zástupca Baníckeho 
spolku mesta Handlová Milan Má-
tych. Ako hosť sa stretnutia zúčastni-
la zástupkyňa Jednoty dôchodcov na 

Rada seniorov si zvolila svoju predsedníčku

Slovensku Janka Holčeková. Za mesto 
Handlová sa schôdze zúčastnil zás-
tupca primátorky Radoslav Iždinský 
a komunitná pracovníčka sociálneho 
oddelenia Lucia Ácsová.  Členovia 
rady do funkcie predsedníčky zvolili 
Annu Patermanovú.
„Hlavnou témou prvého stretnutia 
bolo založenie potravinovej banky 
pre seniorov. Na tomto projekte aktív-
ne pracuje sociálne oddelenie Mests-
kého úradu v Handlovej. Som rád, že 
už na prvom stretnutí padlo aj niekoľ-
ko dobrých návrhov ako uľahčiť život 
starším a zdravotne znevýhodneným 
obyvateľom nášho mesta. Každý je-
den nápad starostlivo preskúmame 
a urobíme maximum pre to, aby sme 
ho mohli realizovať a napĺňať tak 
zmysel rady seniorov,“ povedal po 
stretnutí viceprimátor Radoslav Iž-
dinský. Viceprimátor poďakoval všet-

kým členom Rady starších za to, že sú 
aktívni a od schválenia vzniku tohto 
poradného orgánu vedenia mesta v 
minulom roku urobili kus práce.
Radu seniorov a zdravotne znevý-
hodnených občanov mesta Handlová 
zriadilo mestské zastupiteľstvo v au-
guste minulého roka. Rada by mala 
zabezpečiť užší kontakt seniorov a 
ťažko zdravotne postihnutých oby-
vateľov s orgánmi mesta, napomáhať 
presadzovať svoje záujmy, potreby a 
požiadavky a uplatňovať odborné 
vedomosti, skúsenosti a schopnosti 
seniorov a zdravotne znevýhodne-
ných občanov pri plnení úloh mesta. 
Cieľom Rady seniorov je začlenenie 
seniorov a zdravotne znevýhodne-
ných občanov do verejného a poli-
tického života ako zdroj múdrosti a 
skúseností.

(RED)

Možnosť zvýšiť svoju konkuren-
cieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu 
práce využilo v rámci národného pro-
jektu Podpora zamestnateľnosti v re-
gióne horná Nitra od jeho spustenia 
do konca minulého roka celkovo 318 
zamestnancov Hornonitrianskych 
baní Prievidza (HBP). Vlani doň vstú-
pilo 171 pracovníkov. Informovala o 
tom hovorkyňa Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) Lenka Kukuč-
ková. 
„Účastníci pravidelne navštevujú 
svojho tútora na pracovisku v Nová-
koch, ktorý im pomáha s adaptova-
ním sa na prebiehajúce zmeny a s prí-
pravou na vstup na trh práce. Veľkou 
výhodou je aj možnosť absolvovať 
dva kurzy podľa vlastného výberu,” 
zhrnula Andrea Fraňová z odboru re-
gionálneho rozvoja TSK. 
Odborné kurzy absolvovalo od za-
čiatku realizácie projektu 172 účast-
níkov. “Medzi tie najobľúbenejšie v 
roku 2022 patrili najmä kurzy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia, sú to 
napríklad pracovníci v skladovom 
hospodárstve, stavebníctve či kuriči. 
Obľúbené boli aj kurzy na pracovníka 
SBS, zváranie, účtovníctvo či elektro-
technické minimum,” priblížila Kukuč-
ková. 
Z menej tradičných to boli podľa 
nej kurzy záhradníctva, permakul-
túry, programovania či tréningový 
program pre personalistov. Vzdelá-
vanie zamerané na rozvoj mäkkých 
zručností zatiaľ absolvovalo 155 
účastníkov, pričom najväčší záujem 

bol o počítačové a jazykové kurzy.
Projekt úspešne absolvovalo 243 
účastníkov, väčšina z nich po uply-
nutí šiestich mesiacov, teda po 
skončení maximálnej doby účasti 
v projekte. Dovedna 13 účastníkov 
skončilo predčasne, keďže si našli 
nové zamestnanie, a traja svoju účasť 
ukončili zo zdravotných dôvodov. “Z 
výsledkov hodnotenia projektu vy-
plýva, že účastníci sú veľmi spokojní 
s jeho nastavením, najmä s možnos-
ťou absolvovať ľubovoľné kurzy, ale aj 
s prístupom a prácou našich tútorov, 
ktorí im pomáhali zvládnuť celý adap-
tačný proces,” skonštatovala Fraňová.
V rámci národného projektu vznik-
li kontaktné centrá v partnerských 
mestách Prievidza, Handlová a Nová-
ky. Tie poskytujú účastníkom projektu 
aj ďalším zamestnancom HBP indivi-
duálne poradenstvo v oblastiach psy-
chológie, legislatívy, ekonomiky a te-
rénne sociálne poradenstvo. Takmer 
na týždennej báze realizujú hromad-
né komunitné aktivity zamerané na 
zaujímavé témy z rôznych oblastí.

(TASR)

Národný projekt rekvalifikácií vlani vy-
užilo ďalších 171 zamestnancov baní

Handlovská mestská spoločnosť Ha-
ter-Handlová plánuje v areáli skládky 
na Scheiblingu vybudovať zariadenie 
na mechanicko-biologickú úpravu 
odpadov. Investíciou v hodnote 1,2 
milióna eur firma, ktorá zabezpečuje 
odpadové hospodárstvo pre mesto i 
ďalšie obce v regióne, reaguje na le-
gislatívnu povinnosť.
Investícia bude riešiť otázku naklada-
nia najmä so zmesovým komunálnym 
či objemným odpadom pred ich ulo-
žením na skládke pre región Hand-
lovej a jeho okolie s maximálnou 
kapacitou 12 500 ton za rok, uviedla 
mestská firma v oznámení o zmene, 
ktoré predložila orgánom na posú-
denie vplyvov na životné prostredie.

Hater plánuje vybudovať zariadenie na 
mechanicko-biologickú úpravu odpadu

Zmenou navrhovanej činnosti Ha-
ter-Handlová reaguje na legislatívne 
požiadavky na úpravu zmesového 
komunálneho odpadu pred uložením 
na skládku, ktorú budú obce povin-
né zabezpečiť od roku 2024. Mecha-
nicko-biologickú úpravu odpadov 
zabezpečí prostredníctvom trojice 
technologických zariadení v podobe 
drviča, bubnového rotačného triediča 
a zariadenia na zhodnocovanie bio-
logicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov.
Spoločnosť v tejto súvislosti počíta s 
prijatím dvoch nových zamestnan-
cov. S prevádzkou skládky odpadov 
na Scheiblingu začala v roku 1996.

(TASR)

Požiadavky samospráv vyplývajúce z 
rokovaní regionálnych štruktúr, roko-
vaní predsedníctva ZMOS, podnetov 
z členských miest a obcí určené pre 
dočasne poverenú Vládu SR a Prezi-
dentku SR: 
• Kompenzácia energií: za obdobie 
od októbra do decembra 2022; sta-
noviť výšky kompenzácií cien ener-
gií pre verejný sektor po 31. 3. 2023; 
zastropovať ceny  elektrickej energie 
do výšky max. 100 €/MWh, plynu do 
výšky max. 50 €/MWh energií; kom-
penzovať ročné  zúčtovacie faktúry 
za rok 2023, ktoré odberatelia ob-
držia v 1.Q/2024; kompenzácie pre 
územia, ktoré nie sú plynofikované a 
pre alternatívne vykurovanie; zrušiť 
zálohové platby za energie a zaviesť 
platby na základe skutočnej spot-
reby; kompenzovať zvýšené ceny 
distribučných pop latkov, prípadne 
ich znížiť na pôvodnú úroveň z roku 
2022; nevyrubovať penále a pokuty; 
transparentným a nediskriminačným 
spôsobom zabezpečiť dostupnosť 
nakupovaných komodít energie a 
tepla a s nimi súvisiacich regulova-
ných činností za primerané ceny a v 
určenej kvalite. 
• Poukázať nevyčerpané finančné pro-
striedky, ktoré sú v roku 2023 vyčle-
nené na kompenzáciu vysokých cien 
energií, do rozpočtov miest a obcí vo 
forme mimoriadnej dotácie. 
• Bezodkladne dofinancovať originál-

ne kompetencie na úseku školstva - 
materské školy, školské kluby, centrá 
voľného času, základné umelecké 
školy a školské jedálne, z dôvodu 
zvýšených nákladov na energie a to 
takým istým spôsobom ako bude do-
financovaný prenesený výkon štátnej 
správy na úseku školstva. 
• Dofinancovať výpadok príjmov sa-
mospráv z titulu zavedenia daňového 
bonusu. 
• Aktivovať samostatnú kompenzač-
nú schému na dodávky tepla (odbe-
ratelia tepla v nebytových objektoch 
nie sú adresátmi kompenzácií a za-
stropovania cien tepla opatreniami 
Vlády SR. Jedná sa predovšetkým o 
administratívne a komerčné budovy, 
ale aj objekty slúžiace na verejné úče-
ly, ako sú školy, škôlky, zdravotnícke 
zariadenia, verejné inštitúcie). 
• Garantovať kompenzácie na 12 me-
siacov pre mestá aj obce ako i pre 
obchodné spoločnosti, kde je mesto 
alebo obec 100 percentným majetko-
vým vlastníkom. 
• Zastaviť prijímanie legislatívy desta-
bilizujúcej samosprávu, zamedziť 
obchádzanie štandardných legisla-
tívnych procesov. Je pre nás dôležité, 
aby na Slovensku boli princípy trans-
parentného a inkluzívneho legislatív-
neho procesu striktne  dodržiavané 
a  dialóg so samosprávami bol jed-
noznačne posilnený.           

          (ZMOS)

Požiadavky samospráv zo zhromaždenia

Ak je nehnuteľnosť: pozemok, stav-
ba, byt alebo nebytový priestor v 
bytovom dome v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov, daňov-
níkom dane z pozemkov, dane zo 
stavieb alebo dane z bytov sú obaja 
manželia, ktorí ručia za daň spoločne 
a nerozdielne. Priznanie k dani z ne-
hnuteľností podáva jeden z manže-
lov. Mesto vyrubí daň z nehnuteľností 
rozhodnutím tomu z manželov, ktorý 
podal príslušné daňové priznanie. 
V prípade úmrtia manžela/ky nedôjde 
automaticky k zmene osoby daňovní-
ka, ktorej bude mesto vyrubovať daň 
z nehnuteľností, i keď Mestský úrad 
disponuje údajmi o zosnulom. Je pot-
rebné, aby druhý z manželov vykonal 
túto zmenu v osobe daňovníka poda-
ním daňového priznania.
Dedičovi, ktorý nadobudne nehnuteľ-
nosť dedením v priebehu roka, vzniká 
daňová povinnosť prvým dňom me-
siaca nasledujúceho po dni, v ktorom 
sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na 
základe právoplatného osvedčenia 
o dedičstve alebo rozhodnutia o 
dedičst ve. Priznanie k dani z nehnu-
teľností je tento daňovník povinný 
podať do 30 dní od vzniku daňovej 
povinnosti.

Ing. Mária Lenková, 
vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti

Daňové povinnosti 
pozostalých manže-
lov a dedičov

Zľava zástupkyňa miestneho spolku Slovenského červeného kríža Marta Kanovská, zástupkyňa Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
Anna Patermanová, zástupkyňa Jednoty dôchodcov na Slovensku Janka Holčeková, zástupkyňa Denného centra mesta Handlová Mária Kuruczová, zástupkyňa 
Karpatskonemeckého spolku na Slovensku Hildegard Radovská a zástupca Baníckeho spolku mesta Handlová Milan Mátych.                                                              FOTO: JP
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Nezisková organizácia Handlovské 
lesy bude poskytovať bezplatné 
odborné poradenstvo. Prečo ste sa 
rozhodli zriadiť takúto telefonickú 
infolinku?
U časti verejnosti vznikol zvláštny 
dojem, že najlepšie, čo môžeme pre 
les urobiť, je doňho nezasahovať. Ak 
nechceme žiť v jaskyniach a živiť sa 
tým, čo ulovíme alebo nazbierame, 
je nevyhnutné lesy, ktoré pokrývajú 
takmer polovicu našej krajiny, ro-
zumným spôsobom využívať. Lesy, 
nielen okolo Handlovej ale na celom 
Slovens ku, podliehajú schváleným 
programom starostlivosti o lesy, kto-
ré sú výsledkom dohody s orgánmi 
ochrany životného prostredia. Zjed-
nodušene sa dá povedať, že o kaž-
dom strome štát vie a prostredníc-
tvom Národného lesníckeho centra 
využívanie lesov koordinuje. Progra-
my starostlivosti vyhotovujú odborne 
spôsobilé osoby pre každý lesný celok 
na 10 rokov. Tieto materiály sú verej-
ne dostupné. Lesníci s týmito pod-
kladmi pracujú dennodenne, preto 
dokážu jednoducho overiť, či ťažba 
v konkrétnom poraste, ktorú niekto 
niekde videl, je legálna, aký je to typ 
ťažby, kto ju zabezpečuje, kto je za ňu 
zodpovedný a kto ju vykonáva. Pro-
stredníctvom našej infolinky bude 
možné nahlásiť napríklad aj väčší 
odpad v lese, ktorý ľudia sami nedo-
kážu odniesť alebo výskyt iných ne-
žiadúcich javov, ktoré treba napraviť. 
V našich radoch sú skúsení odborníci 
z oblasti lesníctva a ochrany životné-
ho prostredia, ktorí dokážu poradiť 
vlastníkom lesných pozemkov aj ich 
užívateľom. Všetko radi vysvetlíme, 
usmerníme a v prípade záujmu aj 
osobne, priamo na mieste v lese. Te-
lefónna linka bude zatiaľ fungovať v 
pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 
hod.

V ostatnom čase asi najväčšiu po
zornosť vzbudila ťažba dreva na 
Pfaffenbergu.
Rád by som zdôraznil, že v tomto prí-
pade sa nejednalo o holorub, ako to 
mnohí nazvali. Holorubný spôsob  sa 
dnes už využíva iba v obmedzenej 
miere. Ale uznávam, že aj na Pfaffen-
bergu sa to dalo vyriešiť inak. Ak by 
sme sa s obhospodarovateľom lesa 
dohodli, že Pfaffenberg je pre nás 
ikonický kopec a na stráni privrátenej 
k mestu vyťažený pás nevyzerá úpl-
ne najlepšie, mohla byť použitá iná 
tažobná metóda. Čo by však pravde-
podobne zvýšilo náklady. Napríklad 
Bratislavské mestské lesy obmedzujú 
vlastníkov pri ťažbe dreva, ale dokážu 
im kompenzovať vzniknuté finančné 
straty. Sme na to pripravení? V okolí 
Handlovej rastie prevažne buk. Je 
dosť citlivý, stačí mu odrieť kôru alebo 
zlomiť konár a už má strom problém. 

Jozef Maďar: Tém, ktoré nás rozdeľujú, máme dosť. Lesy nás môžu spojiť

Preto sa ťažba robí v pásoch. Kazí to 
estetický dojem, ale je to krátkodobé, 
lebo veľmi rýchlo sa dosiahne priro-
dzené zmladenie a začína rásť krásny 
mladý les.

V akom stave sú Handlovské lesy?
O lesy okolo Handlovej nemusíme 
mať obavy. Lesníkom sa podarilo vyh-
núť aj tej najväčšej lykožrútovej smrš-
ti. Stačí sa ísť pozrieť za hrebeň do 
Turca, kde sú urbárske lesy. O porasty 
okolo Dubového ich majitelia prišli 
prakticky z roka na 
rok. Naši predkovia 
nevedeli to, čo vie-
me dnes. Zdravý 
smrek sa dokáže 
proti lykožrútovi 
dosť dobre brániť, 
ale pôsobením ex-
trémneho sucha a 
ďalších faktorov ly-
kožrút napadol celé 
hektáre smrečín. A stalo sa to tu, hneď 
za hrebeňom. My sme mali to šťastie, 
že po roku 1945 lesníci zalesnili znač-
nú časť poľnohospodárskej pôdy 
druhovo zmiešanými drevinami. 
Ukazuje sa, že zmiešané lesy dokážu 
lepšie odolávať pôsobeniu škodlivých 
javov. Handlovú obklopujú prevažne 
štátne lesy a v malej miere sú to mest-
ské majetky a drobní vlastníci. So 
všetkými správcami lesa sa snažíme 
komunikovať a dobre spolupracovať. 
Viac problematická z pohľadu ochra-
ny prírody sa javí poľnohospodárska 
krajina v okolí nášho mesta. Vidno 

to na lúkach, kde sa presadzuje ne-
pôvodný hviezdnik ročný. Rozširuje 
sa aj invázna kridlatka japonská, zla-
tobyľ kanadská a slnečnica hľuznatá. 
To isté sa deje aj pri stromoch a kroch. 
Invázne druhy musíme strážiť. Ide naj-
mä o Javorovec jaseňolistý a Pajaseň 
žliazkatý.

Ťaží sa drevo aj v handlovských 
mestských lesoch?
V handlovských mestských lesoch sa 
v súčasnosti neťaží. Máme malú vý-

meru, ktorú by sme chceli samozrej-
me zväčšiť. Zámena pozemkov so 
súk romným majiteľom v roku 2021 
sa ukázala ako správny krok. Chceme 
v tom pokračovať. Mesto vlastní pri-
bližne 60 Ha lesných pozemkov roz-
trúsených po katastri, ktoré chceme 
so štátnymi lesmi vymeniť za jeden 
ucelený prímestský les. Chceli by 
sme vybudovať cyklotraily, pikniko-
vé miesta a vytvoriť v ňom zázemie 
pre široké využitie. To je úloha na 
tento rok. Prip ravíme Handlovčanom 
jeden veľký pekný prímestský les, 
ktorý bude ich. Minulý rok sa stretla 

pani primátorka s riaditeľom štátnych 
lesov a tento náš zámer posvätili. To 
znamená, že máme mandát na tom 
pracovať. Budeme sa snažiť získať 
aj iné nevyužívané pozemky ktoré 
spravuje Slovenský pozemkový fond 
(SPF).

Ide o lúky, ktoré boli navrhnuté 
na vyhlásenie Územia európske
ho výz namu Natura 2000? Vy ste s 
týmto návrhom nesúhlasili. Prečo?
Áno, ide o tieto lúky a som rád, že 

zdravý rozum zví-
ťazil a lúky okolo 
Handlovej neboli 
zatiaľ zaradené do 
Natura 2000. Bolo 
to šité horúcou 
ihlou a bez dôklad-
ného prieskumu 
územia. Jednodu-
cho povedané, rast-
liny, ktoré sa tam išli 

chrániť, tam nie sú. Má ísť o Karpatské 
kosné lúky, ktoré boli intenzívnym 
spôsobom obhospodarované do 
roku 1945. Boli kosené, boli spásané. 
Neskoršie strojné kosenie a koniec 
chovu dobytka tento biotop ochu-
dobnili. Radi by sme požiadali SPF 
o delimitáciu. Bolo by určite vhodné 
vrátiť na tento biotop hospodárske 
zvieratá, šetrnejšie kosenie a udrža-
teľné hospodárenie. Ak sa dostanú 
do požadovaného stavu a obnoví sa 
pôvodné druhové zloženie, potom sa 
sami budeme hlásiť, aby toto územie 
zaradili do systému Natura 2000.

V decembri Handlovské lesy získali 
certifikát. Čo to znamená? 
Dali sme si lesy certifikovať. Chceli 
sme tým ukázať, že nakladáme so 
zvereným majetkom udržateľným 
spôsobom. Urobili nám komplexný 
audit od účtovníctva až po právne 
náležitosti. Tento globálny certifikát 
znamená, že dodržiavame všetky 
štandardy ochrany prírody. Až sa raz 
dopracujeme k tomu, že získame ďal-
šie hektáre, čo plánujeme, a budeme 
sa venovať aj produkcii dreva, tento 
certifikát zaručuje, že naše produk-
ty budeme môcť umiestniť na trhu. 
Na náročnom trhu Európskej únie je 
takmer nemožné predať necertifiko-
vané drevo.

Koncom minulého roka ste avizo
vali aj žiadosť o dotáciu 350 000 
eur na tri projekty: vybudovanie 
lesnej pozorovateľne, vybudova
nie útulne pre turistov a náučný 
chodník Biela skala. Podarilo sa 
vám dotáciu získať? 
Žiadosť sme odovzdali a čakáme na 
vyhodnotenie od Poľnohospodárskej 
platobnej agentúry. Získali sme 86 
bodov zo 100 možných, preto veríme, 
že máme veľkú šancu byť úspešní. Je 
to pre nás kľúčový projekt.

Ako sú na tom Slovenské lesy opro
ti lesom v zahraničí?
Čo sa týka degradácie smrečín, slo-
venské lesy sú na tom napríklad 
oproti Česku a Nemecku veľmi dobre. 
Privítali by sme, keby verejnosť viac 
dôverovala odborníkom. Na to by 
mala slúžiť aj naša nová linka. Väčši-
na toho, čo je v lesoch vybudované, 
by malo slúžiť  starostlivosti o zdravie 
lesa. To znamená, že lesná cesta bola 
vybudovaná primárne pre potreby 
lesníckej praxe. Takže, keď po nej ide 
lesný mechanizmus, cyklisti, turisti aj 
bežkári by to mali rešpektovať. Mali 
by sme si vážiť, že lesy sú verejne prís-
tupné, lebo v zahraničí to už dávno 
takto nemajú. Treba si tiež uvedomiť, 
že každý strom v lese niekto vlastní. 
Vlastniť les je obrovský záväzok. Sme 
presvedčení, že pre ľudí, ktorí sa o 
lesy starajú, je to nielen chlieb, ale aj 
celoživotná láska a koníček. V nepos-
lednom rade sú tu ťažbári - drobní 
živnostníci, ktorých ťažkú prácu si 
nesmierne vážime. Pretože naozaj 
robia iba to, čo môžu a živia svoje 
rodiny. Nejaká nenávisť voči nim roz-
hodne nie je na mieste. Máme veľmi 
dobre prepracované zákony o lesoch 
a ochrane prírody. Myslíme si, že jed-
ny z najlepších na svete. A funkčných. 
Preto veríme, že lesníci vykonávajú 
svoju prácu kvalitným spôsobom. 
Tém, ktoré nás rozdeľujú, máme dosť. 
Lesy nás môžu spojiť.

Silver Jurtinus

Potok pod Martinkou.                                                                                                                                                                                                                                               FOTO: ALADÁR HUSZÁR

Infolinka
Handlovské lesy

0915 271 650

Tažko nájsť vo svete takú krásnu dolinu, ako je tá naša Handlovská, hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Handlovské lesy, Jozef Maďar.

Pre zabezpečenie riadneho, správne-
ho a trvalého obhospodarovania le-
sov je potrebné mať k dispozícii údaje 
o ich výmere, drevinách, ktoré v nich 
rastú, ich zdravotnom stave ale je po-
trebné poznať aj históriu ich vývoja, 
aby bolo možné presnejšie stanoviť 
trendy vývoja jednotlivých veličín 
do budúcnosti. Takéto informácie sú 
dostupné aj o lesoch Slovenska. Ich 
základom sú lesné hospodárske plá-
ny, ktoré sa každý rok obnovujú na 
jednej desatine výmery lesov SR. Ďal-
šie informácie sa získavajú prostred-
níctvom rôznych špecializovaných 

Informačný systém lesného hospodárstva 
je verejnosti prístupný na webovej stránke 

prieskumov a monitoringu lesov. 
Významný zdroj predstavujú aj rôzne 
lesnícke výkazy a štatistiky, ktoré sa 
vypracúvajú ku koncu kalendárneho 
roka a ktoré dokumentujú a bilancujú 
skutočne realizované činnosti a opat-
renia v lesoch.
Informačný systém lesného hospo-
dárstva je dostupný na adrese www.
gis.nlcsk.org/islhp.
Bližšie informácii o neziskovej orga-
nizácii Handlovské lesy sú zverejnené 
na webovom sídle www.handlova.sk 
v sekcii Pre obyvateľov - Mestské or-
ganizácie - Handlovské lesy.          (RED) Biela skala v bielom.                                                                                                                                                                                                                         FOTO: SPIRITUALPHOTO HANDLOVÁ
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Sadám si k notebooku a začínam 
písať tento list. Naša knižnica má ju-
bileum. Knižnica - fenomén kultúry a 
vzdelania. Tento historický prívlastok 
jej dali svetové civilizácie. Tá naša nie 
je univerzitná ani celoslovenská, ale 
je už sto rokov dôstojným stánkom 
kultúry obyvateľov nášho mesta i 
mikroregiónu.
Kniha je súčasťou môjho celého živo-
ta. Už ako batoľa som, podľa mojich 
drahých rodičov, mimoriadne rád a 
zápalisto listoval v leporelách. Tváril 
som sa presvedčivo, že čítam. A to 
som nevedel poriadne chodiť, čítať, 
ani písať. Do rúk som údajne bral i no-
viny, ale tie som vzápätí roztrhal na 
márne kúsky. Politike som vtedy zrej-
me nefandil. Písmenká a číslice som 
si osvojil už v predškolskom veku. Do 
našej, vtedy Mestskej ľudovej  kniž-
nice v Handlovej, som sa zapísal v 
septembri 1962, v roku nástupu do 1. 
ročníka ZDŠ. Mal som 6 rokov a zapi-
sovala ma nestorka knižnice a čestná 
občianka mesta, pani riaditeľka Žofia 
Martišová. Knižnica mala vtedy vo 
fonde 14 550 kníh a 2 170 čitateľov. 
V  knižnici som sa vždy, vďaka tetám 
knihovníčkam, cítil výborne. Som jej 
čitateľom už 61 rokov. 
S knižnicou sa mi spája krásna spo-
mienka, zo žiackych čias, na moju 
najobľúbenejšiu pani učiteľku, vy-
nikajúcu a kreatívnu slovenčinárku, 
Elenku  Škodovú, ktorá ma zmotivo-
vala i k tomu, že som sa stal učiteľom 
slovens kého jazyka a literatúry. S 
ňou sme, ako žiaci ZDŠ Krššákovej, 
chodili i na besedy o prečítanej knihe 
a stretnutia so spisovateľmi do našej 
knižnice. Tam som vtedy stretol osob-
ne napr. Kláru Jarunkovú i Hanu Zeli-
novú.  A hodnotu zlata mala vtedy pre 
mňa, v knižnici, malá vecná cena pre 
najaktívnejšieho besedujúceho, ktorú 
zabezpečili tety z knižnice. 
Bol som rýchlym mladým čitateľom. 
Na ZDŠ či gymnáziu som si požičia-
val štyri knihy na 2 týždne. A všetci 
príbuzní mi ako darčeky kupovali 
najradšej knihy.

List knižnici od verného čitateľa
Dnes  mladá i stredná  generácia pre-
ferujú iné zdroje informácií. Televíziu, 
filmové spracovania kníh, sociálne 
siete, internetové vyhľadávače. I ja 
po nich siaham. Ale zážitky čitateľa 
pri čítaní kníh, ich neopakovateľný 
sujet a priestor v mysli pre prečítané 
a doplnené vlastnou fantáziou nič ne-
nahradí. A ešte jedno kúzlo kníh ma 
očarilo! Vôňa tých nových! 
Naša a moja knižnica jubiluje. Paní 
knihovničiek sa vystriedalo za storoč-
nicu celé generácie. Knižnica menila i 
priestory. Ale ten krásny duch, božské 
ticho a služby ochotných pracovníčok  
pre čitateľov sú i dnes na výbornej 
úrovni.
Dnes presvedčivo viem, že v živote 
mám tri veľké lásky – rodinu, školu 
a knihy. Pani  riaditeľka, pani knihov-
níčky, srdečne blahoželám ku krás-
nym stým narodeninám Vašej i mojej 
knižnice. A ďakujem za Vašu empatiu! 
Prip ravili ste krásne tabule k výročiu 
pri vstupe. A teším sa už teraz na ďal-
šiu návštevu ! 

S úctou, Váš čitateľ Mgr. Jozef Ondriš

Áno! Vykríkli sme, keď sme sa dozve-
deli, že naše školské časopisy sú aj 
tento rok v trojici najlepších na Slo-
vensku! Radosť bola naozaj obrovská, 
lebo vieme, že ich dlhé roky oceňo-
vaná vysoká úroveň sa nerodí ľahko 
ani rýchlo. Je výsledkom tvrdej práce, 
ktorá si vyžaduje čas, kreativitu a chuť 
urobiť niečo nad rámec školských po-
vinností. Úspechy v súťaži Pro Slavis 
nás však každoročne uisťujú v tom, že 
to stojí za to a že to, čo robíme, robí-
me dobre. 
Školský časopis je krásny spôsob 
rozvoja žiakov vo viacerých pre život 
dôležitých oblastiach - komunikácia a 
správne vyjadrovanie, kritické mysle-
nie, kreativita, spolupráca, výtvarné a 
grafické zručnosti. Dostať sa na prvé 
priečky je úloha ťažká, udržať sa na 
nich ešte ťažšia. Našim časopisom a 
mladým redaktorom sa to však rok čo 
rok darí. Časopis ÚSMEV sa na prvých 
priečkach drží už päť rokov a NOVINY 
ŠKD dokonca šesť. 
Tohto roku to dopadlo takto: 
Kategória triedne časopisy 1. - 4. roč-
ník - NOVINY ŠKD - 2. miesto (koordi-
nátorka: Mgr. J. Valuchová)
Kategória školské časopisy 5. - 9. roč-
ník (“najhustejšia”) - časopis ÚSMEV 
- 2. miesto (koordinátorka: Mgr. K. 
Štupáková) 
Ďakujeme všetkým mladým redakto-
rom a prispievateľom za ich vytrvalú 
prácu a chuť “dať viac”.

Žiaci základnej školy Mierové námestie opäť bodovali na celoslovenskej úrovni
S úspechmi akoby sa v našej škole 
tohto roku vrece roztrhlo. 
Šiestačka Olivka Vicianová, skúsená 
recitátorka, má za sebou niekoľko 
pekných ocenení a stále zbiera ďalšie. 
Zo školského kola súťaže Šaliansky 
Maťko sa prebojovala do okresného. 
Svoju povesť odrecitovala výbor-
ne a získala v kategórii 6.-7. ročníka 
krásne druhé miesto. Svoje recitačné 
zručnosti si na súťaži bola vyskúšať 
aj štvrtáčka Barborka Lišková. Medzi 
najlepšími sa síce neumiestnila, ale 
určite nazbierala nové skúsenosti, 
ktoré ju v recitácii posunú vpred. 
Naši žiaci majú všestranné záujmy 
a my ich radi motivujeme, pripra-
vujeme a podporujeme. Pre školské 
prostredie trochu nezvyčajná, ale za-
ujímavá hra si postupne podmaňuje 
viaceré múdre hlavičky. Tie dostali 
možnosť preveriť si svoju logiku a 
sústredenosť v krajskom kole súťaže 
„Majstrovstvá v šachu“, ktoré sa ko-
nalo v decembri. Nina Sklenková sa 
umiestnila na 17. mieste a mierny šok 
nám nachystala Emília Kothajová, kto-
rá  získala 3. miesto a prebojovala sa 
do celoslovenského kola majstrovs-
tiev Slovenskej republiky v šachu. 
Šachisti sústredene sledujú šachovni-
cu a zvyčajne ani nemuknú. To sa však 
nedá povedať o všetkých deťoch. Že 
sa Barborke Kenderikovej ústa ne-
zavrú, to vie každý, kto v jej triede 
učí. A berte to ako poklonu, pretože 

vie reagovať na každý podnet a od-
povedať na každú otázku. Určite sa 
nestratí ani vo svete, pretože svoj ja-
zyk dokonale ovláda aj v angličtine. 
To nám i sebe dokázala na okresnom 
kole olympiády v anglickom jazyku, 
kde získala 5. miesto a stala sa úspeš-
ným riešiteľom. 
Aj chlapcom sa darí, zvlášť v ob-
lastiach, kde vedia využiť logické 
myslenie a matematické bunky. Zú-
častnili sme sa okresného kolo tech-
nickej olympiády, kde sa Tomáš Botka 
umiestnil na 3. mieste a Matúš Híreš 
a Benjamín Procházka boli úspešnými  
riešiteľmi. V januári v okresnom kole 
matematickej olympiády Michal Röt-
ling dokázal, ako dobre mu to páli a 
umiestnil sa na 10.-11. mieste a tým si 
vybojoval postup do krajského kola.  
Adam Dujsík sa stal úspešným rieši-
teľom.
A čo považovať za najväčší úspech? 
Ktorú súťaž či olympiádu vybrať? To 
nie je dôležité. Dôležité je nadšenie 
a chuť pracovať na sebe, zabojovať 
viac ako je moja povinnosť a vytrvať 
pri dosahovaní cieľov. Všetkým mla-
dým redaktorom, prispievateľom, 
šachistom, matematikom, techni-
kom, recitátorom,  proste úspešným 
žiakom, blahoželáme a ďakujeme za 
reprezentáciu. Sme na vás hrdí!

Mgr. Elena Dobišová, Mgr. Katarína Štupáková, 
Základná škola Mierové námestie

Hore zľava: Tomáš Botka, Matúš Híreš, Michal Rötling, dolu zľava: Emília Kothajová a Barbora Kenderiková. 
FOTO: ZŠMN

Mestská knižnica oslavuje krásne 
výročie. Od jej vzniku uplynie v 
tomto roku 100 rokov.

Zrod knižnice sa spája s miestnym 
odborom Matice slovenskej a s Te-
lovýchovnou jednotou Sokol, ktoré 
postupne zanikli a svoj fond daro-
vali do obecnej knižnice. Pamätným 
dňom otvorenia knižnice sa stal 25. 
marec 1923. Vtedy bolo do novoza-
loženej obecnej knižnice pre viac ako 
8 tisíc obyvateľov mesta zakúpených 
160 slovenských a 160 nemeckých 
kníh. Zo zachovaných knižničných 
archívnych materiálov sa o knižnici 
môžeme dozvedieť, že za sto rokov 
ju navštívilo viac ako 1,5 milióna či-
tateľov a návštevníkov; vypožičalo sa 
takmer 6 miliónov kníh a časopisov; 
uskutočnilo sa takmer 10 000 kul-
túrno-výchovných podujatí, privítali 
sme takmer 200 slovenských, ale aj 
zahraničných literárnych osobností a 
zaujímavých ľudí. 
Dnes je Mestská knižnica verejnou 
knižnicou, ktorej zriaďovateľom je 
mesto Handlová. Nachádza sa v nej 
45 000 knižničných jednotiek, návš-
tevníci majú k dispozícii 30 exemplá-
rov novín a časopisov. Ročne registru-
jeme približne 20 000 návštevníkov, 
45 000 výpožičiek, pripravíme okolo 
200 podujatí na podporu čítania a 
propagáciu knižnice. Úspešne sa za-
pájame do získania grantov z Fondu 
na podporu umenia na nákup nových 
kníh. Z celkovej škály podujatí usku-
točňovaných v handlovskej knižnici 
je ťažké vyzdvihnúť niektoré. Každá 
aktivita má svojho ducha, má svoje 
špecifiká. 
Nedávno prešla knižnica veľkou re-
konštrukciou, výsledkom ktorej sú 
moderné priestory, počítačová tech-
nika, audio technika, bezbariérovosť, 
vynovené farebné priestory, nový 
nábytok, letná čitáreň, to všetko zna-
mená väčší komfort pre čitateľov, aj 
pre pracovníčky. Nový šat urobil z 
knižnice jednu z najmodernejších 
mestských knižníc v regióne. 

Počas svojej existencie menila kniž-
nica názvy aj zriaďovateľov, ale to 
podstatné, práca s knihou a ľuďmi, tu 
boli stále. Vždy v nej boli a sú ľudia, 
ktorí milujú literatúru a šíria ju medzi 
čitateľmi.
100. výročie knižnice si budeme pri-
pomínať počas celého roka. Pripravu-
jeme celú škálu podujatí a aktivít pre 
všetky vekové kategórie a samozrej-
me mnoho nových kníh. 

Marec  mesiac knihy (z pripravo
vaných podujatí)

• „Knižnica je moja srdcovka“ 
- Malá výstava k 100. výročiu knižni-
ce s tematickými fotografiami a do-
kumentmi, ktoré dotvárajú históriu 
knižnice.
- Výtvarno-literárna súťaž pre žiakov 
ZŠ k 100. výročiu
- Tematické hodiny o knižnici pre žia-
kov ZŠ a SŠ k 100. výročiu
• Slávnostné zápisy prvákov do kniž-
nice
• Vyhodnotenie „naj“ detského čitate-
ľa za rok 2022

• Stretnutie so spisovateľkou.
• 6. - 12.  3. Týždeň slovenských knižníc
• 6. 3. Deň otvorených dverí. Zápis pre 
všetkých zdarma. Odpustenie sankcií
• 14. 3. Prvýkrát v knižnici. Deti MŠ
• 15. 3. Prvýkrát v knižnici. Deti MŠ
• 16. 3. Deň ľudovej rozprávky. K 195. 
výr. nar. Pavla Dobšinského
• 24. 3. Slávnostné stretnutie pri prí-
ležitosti 100. výr. založenia knižnice
• 28. 3. Malá Vansovej Lomnička. Reci-
tačná súťaž pre dievčatá 1. stupňa ZŠ
• 29. 3. Malá Vansovej Lomnička. Reci-
tačná súťaž pre dievčatá 2. stupňa ZŠ
• 30. 3. Slávnostné vyhodnotenie sú-
ťaže „Knižnica je moja srdcovka“  
Ďalšie podujatia pripravíme podľa 
záujmu škôl.
O našich podujatiach sa môžete 
dozvedieť v knižnici, na web strán-
ke mesta, na facebookovom profile 
knižnice a o nových knihách v našom 
novom online katalógu na web strán-
ke knižnice. Navštívte nás, staňte sa 
čitateľmi našej knižnice. Veď knižnica 
je otvorená pre všetkých!

Mgr. Daniela Mikulášová, 
riaditeľka Mestskej knižnice Handlová

Knižnica oslavuje storočnicu od založenia

Obecný dom, prvé sídlo Obecnej knižnice v Handlovej.                                                                                FOTO: ARCHÍV

ILUSTRAČNÉ FOTO: MKH
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DIGITÁLNE KINO BANÍK
JACK MIMOUN A TAJOMNÝ 

OSTROV
Komédia / FRA / MP 12 / dabing 

104 min / 6 €
2. 3., 18.00 / 4. 3., 18.00

BELLA A SEBASTIÁN: 
NOVÁ GENERÁCIA

Rodinný / FRA / MP / dabing
96 min / 6 €

3. 3., 16.00 / 4. 3., 16.00

CREED III
Športový / USA / MP 12 / titulky

118 min / 6 €
3. 3., 18.00 / 5. 3., 19.00

MACKO PUF: KRV A MED
Horor / USA / MP 18 / titulky

84 min / 6 €
3. 3., 20.00 / 6. 3., 18.00

VILLA LUCIA
Komédia / SR / MP 12

112 min / 6 €
9. 3., 11. 3. a 12. 3., vždy o 18.00

ÚŽASNÝ MAURIC
Animovaný / VB / MP / dabing

93 min / 6 €
11. 3., 16.00 / 12. 3., 16.00

VRESKOT 6
Horor / USA / MP 15 / titulky

120 min / 6 €
11. 3., 20.00

ZATMENIE
Triler / ČR / MP 15

85 min / 6 €
13. 3., 18.00

www.kino.handlova.sk

Spomienka na Brigitte Irrgang, 
mučeníčku 20. storočia 

PIATOK 10. 3. 2023

17.30 h  Omša v Kostole sv. Kataríny, celebruje handlovský farár Andrej Porubský

SOBOTA 11. 3. 2023

Spomienka na mučeníčku Brigitte Irrgang pri príležitosti nedožitých 80 rokov.

10.30 h Omša v Kostole sv. Kataríny v nemeckom jazyku – celebruje Dr. Peter H. 
Irrgang,

 koncelebrovanie a preklad Marián Prachar

11.30 h Prednášky o živote Brigitte Irrgang v kostole  Dr. Peter H. Irrgang (brat 
Brigitte Irrgang) a RNDr. Ondrej Pöss, CSc., čestný občan mesta Handlová

12.30 h Kladenie vencov k pamätnej tabuli na budove špeciálnej školy, 
Námestie baníkov 

15.30 h – Koncert speváckeho zboru Permoník (CZ) 
v Kostole sv. Kataríny
Vstupné dobrovoľné

Rozhovor s čestným občanom mes
ta Handlová a spoluorganizátorom 
spomienky na Brigitte Irrgang, On
drejom Pössom.

Na špeciálnej škole na námestí je 
pamätná tabuľa pripomínajúca 
Brigittu Irrgang. Môžete povedať 
o nej niečo bližšie?
Pokiaľ ide o samotnú pamätnú tabu-
ľu, tak táto bola osadená v spolupráci 
mesta Handlová s Karpatskonemec-
kým spolkom v roku 2004. Nápis na 
nej je slovenský a aj nemecký: slo-
venský znie „V tomto dome sa naro-
dila Brigitte Irrgangová 1943 – 1954, 
martýrka čistoty 20. storočia“

Samotný nápis obsahuje viaceré 
informácie. Najprv vari, prečo je 
nápis aj nemecký?
Pre väčšinu Handlovčanov je asi zná-
mou skutočnosťou, že ich mesto bolo 
pôvodne obývané takmer výlučne 
karpatskými Nemcami. Až po otvore-
ní bane v roku 1909 prišiel do mesta 
väčší počet Slovákov, ale aj iných ná-
rodností. Do nemeckej rodiny sa 10. 
februára 1943 narodila Brigitte Irrgan-
gová, preto aj ten nemecký nápis.

Ako Irrgangovci v Handlovej žili?
Rodičia Brigitty boli v Handlovej uči-
telia, otec Wilhelm pochádzal z Gel-
nice na Dolnom Spiši, matka Jolanta 
Paull pochádzala zo starousadlíckej 
handlovskej rodiny. Wilhelm bol ria-
diteľom piatich nemeckých škôl v 
Hand lovej a zaslúžil sa aj o vybudova-
nie modernej školy na námestí, v kto-
rej sa po štyroch synoch narodila Bri-
gitte. Pričinil sa o založenie slovenskej 
školy v kolónii a baníckej učňovskej 
školy. Popri tom založil v Handlovej 
aj prvú hudobnú školu, ochotnícke 
divadlo, spevácky súbor. Bol členom 
baníckeho šachového klubu, ktorý 
v 30. rokoch hostil také osobnosti 
svetového šachu ako majster sveta 
Alexander Aljechin alebo veľmajster 
Efi m Bogoljubov.

Z Handlovej Brigitte odišla ako die
ťa, aký mala osud?
Aj keď Brigitte v Handlovej prežila len 

Brigitte Irrgang, martýrka čistoty 20. storočia

necelé dva roky, môžeme ju počítať 
medzi významné handlovské rodáč-
ky. Po vysídlení väčšiny handlovských 
Nemcov sa po rôznych peripetiách 
Irr gangovci dostali do sovietskej zóny 
rozdeleného Nemecka. V roku 1946 
sa usadili v Západnom Pomoransku, 
v mestečku Loitz. Wilhelm Irrgang sa 
tu stal riaditeľom školy. 29. september 
1954 bol posledným dňom Brigittin-
ho života: večer na ceste domov ju 
prepadol vrah a násilne ukončil jej ži-
vot. Zakrátko ju otec aj s bratmi naš li 
mŕtvu, zakrvavenú, k znásilneniu ne-
došlo. Vraha chytili.

Tragédia neupadla do zabudnutia.
Áno, popritom, že v samotnom mes-

te Loitz si ju nepretržite pripomínajú, 
Brigitte bola zaradená do zoznamu 
martýrov 20. storočia. Tento zoznam 
bol vytvorený na základe výzvy pá-
peža Jána Pavla II. Vo Vatikáne sa 7. 
mája 2000 konala veľká ekumenická 
pobožnosť martýrov všetkých krajín, 
medzi ktorými bola už aj Brigitte Irr-
gangová. 11. marca si pripomenie-
me nedožité 80. narodeniny Brigitte 
Irrgangovej. Na slávnosti sa zúčastní 
aj jej najmladší brat, kňaz Dr. Peter 
Irrgang, s oratóriom Brigitte vystú-
pi v handlovskom kostole o 15.30 h 
vynikajúci spevácky súbor Permoník 
z Karvinej. Budeme radi, ak sa podu-
jatia na počesť významnej rodáčky 
zúčastníte.                                           (RED)

Brigitte Irrgang, 10. február 1943, Handlová – 29. september 1954, Loitz, Nemecko.                    FOTO: ARCHÍV

Projekt Vráťme sa dopredu je dlho-
dobý otvorený cyklus alternatívneho 
vzdelávania, výchovy a zoznamova-
nia sa s vizuálnym umením 20. sto-
ročia. Prostredníctvom prednášok si 
účastníci osvoja širšie informácie o 
umeleckých smeroch a ich význame 
v súčasnosti. 
Lektorom je Handlovčan, akademic-
ký architekt Rastislav Nemec, scéno-
graf, výtvarník, pedagóg, performer, 
ktorý spolupracuje s RKC v Prievidzi 

ako lektor a člen odborných porôt 
výtvarných súťaží. Dlhodobo sa ve-
nuje verejnému priestoru, architek-
túre, dizajnu nábytku, scénografi i, 
výstavám, spolupracuje na realizácii 
workshopov, sympózií a aktivít vo ve-
rejnom priestore. Prvá prednáška na 
tému secesia sa uskutoční 7. marca 
2023 o 18.00 h v Regionálnom kultúr-
nom centre v Prievidzi, Záhradnicka 
19. Vstupne je 3 €.

(RED)

Začína prednáškový cyklus o umení

Je len veľmi málo ľudí, ktorí už v mla-
dom veku nájdu cestu, po ktorej po-
tom kráčajú celý zvyšok svojho života. 
Ing. Rudolf Podoba mal dve paralelné 
cesty, ktorým zostal verný. 
Tou prvou bola Handlová. V Hand-
lovej sa narodil, vyštudoval strednú 
školu, tu sa oženil a vychovával svoje 
dcéry. Po roku 1990 vstúpil do verej-
ného života ako najmladší poslanec 
mestského zastupiteľstva a zotrval v 
ňom päť volebných období. Od roku 
2007 do roku 2018 stál hrdo na čele 
svojho rodného mesta ako jeho pri-
mátor.
Jeho paralelnou cestou bola baňa. Na 
baňu nastúpil v roku 1983 ako dvad-
saťročný. Prešiel rôznymi technickými 
funkciami v podzemí a bol aktívnym 
banským záchranárom.  V roku 2002 s 
vyznamenaním a cenou rektora Tech-
nickej univerzity v Košiciach, ukončil 
vysokoškolské štúdium na Baníckej 
fakulte. Svojou pracovitosťou a profe-
sionalitou sa vypracoval až na pozíciu 
riaditeľa závodu.
Jeho životné cesty sa preťali v jeho 

Rudolf Podoba bol verný svojmu baníckemu srdcu
snahe zachovať v Handlovej baníc-
ku históriu a tradície. Ako primátor 
mesta bol zakladajúcim členom 
Handlovského baníckeho spolku. 
Podporil vydanie publikácie 100 ro-
kov priemyselnej ťažby uhlia - Baňa 
Handlová. Zaslúžil sa o prinavrátenie 
regionálnych osláv Dňa baníkov do 
Handlovej, ale aj o vyhlásenie Pamät-
níka obetí banských nešťastí za Ná-
rodnú kultúrnu pamiatku Slovenskej 
republiky. Bol jedným z tých, ktorí 
bojovali o vyhlásenie 10. augusta 
za Deň obetí banských nešťastí. Stál 
pri vytvorení Banského náučného 
chodníka v Hand lovej.  V roku 2016 
mu bola udelená Plaketa za rozvoj 
baníctva za významnú podporu ba-
níctva na hornej Nitre. Aktívny bol aj 
ako funkcionár v rámci Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Slovenska. 
Svoje životné cesty nikdy neopustil a 
nikdy o nich nepochyboval. 
26. februára 2022 prehral boj s ťažkou 
chorobou. So svojou rodinou a pria-
teľmi sa aj na konci svojej cesty rozlú-
čil po banícky. Spočinul sa mieste na 

kopci, z ktorého je krásny výhľad na 
Handlovú (a aj na baňu). 
Banícke srdia neumierajú, tíško tlčú 
v každej našej spomienke. Česť jeho 
pamiatke.

Handlovský banícky spolok

Sto rokov ťažby uhlia v Handlovej vynieslo na svetlo sveta nielen čierne zlato, ale aj vzácne osobnosti baníckej histórie. O nich je tento seriál. 

Rudolf Podoba.                                            FOTO: ARCHÍV
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Spomienka
Dňa 1. marca 

si pripomíname prvé 
výročie úmrtia  našej 
milovanej mamičky, 

starej mamy, prastarkej, 
susedky a kamarátky, 
Jolany Cabaníkovej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
Spomínajú deti s rodinami. 

Navždy nás opustili

August Masár, 80 rokov,
naposledy bytom ul. 29. augusta 75.

Anton Ďuriš, 83 rokov,
naposledy bytom ul. Údernícka 14.

Mária Nagyová, Pittichová, 89 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 23/9.

Milan Ondruška, 82 rokov,
naposledy bytom Partizánska 13/1.

Kornélia Pomšárová, rod. Farkašová, 
88 rokov, naposledy bytom Partizánska 38/8.

Milan Paterman, 85 rokov
naposledy bytom v Handlovej, 1. mája 2/9.

Pavel Mojžiš, 81 rokov,
naposledy bytom Márie Krššákovej 1.

Alžbeta Korgová, rod. Papová, 85 rokov,
naposledy bytom Mierové námestie 25/4.

Helena Haraková, rod. Škultétyová, 
74 rokov, naposledy bytom Mor. cesta 27.

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 4 / 2023

je v utorok 14. marca. 
Na distribučných miestach 

noviny budú do 24. 3. 2023.

Spomienka
Dňa 10. februára 

uplynul prvý smutný 
rok, odkedy nás opustil 

Pavol Jarota. 

S láskou spomína 
manželka, dcéra, zať, 

nevesta, vnučka 
s rodinou, vnuci a ostatná rodina.

Už len kyticu kvetov na hrob môžeme dať, 
pokojný, večný spánok môžeme Ti priať. 

Spomienka
Dňa 15. februára 

by sa krásneho jubilea 
100 rokov dožila naša 
najdrahšia mamička 

a starká, 
Helena Schniererová.

 
S láskou spomínajú 

syn Dušan s rodinou a dcéra Jana s rodinou.
Očiam si odišla, no v pamäti a v srdci 

ostávaš navždy...

Spomienka
Dňa 22. februára 

sme si pripomenuli 4. 
výročie úmrtia nášho 

milovaného syna, 
tatika, vnuka, brata, 

švagra a krstného otca 
Patrika Tolnaya. 

Ľúbime ťa a nikdy 
nezabudneme. S láskou spomína mamina, 

syn Patrik, sestra Mirka s Jankom 
a bratia Andrej a Samko.

Spomienka
Dňa 20. februára by sa 
bol dožil 70. rokov môj 
milovaný manžel, otec 

a starý otec,
Karol Hanzlian.

 
S láskou spomínajú 

manželka a deti 
s rodinou. 

Ťažko je bez Teba, smutno je všetkým, 
už to nie je tak ako to bolo predtým. 

Ako z tvojich očí žiarila láska a dobrota, 
tak nám budeš chýbať do konca života.

Spomienka
Dňa 26. februára 

uplynulo 9 smutných 
rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš 
milovaný syn, brat, 
otec a krstný otec, 
Ladislav Májový. 

Nedá sa opísať slovami akú bolesť v srdci cítime, 
ani to, ako veľmi chýbaš. S láskou spomína 
milujúca mamička a sestra s celou rodinou.

Spomienka
Dňa 28. februára sme 
si pripomenuli druhé 

smutné výročie od 
úmrtia nášho drahého 

manžela, tatka, 
dedka a pradedka,
Ervína Freislera. 

S láskou spomínajú 
manželka Žofia, dcéry a syn s rodinami 

a sestra Eliška s rodinou. 

Spomienka
Dňa 11. februára 
uplynie 25 rokov, 

odkedy nás opustil náš 
manžel a otec, 
Ignác Šovčík. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 

spomienku. 
Spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami. 

Spomienka
Dňa 18. marca uplynú 
štyri roky, odkedy nás 

navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, 
starý otec, prastarý 

otec, krstný otec, 
brat a švagor, 

Ferdinand Tóth. 

Sú slová, ktoré Ti už nepovieme a chvíle, na ktoré 
spomíname a s tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme. S láskou spomína manželka Emília 

a deti Peter a Eva s rodinami.

Spomienka
Dňa 23. marca uplynú 
už 3 roky, odkedy nás 
náhle opustila naša 

drahá, milovaná 
mamička a babička, 

Margita Struhárová. 

Milovaní neumierajú, 
žijú v našich srdciach! 

S láskou na ňu spomína najbližšia rodina, 
priatelia a známi. 

Spomienka
Dňa 9. marca uplynie 
30 rokov, odkedy nás 
navždy opustil otec 

a starý otec, 
Jozef Kechan.

Kto v srdci žije, 
neumiera!

S láskou a úctou spomínajú dcéry 
a synovia s rodinami.

Spomienka

Dňa 9. februára sme si pripomenuli 2. výročie 
úmrtia našej mamičky, starkej a prastarkej, pani 

Márie Citarovej. 

S láskou a úctou spomína dcéra Olga a syn Pavel 
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s 

nami tichú spomienku.

Dňa 24. februára sme si pripomenuli výročie 
nedožitých 69. narodenín nášho manžela, otca 

a dedka, Viliama Leza. 

S láskou spomína manželka, synovia František 
a Viliam s rodinami. Osud Ti nedovolil dlhšie s 
nami byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Spomienka
Dňa 30. marca uplynie 
17 rokov, odkedy nás 

navždy opustil náš 
milovaný otec, starký, 

prastarký a svokor, 
Ján Ulbrik. 

S láskou a úctou 
spomínajú 

synovia, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina. 

Spomienka
Dňa 4. marca si 

pripomenieme 20. 
výročie úmrtia našej 

mamičky,
Jolany Kikušovej. 

S láskou v srdci 
spomínajú dcéry Marta, 
Darina a Anka a nevesta 

Ľudmila. Vnúčatá a pravnúčatá.

Slza smútku tíško stečie po tvári, 
bolesť v srdciach zabolí, 

no pekná spomienka  ako plameň 
v našich srdciach zahorí.

Spomienka
Dňa 22. februára 

uplynulo 13 rokov, 
odkedy nás navždy 

opustil milovaný 
manžel, otec, starý 

otec a praotec,
 Jozef Jung.

Stále na Teba spomína 
celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.

Spomienka
Dňa 15. februára 
uplynuli 4 roky, 

odkedy nás opustil 
Jozef Ilešič. 

Aj keď zhasla sviečka 
Tvojho života, neodišiel 

si, zostávaš v našich 
srdciach.

S úctou a láskou spomína mamina, sestra 
Ľudmila s rodinou, manželka Vierka s rodinou, 

dcérka Alicka s rodinou, vnučka Tatianka 
a celá rodina a priatelia.

Spomienka
Dňa 15. marca uplynie 

15 smutných rokov, 
odkedy navždy odišiel 
náš milujúci manžel, 

otec a starý otec, 
Jozef Kováčik.

Ťažko je nespomínať, 
keď v očiach slza stojí, 

ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí...
So smútkom a láskou spomína manželka, deti, 

vnúčatá a ostatná rodina.

Spomienka
Dňa 8. marca si 

pripomenieme 2. 
výročie, odkedy nás 

opustil náš manžel, oco, 
starký a dedo, 

Marián Kozárik. 

S láskou spomína 
manželka Alžbeta 

a synovia Miroslav a Vladimír. 

Spomienka
Dňa 27. februára by 
sa dožil 70 rokov môj 

milovaný manžel, pán 
Jaroslav Chobot. 

Dňa 17. marca to budú 
2 roky, čo Tvoje srdce 
prestalo byť. Odišiel 
si bez rozlúčky, bez 

objatia, tam, odkiaľ niet návratu. Zostal si však 
navždy v mojom srdci a v spomienkach, ktoré mi 

nikto nevezme. Ďakujem Ti za všetko. 
S láskou a úctou spomína manželka Oľga. 

Spomienka
Dňa 11. marca si 

pripomíname 7 rokov, 
odkedy sme sa navždy 

rozlúčili s našim 
milovaným manželom, 
otcom, starým otcom, 

svokrom a bratom, 
Jánom Pančíkom. 

S láskou spomínajú: manželka, deti, vnúčatá, 
zať a sestra.

Spomienka
Dňa 19. februára 

uplynuli 2 roky, odkedy 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
dedko, brat a kamarát, 

Michal Radovič.

S láskou spomína 
celá rodina.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli dňa 17. 

februára 2023 rozlúčiť s mojim manželom, 
Milanom Patermanom. Prítomnosťou 
a kvetinovými darmi zmiernili náš žiaľ. 

Ďakujeme primárke ODCH, MUDr. Kvostkovej 
a celému personálu, za starostlivosť v čase 

hospitalizácie. Smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 2. marca si 

pripomenieme dva roky, 
odkedy nás navždy 
opustila naša sestra 

Mária Valašteková, 
rod. Strmeňová.

Ten kto Ťa poznal, 
spomenie si, ten kto Ťa 

mal rád, nezabudne. S láskou spomínajú sestry 
Anna a Božena a brat Ondrej.

Spomienka
Dňa 1. marca uplynie 
7 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš 

drahý brat, 
Jozef Strmeň. 

S láskou naňho 
spomínajú sestry Anna 
a Božena a brat Ondrej. 

To, že čas rany hojí, je len klamné zdanie, 
zostávajú len bolesť a tiché spomínanie. 

Poďakovanie
Dňa 20. 12. 2022 
sme sa vo veku 88 

rokov rozlúčili s našou 
mamou, starkou 

a prastarkou,
Jolanou Kóšovou. 

Za celú smútiacu rodinu 
ďakujeme príbuzným, 

známym a susedom za prejavy sústrasti. 
Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom 

Seniorcentra Handlová, za ochotu a starostlivosť. 
Ďakujeme pani Bálekovej za ochotu 

a ľudský prístup. 

Spomienka
Dňa 7. marca uplynie 
10 rokov, odkedy nás 
navždy opustil otec 

a starý otec,
Anton Sloboda.  

S láskou 
na neho spomína 

dcéra Jana s rodinou a vnučka Jana.

Riadková inzercia
Predám zachovalú dvojdielnu plastovú zástenu 
na vaňu. Šírka 100 cm, výška 140 cm.
Cena 25 eur. Kontakt: 0915 752 320

Spomienka

S láskou a vďačnosťou v srdci si pripomíname 
náhle úmrtie rodičov 

Antona a Želmíry Rosenbergerových.  

Dňa 2. a 7. marca si v tichu spoločne 
pripomeňme Tonyho a Želku. Ďakujeme. 
Dcéry s celou rodinou. Láska neumiera... 



CEYBL je Stredoeurópska mládežníc-
ka basketbalová liga. Jej hlavným cie-
ľom je poskytnúť klubom v strednej 
Európe možnosť medzinárodného 
porovnania. Ide o dlhodobú súťaž, v 
ktorej sú pre každý tím pripravené 3 
turnaje v základnej časti. Najlepších 6 
celkov po základnej časti postupuje 
do záverečného finálového turnaja. V 
sezóne 2022/2023 je otvorených 5 ka-
tegórií, ŠBK Handlová je účastníkom 
ligy U14.

Priebeh turnaja

Turnaj slávnostne otvorili viceprimá-
tor mesta Radoslav Iždinský, tréner 
Jaroslav Daubner, riaditeľka ZŠ Miero-
vé námestie Iveta Jakubová a riaditeľ 
ligy CEYBL Martin Šorf. 
Úvodný zápas sledovalo viac ako 700 
divákov. Zápas proti Valečníkom z De-
čína našim chlapcom nevyšiel (49:61). 
O 16.00h turnaj pokračoval zápasom 
proti Nymburku (44:77), ktorý naši 
chlapci v minulosti na ich palubovke 
zdolali, tentokrát to však nevyšlo. 
Druhý hrací deň turnaja CEYBL pokra-
čoval zápasmi o 12.40h proti Zastal 
Zielona Gora a o 18.10h proti Sokol 
Pražský. Chlapci prišli v sobotu na pa-
lubovku zregenerovaní, oddýchnutí 
a plní sily. V úvode zápasu sa však 
zranil najlepší strelec tímu. Chalani aj 
napriek tomu hrali fantasticky a bo-
jovali. No proti tímu Zielona Góra to 
nestačilo. ŠBK Handlová - SKM Zastal 
Zielona Góra (45:77)
Diváci prišli podporiť hráčov ŠBK 
Handlová aj na druhý sobotný zápas 
proti Sokol Pražský. 4. zápas odohrali 
už bez najlepšieho strelca Vladimíra 
Palatického. Chlapci siahli na dno svo-
jich síl a aj v tomto zápase boli vďa-
ka fantastickej podpore z hľadiska a 
bojovnosti viac než vyrovnaným sú-
perom českému tímu. Víťazstvo, žiaľ, 
nebolo chlapcom doma súdené. ŠBK 
Handlová - Sokol Pražský (44:62). 
V nedeľu čakal na chlapcov z ŠBK 
Handlová posledný zápas. Aj keď sa 

Nastúpiť proti výberom a akadémiám zvuč-
ných mien bola obrovská skúsenosť 

výsledkovo doma našim veľmi ne-
darilo a prišli aj o svojho najlepšieho 
strelca, čakal ich ešte posledný  zápas 
proti BBLZ Reach the Top. Opäť boli 
pripravení podať maximálny výkon, 
no zápas skončil prehrou (42:57).

Slávnostné oceňovanie trénerov

Občianske združenie Školský basket-
balový klub Handlová vzniklo v roku 
2001. Jeho hlavnou činnosťou je za-
bezpečovať športovanie detí a mlá-
deže. Počas uplynulého obdobia sa 
v klube angažovalo mnoho trénerov, 
rodičov, rozhodcov a dobrovoľníkov, 
ktorých deti hrali basketbal, alebo 
ktorí mali záujem klubu pomáhať. 
Ich rukami prešli za tie roky stovky 
chlapcov a dievčat. Mnohí z nich 
hrávali v dospelosti basketbal na vr-
cholovej úrovni, aj v reprezentačných 
družstvách Slovenskej republiky. Deti 
majú možnosť sebarealizácie v špor-
tovom kolektíve so zmysluplným vy-
užitím voľného času, čo je v dnešnej 
dobe, plnej negatívnych nástrah, 
určitá záruka, že sa deti vyberú tou 
správnou cestou. Vedenie Školského 
basketbalového klubu Handlová tou-
to cestou poďakovalo aspoň časti bý-
valých trénerov a funkcionárov klubu:
Marian Zlatňanský dlhé roky nezišt-
ne pomáhal klubu ako technický 
vedúci pri zabezpečovaní rôznych 
podujatí a hlavne ako rozhodca pri 
zápasoch, čo robí dodnes.
Peter Vantech, dlhoročný tréner 
dievčenskej zložky, jeho zverenkyne 
neskôr hrávali za rôzne ligové kluby 
na Slovensku. So svojimi družstvami 
mal vždy ambície bojovať o čo najlep-
šie umiestnenia v súťažiach.
Norbert Mrviš, dlhoročný tréner 
chlapčenskej zložky v klube. Podieľal 
sa na výchove viacerých výborných 
hráčov.
Milan Linkeš, bývalý dlhoročný hráč 
extraligy mužov, tréner, sponzor, člen 
výboru ŠBK, medzi deťmi veľmi obľú-
bený pre jeho zodpovedný prístup k 

povinnostiam.

Mgr. Blažej Ľahký stál pri zrode 
Škols kého basketbalového klubu 
Handlová, pôsobil ako tréner naj-
mladších kategórií klubu, viackrát sa 
so svojimi družstvami prebojoval na 
záverečné Majstrovstvá Slovenska.
Jaroslav Daubner, zakladateľ Škols-
kého basketbalového klubu Hand-
lová, jeho dlhoročný štatutár, tréner, 
rodič, sponzor a funkcionár. Je známy 
nielen na Slovensku, ale aj v Česku, 
kde pôsobí okolo basketbalu v sú-
časnosti viacero Slovákov, ktorí s ním 
v minulosti spolupracovali.

Skúsenosti cenné ako víťazstvo

Turnaj CEYBL bol pre verejnosť po-
čas všetkých troch dní zadarmo a 
navštívilo ho viac ako 2500 divákov. 
Diváci si mohli zakúpiť tombolový 
lístok v hodnote 1 €. V nedeľu počas 
posledného zápasu našich chlapcov 
sa žrebovala turnajová tombola. Do 
tomboly venovali ceny: Mesto Hand-
lová, PC Force Handlová, Startrac 
Handlová, CHECK POINT Handlová.
Podľa trénera Jána Beráneka sa CEYBL 
v kategórii U14 sa konal v Handlovej 
po troch rokov vďaka výkonom chlap-
cov z ŠBK Handlová. „Tím ŠBK tvoria 
výhradne chlapci,  ktorí sú pospájaní 
z troch športových tried na Základnej 
škole, Mierové námestie v Handlovej. 
Nastúpiť proti výberom a akadémiám 
zvučných mien je obrovs ká skúsenosť 
a sviatok pre každého športovca,” 
povedal Ján Beránek. Aj keď si jeho 
zverenci nepripísali ani v poslednom 
zápase víťazstvo, skúsenosti, ktoré na-
brali a kolektívny výkon na záver tur-
naja zaručuje, že mladí Handlovčania 
nás určite ešte potešia!
Klub ŠBK Handlová ďakuje dobro-
voľníkom, pomocníkom, školám a 
partnerom klubu, bez ktorých by sa 
podujatie nemohlo uskutočniť. 

(VM)

Mesto Handlová sa môže pýšiť nie 
jedným úspešným športovcom. 
Nas tal čas týchto športovcov oce
niť!

Poznáte športovca, trénera, funk-
cionára v oblasti športu alebo celý 
kolektív, ktorý v roku 2022 dosiahol 
úžasné výsledky? Nominovať môže-
te aj športovca, ktorý nereprezentuje 
mesto Handlová, ale je Handlovčan. 
Dajte nám o ňom vedieť! 
Svoje nominácie posielajte do 5. 
marca 2023 elektronicky na mail cv-

Nominujte „NAJ“ športovcov roka 2022
chandlova@gmail.com. Do predmetu 
uveďte: ŠPORTOVCI 2022
Každá nominácia musí obsahovať: 
meno a priezvisko športovca, cha-
rakteristiku športovca (názov športu, 
dosiahnuté úspechy v roku 2022, 
odôvodnenie nominácie), kontakt na 
nominovaného.
Všetky nominácie budú posudzovať 
členovia Komisie športu pri Mests-
kom zastupiteľstve Handlová. Bližšie 
informácie na telefónnom čísle 0908 
916 329.

Centrum voľného času

Do konca dlhodobej časti Slovens
kej basketbalovej ligy zostáva päť 
kôl a o osude handlovského Baníka 
v sezóne 2022/2023 je rozhodnuté. 

Od roku 1993, v ktorom sa datuje 
vznik samostatnej slovenskej ligy, 
sa handlovskí baníci po tretí raz vo 
vyraďovacích bojoch nepredstavia. 
Medzi elitnou osmičkou absentovali 
v sezónach 2015/2016 a 2020/2021. 
V prvom spomínanom prípade ne-
účinkovali v najvyššej súťaži vôbec, 
v tomto období požiadali o výnimku, 
nakoľko ich domáci stánok prechá-
dzal kompletnou rekonštrukciou. 
Na základe faktu, že zeleno-čierni 
sezónu už iba dohrávajú, prichádza 
ďaľšie rozhodnutie vedenia Baníka. 
Po odchode Tomyho Cavallera, Hand-
lovú opúšťa i kapitán tímu Branislav 
Pipíška. 
„Nakoľko sme v aktuálnej sezóne 
stratili postupové ambície do play 
off, nevidíme dôvod, aby sme bránili 
hráčom v napredovaní. Braňo prišiel 
za nami s prosbou, či by sme mu ne-
umožnili predĺžiť si sezónu v drese 
iného celku. Jednomyseľne sme sa 
zhodli, že môže odísť,” vyhlásil člen 
vedenia klubu Pavel Procner.
O služby prievidzského odchovan-
ca prejavil záujem jeho vlaňajší za-
mestnávateľ, BC Komárno. Štvrtý tím 
ligovej tabuľky a ešte stále účastník 
nadnárodnej súťaže Alpe Adria Cup, 
ponúkol handlovskému kapitánovi 
kontrakt do konca prebiehajúcej se-
zóny.
„Samozrejme, že Braňa sme z týmu 
neuvoľnili natrvalo, v Handlovej má 
podpísanú dvojročnú zmluvu a v na-

stávajúcej sezóne bude i naďalej ob-
liekať handlovský dres. Do Komárna 
odchádza na hosťovanie, ktoré po-
trvá iba do konca aktuálnej sezóny,” 
vysvetlil Procner.
„Mrzí ma, že to tento rok v Handlovej 
nevyšlo, veľmi rád by som sa za ňu 
pobil vo vyraďovacích bojoch. Postú-
piť sa nám žiaľ nepodarilo a mne sa 
naskytla príležitosť dohrať sezónu v 
klube s medailovými ambíciami. Pre-
to odchádzam vypomôcť Komárnu, 
no do Handlovej sa po skončení sezó-
ny vrátim a budem sa snažiť napraviť 
to, čo sa nám v tomto ligovom roční-
ku nepodarilo, skonštatoval Branislav 
Pipíška.
Nášmu kapitánovi budeme držať 
palce a na diaľku sledovať jeho po-
čínanie. Veríme, že svoju minutáž vo 
vyraďovacích bojoch zúročí v nastá-
vajúcej sezóne, v ktorej si opäť oble-
čie zeleno-čierny dres s kapitánskym 
céčkom.                       www.mbkhandlova.eu

Baníci sa v play off nepredstavia

Branislav Pipíška sezónu dohrá v drese Komárna.

Vedenie Školského basketbalového klubu Handlová ocenilo bývalých trénerov a funkcionárov klubu.                                                                                                         FOTO: ŠBKH


