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Podľa europoslanca je dôležité 
peniaze na transformáciu využiť 
na dlhodobo najperspektívnejšie 
projekty.

Europoslanec Martin Hojsík (Prog-
resívne Slovensko) sa angažoval v 
posudzovaní zámeru vybudovať v 
Handlovej prevádzku na recykláciu 
použitých pneumatík. Primátorka 
Silvia Grúberová poďakovala euro-
poslancovi a jeho asistentovi Ladisla-
vovi Hegyimu za environmentálne 
poradenstvo, ktoré mestu a obyva-
teľom poskytli. „Veľmi som uvítala, 
že som s vami mohla odkonzultovať 
predložené argumenty oboch strán a 
našu diskusiu si zo záznamu pozreli 
aj viacerí poslanci mestského zastu-
piteľstva, ktorí to rovnako ocenili,“ 
povedala na stretnutí Silvia Grúbe-
rová. Aj na základe týchto konzultácií 
poslanci mestského zastupiteľstva 
vyhoveli petícii a investora nakoniec 
mesto požiadalo, aby svoj zámer v 
Handlovej nerealizoval.

Cirkulárna ekonomika

Podľa Martina Hojsíka by snaha po-
môcť v rôznych kauzách na Slovensku 
mala byť súčasťou mandátu euro-
poslanca. „Pre mňa je to obojsmerná 
cesta, lebo sedieť v Bruseli a neriešiť, 
čo sa deje doma, by bolo odtrhnuté 
od reality. Kauzy, ktoré na Slovensku 
riešim, mi pomáhajú pri presadzo-
vaní zmien európskej legislatívy.“ 
Zlé aj dobré skúsenosti v miestnych 
kauzách sú podľa Hojsíka pravidelne 
podnetom na zlepšenie európskej 
legislatívy. „Ak to nie je jeden prípad, 
ale systémový problém, Európska 
komisia to berie vážne a má snahu si-
tuáciu zlepšovať. Kým nie sú miestne 
dáta, nie je dôvod niečo meniť. Rie-
šenie miestnych káuz bolo vo viace-
rých prípadoch odborným a vecným 

Europoslanec Martin Hojsík ponúkol mestu pomocnú ruku

podkladom pre zlepšenie legislatívy,“ 
doplnil asistent europoslanca Hojsíka, 
Ladislav Hegyi. 
Podľa europoslanca sú peniaze, kto-
ré aktuálne môže región hornej Nitry 
získať bezprecedentne veľké a je mož-
né, že takto veľké podporné finančné 
prostriedky, pri ktorých Slovensko 
oveľa viac dostane, než zaplatí, naša 
krajina veľmi dlho neuvidí. Je preto 
podľa neho dôležité peniaze efektív-
ne využiť na to, čo je z dlhodobého 
hľadiska najperspektívnejšie. Tým je 
podľa neho cirkulárna ekonomika, 
ktorá bude čím ďalej tým viac doto-
vaná a bude mať na svojej strane aj 

legislatívu. „Skutočnosť je taká, že až 
vyše 90 percent odpadov je recyklo-
vateľná alebo opätovne použiteľná. 
Navyše sa pripravuje legislatíva, kto-
rá bude vytláčať ťažko recyklovateľné 
obaly a motivovať výrobcov používať 
ľahko recyklovateľné materiály.“

Navštívil aj skládku

Na stretnutí Martin Hojsík vyslovil 
ponuku na podanie pomocnej ruky. 
„Radi pomôžeme odborným pora-
denstvom. Môžete sa na nás obrátiť, 
či už pri oponovaní zlým projektom 
alebo pri presadzovaní tých dob-

rých. Aj keď my sami nevieme všet-
ko, vieme vám odporučiť kvalitných 
odborníkov,“ povedal na stretnutí 
europoslanec.
Témami rozhovorov pracovného 
stretnutia primátorky mesta a euro-
poslanca boli tiež adaptácia na zme-
ny klímy, komplexná obnova budov, 
tepelné hospodárstvo, inteligentné 
verejné osvetlenie. Záver stretnutia 
patril návšteve handlovskej skládky 
odpadov v areáli na Scheiblingu. Ko-
nateľ spoločnosti HATER-HANDLOVÁ 
spol. s r.o., Vladimír Borák, informoval 
europoslanca o projekte kompostár-
ne a triedení odpadu v meste.

(RED)

Europoslanec Martin Hojsík pri separačnej linke v rozhovore s konateľom spoločnosti Hater - Handlová, Vladimírom Borákom.                                  FOTO: TOMÁŠ HALÁSZ

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 24. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

26. augusta 2021 
o 14. hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestského úradu.

Program bude zverejnený 
na webstránke mesta, 
priamy prenos sa bude 

vysielať na Youtube kanáli 
RTV Prievidza.

23.8.2021
o 15.00 h

na mestskom cintoríne
v Handlovej

Účinkujú

 Hájiček
 GrÜnwald

...Prečo ste ma zverbovali v nedeľu,
      čože ste ma nenechali za chvíľu...

SPOMIENKA NA PADLÝCH 
HANDLOVČANOV 
V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE

Mesto Handlová, Dom kultúry mesta Handlová, Karpatskonemecký spolok
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Poslanecký mandát vo volebnom 
obvode č. 1, po úmrtí poslanca Edu-
arda Straku (SMER-SD), obsadí prvá 
náhradníčka Ing. Jarmila Podobová 
(SNS). V komunálnych voľbách v roku 
2018 získala 618 platných hlasov.
Mesto Handlová požiadalo prvú 
náhradníčku, Jarmilu Podobovú, o 
písomné vyjadrenie, či poslanecký 
mandát prijíma. Dňa 28. júla bolo 
mestu Handlová doručené písomné 
oznámenie Ing. Jarmily Podobovej o 
tom, že mandát poslankyne Mests-
kého zastupiteľstva mesta Handlová 
prijíma.
Zákonom predpísaný sľub poslan-
ca Mestského zastupiteľstva mesta 
Handlová pre volebné obdobie 2018 
- 2022 zloží Jarmila Podobová na za-
sadnutí mestského zastupiteľstva vo 
štvrtok 26. augusta, kedy jej bude 
odovzdané osvedčenie o tom, že sa 
stala poslankyňou ako náhradníčka 
vo volebnom obvode č. 1. 

Poslankyňou sa stane Jarmila Podobová

Ing. Jarmila Podobová.                                   FOTO: MsÚ

Od 1. septembra príjme Základná 
škola Školská do pracovného pomeru 
učiteľa anglického jazyka pre druhý 
stupeň základnej školy, Základná ško-
la Mierové námestie prijme 5 asisten-
tov učiteľa a jedného školského špe-
ciálneho pedagóga. Pracovné miesta 
v ZŠ Mierové námestie sa budú ob-
sadzovať v rámci národného projektu 
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí 
a žiakov II“. 
Požadované kvalifikačné predpokla-
dy sú pre všetkých uchádzačov rovna-
ké: bezúhonnosť, zdravotná a dušev-
ná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, 
pozitívny prístup k práci, ochota a fle-
xibilita. Kvalifikačné predpoklady pe-
dagogických zamestnancov definuje 
zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogic-

Základné školy prijmú odborný personál 
kých zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a vyhlášky o kvalifikač-
ných predpokladoch 1/2020. Platové 
podmienky pedagogických zamest-
nancov určuje nariadenie vlády SR č. 
338/2019 Z. z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, 
profesijný životopis a súhlas uchá-
dzača na použitie osobných údajov 
pre potreby prijatia do zamestnania 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov je potreb-
né zaslať na adresu školy alebo elek-
tronicky. ZŠ Školská: zsskolha@gmail.
com do 23. augusta 2021. Informácie 
na tel. čísle: 046/5475397. ZŠ Mierové 
námestie: zsmierha@gmail.com. In-
formácie na tel. čísle: 046/ 5477 111, 
0918 366 912.                                     (RED)

Najväčšiu nemocnicu v zriaďovateľs-
kej pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja počas svojho výjazdu 
v regióne hornej Nitry navštívil pred-
seda vlády SR Eduard Heger. V sprie-
vode trenčianskeho župana Jaroslava 
Bašku sa stretol s vedením nemocni-
ce, absolvoval prehliadku centrálnej 
chirurgickej JIS, kde sa liečili najťažší 
pacienti vyžadujúci pľúcnu ventilá-
ciu, vznikajúceho urgentného príjmu 
i vakcinačného centra.
Premiér navštívil bojnickú nemocni-
cu, aby sa informoval, ako je pripra-
vená na tretiu vlnu pandémie. „Miera 
zaočkovanosti v jednotlivých regió-
noch rozhodne o tom, ako silno v nich 
udrie tretia vlna. COVID automat je 
nastavený tak, že sa bude zapínať re-
gionálne a miera zaočkovanosti bude 
mať veľký podiel aj na opatreniach v 
danom regióne,“ povedal Eduard He-
ger.
Keďže zaočkovanosť v kraji je na niž-
šej úrovni, ako je potrebné na dosiah-
nutie kolektívnej imunity, kľúčová je 
pripravenosť nemocníc. Tie už majú 
dostatočné skúsenosti s reprofili-
záciou lôžok a dokážu tak pomerne 
rýchlo a flexibilne reagovať na prí-
padné hospitalizácie. „Za posledných 
6 rokov investovala Trenčianska župa 
do bojnickej nemocnice približne 23 
miliónov eur zo svojho rozpočtu. Prá-
ve tieto investície jej pomohli prežiť 
ťažké chvíle počas minulého roka 

Bojnická nemocnica je na tretiu vlnu pripravená

aj tohto polroka pri riešení ochore-
nia COVID-19. Región hornej Nitry 
bol od marca minulého roka ťažko 
skúšaným, preto chcem poďakovať 
nemocnici za to, ako túto situáciu 

zvládla,“ povedal župan a požiadal 
premiéra o pomoc pre nemocnicu, či 
už z eurofondov alebo iných finanč-
ných zdrojov.

(TSK)

Predseda vlády Eduard Heger v sprievode župana Jaroslava Bašku.                                                               FOTO: TSK

Horná Nitra patrí medzi regióny s 
vysokou tvorbou emisií a stáva sa 
aj vďaka európskym peniazom pré-
miovým regiónom, do ktorého bude 
smerovať množstvo peňazí práve na 
to, aby sme ho transformovali na je-
den z tých najekologickejších. Uvie-
dol to vo štvrtok 29. júla na tlačovom 
brífingu v areáli Elektrárne Nováky 
(ENO) v Zemianskych Kostoľanoch 
premiér Eduard Heger (OĽANO).
„Po roku 2023 zanikne v tomto re-
gióne viac ako 1,3 milióna emisií a 
navráti sa jeho ekologický rozmer. Z 
Fondu na spravodlivú transformáciu 
je vyčlenených pre celé Slovensko 
viac ako 459 miliónov eur, ale tento 
región je najlepšie pripravený a bude 
zrejme najväčším konzumentom 

Eduard Heger: Horná Nitra sa aj vďaka európs
kym peniazom stáva prémiovým regiónom

týchto peňazí,“ ozrejmil Heger.
„Vláda sa chce postarať o budúcnosť 
regiónu, aby bol zdravý, zelený a ľudia 
tam mali kvalitnejšie a lepšie pracov-
né miesta,“ vyhlásila vicepremiérka 
Veronika Remišová (Za ľudí). Na to, 
aby bola SR podľa nej pripravená 
po dokončení legislatívy zo strany 
Európs kej únie čerpať peniaze z Fon-
du na spravodlivú transformáciu, 
Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR spustilo 
predbežnú výzvu, v rámci ktorej zís-
kalo 350 podrobných projektových 
zámerov a sú momentálne v procese 
hodnotenia. „Vyselektovali sme pro-
jekty, ktoré sa týkajú verejnej správy 
a mohli by byť špičkové, pilotne rea-
lizované v tomto regióne. Týka sa to 

okrem iného projektov stavby alebo 
obnovy bojnickej nemocnice, zatep-
ľovania verejných budov, čiže ener-
getická úspora a alternatívne zdroje 
dopravy,“ doplnila.
Na transformáciu regiónu sa pripra-
vujú i Slovenské elektrárne, ktoré 
budú musieť zatvoriť v roku 2023 pre-
vádzku ENO, pripomenul generálny 
riaditeľ SE Branislav Strýček. „V pláne 
máme vybudovať fotovoltaický park, 
našu lokalitu považujeme za ideálnu 
pre industriálny park. SE budú chcieť 
udržať zamestnanosť,“ dodal.    
Predseda vlády diskutoval o transfor-
mácii regiónu  dopoludnia v Bani Ci-
geľ so zástupcami Hornonitrianskych 
baní Prievidza (HBP).

(TASR)

Zľava premiér Eduard Heger, generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie Veronika Remišová počas tlačového brífingu po prehliadke odkaliska v Zemianskych Kostoľanoch 29. júla 2021.                                                          FOTO TASR

Máte nápad ako zveľadiť svoje pod-
nikanie? Našli ste dieru na trhu a 
plánujete ju svojou činnosťou „zaplá-
tať“? Máte chuť s podnikaním začať? 
Premýšľate, kde nájsť zdroje? Kto Vaše 
myšlienky zafinancuje, aby sa stali re-
alitou? Pomôcť Vám môžu eurofondy. 
Pozývame všetkých, ktorí majú záu-
jem uchádzať sa o nenávratný finanč-
ný príspevok prostredníctvom MAS z 
eurofondov na diskusiu o možnos-
tiach spolufinancovania projektov 
prostredníctvom cudzích zdrojov.  
„Deň otvorených dverí na MASke“ sa 
bude konať  v dňoch 16. a 30. augus-
ta 2021 v čase od 9.00 h  v kancelárii 
MAS Žiar, Miestne kultúrne stredisko 
č.367 v Chrenovci – Brusne. Ak Vám 
termín nevyhovuje, neváhajte nás 
kontaktovať. 

Miestna akčná skupina Žiar organizuje 
„Deň otvorených dverí na MASke“

Miestna akčná skupina Žiar, ktorá 
združuje obce Handlovskej doliny, 
Hornonitria a obec Cigeľ vyhlásila v 
júli 2019 výzvu na predkladanie žia-
dostí o nenávratný finančný príspe-
vok z Integrovaného regionálneho 
operačného programu SR zameranú 
na podporu podnikania v našom úze-
mí. Na realizáciu svojich projektových 
zámerov môžete získať až 42 000 eur, 
čo predstavuje 55% celkových opráv-
nených výdavkov projektu. Schvaľo-
vací proces prebehne na miestnej 
úrovni našej MAS Žiar. V tomto čase 
je už aj proces schvaľovania projektov 
veľmi rýchly.
Ste srdečne vítaní! Viac informácií náj-
dete na www.masziar.sk.

Erika Jonasová, projektový manažér MAS
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Stredoslovenská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť, a. s. (StVPS) 
bude preverovať neoprávnené od-
bery vody z verejného vodovodu 
aj neoprávnené vypúšťanie odpa-
dových a zrážkových vôd. Kontrolu 
odberateľov a producentov bude 
StVPS vykonávať za účelom zistenia 
skutočnosti na výpočet vodného a 
stočného. Získané údaje StVPS použi-
je na aktualizáciu zmlúv jednotlivých 
klientov. Overovanie bude prebiehať 

Vodárne budú kontrolovať zákazníkov
do konca roka 2021. 
Kontrolu budú vykonávať pracovníci 
spoločnosti 4GTE s.r.o. Poverení pra-
covníci nesmú narábať so žiadnou 
hotovosťou, nie sú poverení inkaso-
vať nedoplatky ani vracať preplatky. 
Pri výkone činnosti sa identifikujú 
preukazom s fotografiou a písomným 
poverením. Ich totožnosť je možné si 
overiť na telefónnych číslach StVPS 
0850 111 234, 048/432 75 35 alebo 
048/432 73 11.

Slovenský vodohospodársky podnik 
čistí koryto rieky Handlovka. Podľa 
hovorcu štátneho podniku, Mariána 
Bocáka, aktuálne na rieke Handlovka 
pracovníci Slovenského vodohos-
podárskeho podniku vykonávajú 
povodňové zabezpečovacie práce. 
„Inak povedané koryto uvádzajú do 
pôvodného stavu ako tomu bolo 
pred zvýšenými prietokmi, pracujú na 
stabilizovaní svahu, úpravách poško-
dených brehov, čistia tok od nánosov, 
vyťahujú prípadné zátarasy a podob-
ne.“ Okrem prác na povodňových za-
bezpečovacích prácach na Handlovke 
sa bude v tejto lokalite realizovať aj 
cyklická údržba na vtokovom objekte 
bezmenného prítoku do Handlovky. 
„Slovenský vodohospodársky podnik 
ako správca vodného toku Handlovka 
vykonáva cyklickú údržbu pravidelne 
v zmysle Plánu opráv a údržby,“ pove-
dal hovorca. Ako dodal, pre rok 2021 

Vodohospodári čistia rieku Handlovka
je pre práce v koryte rieky v Handlovej 
vyčlenených 20 848 €. Faktom však 
podľa hovorcu ostáva, že Slovenský 
vodohospodársky podnik je zo strany 
štátu financovaný nedostatočne a má 
obmedzené technické a personálne 
vybavenie. „Pri správe viac ako 55 ti-
síc kilometrov vodných tokov a 311 
vodných stavieb je v teréne v rámci 
Slovenska necelá tisícka pracovníkov.“ 
Marián Bocák však ubezpečil, že kory-
to Handlovky sa udržiava pravidelne.

Peniaze vyčlenené na údržbu koryta 
rieky Handlovka a jej prítokov:

(RED)

2021
2019
2018
2017
2016
2015

20 848 €
1 620 €

13 664 €
15 114 €
17 964 €

9 090 €

Stredoslovenská vodárenská spoloč-
nosť vybuduje vodovodné potrubie 
na zabezpečenie dodávky pitnej 
vody pre rodinné domy, záhradkárs-
ku oblasť a prevádzku firiem na ul. 
Sama Chalupku. Projekt zároveň ráta 
aj s možným napojením rodinných 
domov a budúcou možnou výstav-
bou individuálnej bytovej výstavby 

Na ul. Sama Chalupku rozšíria vodovod
v zmysle platného územného plánu. 
Potrubie bude mať dĺžku 467 metrov.
Celková výška oprávnených výdavkov 
je 137 995 eur. Deväťdesiat percent 
nákladov pokryje dotácia z európs-
kych zdrojov, Stredoslovenská vodá-
renská spoločnosť bude projekt spo-
lufinancovať sumou 13 799 eur.

(RED)

Prechodné obdobie by nemalo tr
vať dlhšie ako pol roka.

Zber kuchynského odpadu sa už 
začal, domácnosti však ešte nie sú 
vybavené tak, ako bolo prisľúbené. 
Chýbajú košíčky s biologicky rozlo-
žiteľnými vreckami a pri rodinných 
domoch aj nádoby na živočíšny od-
pad. „V prvom rade chceme poďako-
vať Handlovčanom, ktorí sa zapájajú 
do zberu biologicky rozložiteľného 
odpadu. Je pravda, že mestu ešte 
neboli dodané všetky komponenty 
aj napriek tomu, že mesto Handlová 
bolo úspešné v projekte za takmer 
400 tisíc eur. Súčasťou projektu je aj 
vybavenie pre obyvateľov vrecúška-

Zber kuchynského odpadu nezačal bez problémov
mi a nádobami na triedenie tohto 
druhu odpadu,“ povedala hovorkyňa 
mesta, Jana Paulínyová. Mesto podľa 
nej pristúpilo k prechodnému rieše-
niu. „Košíky na odpad a rozložiteľné 
vrecká začne spoločnosť Hater – Han-
dlová distribuovať do domácností 9. 
augusta. Tí, ktorí bývajú v činžiakoch, 
majú na stojiskách k dispozícii hnedé 
nádoby, ktoré sa musia vyvážať každý 
týždeň. Súčasťou týchto nádob je aj 
rošt a biologicky rozložiteľné vrec-
ko. Obyvatelia v rodinných domoch 
môžu kuchynský odpad vyhodiť do 
nádob na biologický odpad, ktoré už 
majú.“ 
Počas prechodného obdobia sa ne-
bude biologicky rozložiteľný odpad 

využívať na tvorbu kompostu. Na 
skládke však neskončí. „V prechod-
nom období, pokiaľ nám nebudú 
dodané všetky tovary, ktoré potre-
bujeme na spracovanie tohto druhu 
odpadu, sa bude vyseparovaný bio-
logický odpad spracovávať v bioply-
novej stanici.“
Hovorkyňa mesta doplnila, že samo-
správa už má k dispozícii hygienizér. 
Ten bude po prechodnom období 
slúžiť na tepelné spracovanie biolo-
gického odpadu, ktorý bude po hy-
gienizácii vhodný na kompostovanie. 
„Zariadenie je pripravené, čaká sa už 
len na potvrdenia od príslušných 
štátnych orgánov,“ uzavrela Paulí-
nyová.                                                     (RTV)

Slovenská správa ciest v Handlovej 
investuje do zvýšenie bezpečnosti 
ciest približne 800 tisíc eur. „V Hand-
lovej doposiaľ pribudol priechod pre 
chodcov, vrátane plastovej úpravy 
povrchu prechodu s vodiacimi pás-
mi pre nevidiacich,“ povedala Lucia 
Karelová z komunikačného odboru 
Slovenskej správy ciest. Podľa jej ďal-

Handlovské cesty budú bezpečnejšie
ších slov do konca augusta osadia dva 
portály veľkorozmerového doprav-
ného značenia, inteligentné senzory 
teploty ovzdušia a vozovky, vymenia 
staré zvodidlá za zvodidlá s vyššou 
triedou pasívnej bezpečnosti a zvislé 
dopravné značenie na základe no-
vých predpisov výmenia za nové na 
fluororestenčnom podklade.        (RED)

Na viacerých priechodoch pre chodcov pribudli solárne LED gombíky.                                                          FOTO: INU

Banícky jarmok sa bude konať v Hand-
lovej v dňoch 3. a 4. septembra 2021. 
Jarmok bude výlučne na Námestí ba-
níkov, kde je vytvorených 50 miest na 
umiestenie stánkov s občerstvením, 
tovarom a remeselnými výrobkami. 
Jarmok bude označený vstupom a 
výstupom aby bolo možné regulovať 
počet návštevníkov. Novinkou je, že 
predajcovia občerstvenia budú dis-
ponovať festivalovými pohármi s gra-
fikou handlovských HAIKON. Záloha 
na poháre bude 3 eurá. Občerstvenie 
bude otvorené do 22.00 h. 
Piatkový program začína kladením 
vencov na mestskom cintoríne o 
13.00 h, následne o 15.00 h budú 
udelené ocenenia Plaketa za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre, v komor-

Handlová sa pripravuje na jarmok a kultúrny program
nom duchu v obradnej sieni mestské-
ho úradu pre pozvaných a o 17.00 h 
sa bude konať  Slávnostná svätá omša 
v Kostole sv. Kataríny.
Súčasťou osláv budú koncerty v ki-
nosále handlovského domu kultúry.
Počet divákov na jednom koncerte je 
obmedzený na 210 a jeden kupujú-
ci si môže zadovážiť na svoju osobu 
maximálne 6 vstupeniek. Vstupenky 
budú k dispozícii zadarmo v pokladni 
DK Handlová od pondelka 23. 8. 2021. 
Koncerty sa budú konať  po oba dni 
v čase od 17.00 h do 22.30 h, medzi 
jednotlivými koncertmi bude vždy 
hygienická prestávka, kedy je potre-
né kinosálu opustiť.  Príďte zatlieskať 
v piatok Kataríne Koščovej, Metallica 
revival, Queen show tribute revival, 

Big Bang Band (Led Zeppelin show) a 
v sobotu Kolégiu Janka Kulicha, Elek-
triku, Tine a Mojej reči.
Kolotoče tento rok ešte mesto ne-
navštívia. Na sobotu 4. septembra 
pripravený Deň otvorených dverí v 
Slovenskom banskom múzeu – ex-
pozitúra Handlová  - Cesta uhlia, Ba-
nícka špacírka - turistika pre všetkých, 
Kratochvíľky - tvorivé dilne, Výstava 
tvorby Jána Procnera a obrazov Igora 
Lackoviča, Futbal na Hornom konci 
-Futbalový zápas „Ženatí vs. Slobod-
ní“s atrakciami pre deti a  Dedičstvo 
pre všetkých na  Ul. Prievidzská 48-50  
-prehliadka domu s tradičnou nemec-
kou architektúrou na Dolnom konci. 
Podrobný program na www.handlo-
va.sk.                                                        (JP)
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Od 19. júla do 1. augusta sa hor
ná Nitra stala hlavným regiónom 
novinárskeho záujmu Denníka N. 
Reportéri tu pracovali na reportá
žach, robili rozhovory, stretávali 
sa s občanmi, organizovali disku
sie s osobnosťami a neformálne 
stretnutia. 
Prinášame výber článkov, ktoré 
sa priamo týkali mesta Handlová. 
Všetky články vydané počas pôso
benia redaktorov na hornej Nitre 
sú publikované na odkaze: www.
dennikn.sk/prievidza 
Denník N je slovenské nezávislé 
médium. Redakcia sa venuje in
vestigatívnym, analytickejším a 
rozsiahlejším textom. Redakcia je 
financovaná najmä z platieb od 
predplatiteľov.

Ťažiť uhlie na hornej Nitre sa nikdy 
neoplatilo. Tunajší lignit má veľmi níz-
ku kvalitu. To sa prejavuje na slabšom 
zdraví ľudí v regióne a nepriaznivo to 
vplýva na životné prostredie. Aby sa 
dalo hnedé uhlie používať ako palivo, 
treba ho odsírovať, čo je v kombiná-
cii s hlbinnou ťažbou veľmi nákladné. 
Navyše pritom vzniká odpad, ktorý 
treba uskladňovať na odkaliskách.
Nízka kvalita je jedným z hlavných 
dôvodov, prečo má spaľovanie slo-
venského uhlia stopku skôr než v 
Českej republike a v Poľsku. „Hlavne 
preto, že u nás sa spaľuje a dotuje ne-
kvalitný lignit s veľkými negatívnymi 
vplyvmi na životné prostredie. Ak by 
to bolo kvalitnejšie uhlie, ktoré by 
nemuselo byť dotované, tak ťažba by 
možno vydržala dlhšie,” hovorí Peter 
Balík zo sekcie inovácií, strategických 
investícií a analýz na úrade vicepre-
miérky Veroniky Remišovej (Za ľudí).

Koniec ťažby na hornej Nitre: O budúcnosť baníkov sa báť 
nemusíme, majú viac záchranných sietí ako bežní ľudia

Práve Peter Balík z ministerstva in-
vestícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie (MIRRI) koordinuje roz-
delenie 459 miliónov eur, ktoré majú 
dostať vybrané slovenské regióny na 
vyrovnanie sa s následkami odstave-
nia ťažkého priemyslu, ktorý vypúšťa 
najviac emisií skleníkových plynov.
V článku sa dozviete:
• ako sa zastavenie ťažby uhlia prejaví 
na dodávkach elektriny a či budú mať 
prepustení baníci prácu;
• ako sa dohodli Prievidza a okolité 
mestá na zabezpečení vykurovania;
ktoré projekty majú šancu získať pe-
niaze z polmiliardového balíka;
• či sa bude stavať zábavný park v 
Bojniciach alebo sa budú chemicky 
recyklovať pneumatiky;
• kto sa postará o uzatvorenie baní a 
o sanáciu environmentálnych záťaží.

Tomáš Grečko

Politický geograf Tibor Madleňák si 
volebné správanie obyvateľov hornej 
Nitry vysvetľuje tým, ako jednotlivé 
historické etapy formovali politické 
prostredie v regióne. „Horná Nitra 
bola typickým agrárno-rurálnym re-
giónom, v ktorom až do polovice 20. 
storočia absentovali väčšie mestá. Aj 
mestečká ako Bojnice, či Prievidza 
boli malé a mali skôr agrárny cha-
rakter.“ Podľa Madleňáka sa práve 
toto vidiecke prostredie vyznačovalo 

Tiso, Mečiar, Fico – horná Nitra volí 
desaťročia nacionalistov a populistov

sklonmi ku konzervativizmu, k nacio-
nalizmu a silnému lídrovi.
V 50. rokoch podľa politického geo-
grafa došlo na hornej Nitre k masívnej 
socialistickej industrializácii a k výraz-
nému posunu voličov doľava. Skoko-
vo narástla životná úroveň regiónu a 
u ľudí sa posilnili očakávania od štátu, 
ktorý im mal garantovať sociálne isto-
ty, na ktoré si zvykli.

Miro Kern, Daniel Kerekes

Hornonitrianska kotlina je zaujímavá 
oblasť na turistiku aj horolezectvo. Jej 
výhodou je, že z veľkej časti je neob-
javená. Ani na lukratívne lokality ešte 
nedorazil masový turizmus. Denník 
N vybral zaujímavé lokality, ktoré sú 
vhodné na jednodňovú turistiku aj 
tipy na viacdňové vandrovačky pre 
turistov, ktorí radi zmiznú z civilizácie 
na dlhší čas.
Kotlinu obkolesuje Malá Fatra, Strá-
žovské vrchy, Nitrické vrchy, Vtáčnik, 
Kremnické vrchy a pohorie Žiar. Nie 
je tu žiaden národný park, zväčša 
sa budeme pohybovať v Chránenej 
krajinnej oblasti Ponitrie alebo CHKO 
Strážovské vrchy. To je výhoda pre 
dobrodružnejších turistov, pretože 
mimo rezervácií je možný pohyb aj 
mimo turistických chodníkov.

Tipy pre fajnšmekrov
Ponitrianska magistrála (Handlová – 

Tipy na turistiku na hornej Nitre: Málo 
známy región s atraktívnymi skalami

Nepotrebným baníkom má pomáhať 
napríklad dvanásťmiliónový projekt 
kontaktných centier, ktorý minister 
práce Milan Krajniak označil vlani na 
jeseň za prelomový. Ide o sieť troch 
centier – v Prievidzi, v Novákoch a 
v Handlovej financovaný najmä Eu-

Ak sa projekt na hornej Nitre podarí, 
zatlieska nám celá Európa

Do úst im dávali seno, zapriahali ich do voza  ako z Hand
lovej vyhnali Nemcov spomína Hildegarda Radovská
O osude Nemcov z hornej Nitry a z 
ďalších častí Slovenska sa toho ani po 
konci komunizmu veľa nevedelo. Od-
lišnosť pohľadu Slovákov a Nemcov 
na túto udalosť je zrejmý už jeho po-
menovaním. Kým Slováci a Česi tomu 
hovoria odsun, Nemci používajú slo-
vo Vertreibung – to v preklade zna-
mená nútené vysídlenie, či vyhnanie.
Handlovú založilo v roku 1376 dves-
to nemeckých rodín, ktoré sa do 
neosídlenej doliny presťahovali pod 
vedením osadníka Henricha Krickera 
z Kremnice. Hoci na strednom Slo-
vensku bolo viacero banských miest, 
Handlová – po nemecky Krickerhau 
– bola mestečkom, kde sa ťažba hne-
dého uhlia začala až v roku 1909.
„Spolunažívanie Nemcov a Slovákov 
v Handlovej bolo pokojné,“ spomína 
na život v meste v 30. a v prvej polo-
vici 40. rokov dnes 88-ročná Handlov-
čanka Hildegarda Radovská. Nástup 
Adolfa Hitlera a vojnový štát Jozefa 
Tisa podľa nej privítalo len zopár 
miestnych Nemcov, ktorí boli fana-
tickými zbožňovateľmi národného 
socializmu. Spomína si, že väčšinu 
ľudí politika neradikalizovala. „Život 
tu bol úplne normálny, v krčme boli 
občas šarvátky, rovnako ako inde.“ 
Medzi Slovákmi a Nemcami neboli 
veľké sociálne rozdiely. Veľká časť ľudí 

sa živila kombináciou hospodárenia 
na vlastných pozemkoch a prácou v 
miestnej hnedouhoľnej bani. Hilde-
garda Radovská vraví, že Nemci väč-

šinou cez deň pracovali okolo domu a 
vlastného poľnohospodárstva a večer 
chodili na nočné šichty v bani...

Miro Kern

Fanúšikovia ako žiadni iní. Horná Nit
ra má basketbal vo svojej DNA
Kam by ste mali ísť, ak by ste hľada-
li najväčšiu basketbalovú rivalitu na 
Slovensku? „Väčšina fanúšikov by si 
okamžite spomenula na derby medzi 
Prievidzou a Handlovou,“ hovorí Oľga 

Konečná, moderátorka RTVS.
Tieto mestá, ktoré sú od seba vzdiale-
né len asi dvadsať kilometrov, sú stá-
licami Slovenskej basketbalovej ligy...

Tomáš Čorej

Peter Matiaško z Handlovej sa po amputácii nohy do roka opäť postavil na lyže. 
Ďalší rok už bol majstrom Československa. Ako pretekár a tréner sa zúčastnil 
11 paralympiád a desiatky rokov vyhľadával ďalšie športové talenty medzi 
postihnutými...

Karol Sudor

Rozhovor s Petrom Matiaškom: Nebyť 
toho, že v bani prídem o nohu, dodnes 
by som bol baník. Takto som ako špor
tovec videl celý svet

Slovenskí ekonómovia radia, ako po
môcť regiónu horná Nitra
Aktuálna otázka v Paneli expertov 
Denníka E pre najvýznamnejších 
slovenských ekonómov znela: Čo by 
malo byť cieľom vlády a samospráv v 
rámci pomoci regiónu horná Nitra, v 

ktorom sa čoskoro ukončí ťažba uh-
lia? Odpovedali Balík, Draxler, Žúdel, 
Vašáková, Molnárová, Ovčarik, Cho-
vanculiak a Kahanec.

Michaela Barcíková, Ján Kováč

Štefan a Erik Rybárski pochádzajú z Handlovej. Obaja vyštudovali Strednú 
odbornú školu služieb a obchodu v Prievidzi, takzvanú Kalinu, a onedlho nato 
vycestovali do zahraničia. Prvý išiel na skusy Štefan, ktorý sa zamestnal v oce-
ňovanej reštaurácii Johan v rakúskom Schladmingu. V rovnakej reštaurácii sa 
zamestnal potom aj Erik.

Tomáš Hrivňák

Chceli zriadiť moderné ázijské bistro 
v Bratislave, ale keď prišla pandémia, 
kúpili si príves a zostali v Prievidzi

Denník N vydal o hornej Nitre viac ako tridsať článkov. O čom boli?

www.dennikn.sk/prievidza

Handlová zistila, že sa musí zmeniť, 
ak chce mať turistov
Mesto Handlová je jedným z tých, 
ktorých sa bude najviac týkať útlm 
baníctva. Vedenie mesta si myslí, že 
smer, ktorým sa má mesto vydať, je 
v cestovnom ruchu. Nebude to však 
ľahké. Podľa primátorky Silvie Grú-
berovej je náročné rozvíjať cestovný 
ruch niekde, kde v dnešnom poníma-
ní nikdy nebol. Majú viacero nápadov, 
niektoré z nich už poslali do zásobní-

ka projektov Fondu na spravodlivú 
transformáciu. Peniaze z fondu majú 
dostať vybrané slovenské regióny na 
vyrovnanie sa s následkami odstave-
nia ťažkého priemyslu, ktorý vypúšťa 
najviac emisií skleníkových plynov.
Snaha o rozvoj cestovného ruchu 
však naráža na viaceré problémy v 
závislosti od lokality.

Soňa Mäkká

rópskou úniou, kam si majú baníci 
prichádzať po radu.
Problémom je, že dnes ešte z baní 
takmer nikto neodchádza. Za rok 
fungovania projektu sa doň zapojilo 
66 účastníkov. Z toho 53 ľudí už svoju 
účasť ukončilo a dnes program aktív-

ne pomáha len 13 ľuďom, teda zhru-
ba toľkým, koľko ich v poradenských 
centrách pracuje. Najväčší záujem 
je o počítačové kurzy. Kurz vedenia 
vysokozdvižného vozíka a SBS kurz 
absolvovalo po deväť ľudí.

Ria Gehrerová

Prvé spory medzi Slovákmi a Nemcami sa začali s nástupom vojny, spomína Hildegarda Radovská. FOTO: MK

Nitra)
Strážov – Žiar – Vtáčnik
Buchlov a Žarnov
Volkov Zub a Jitkina vyhliadka
Jančekova skala
Cez Hrádok na Čertove chodníky
Temešská skala

Soňa Mäkká, Ľubomír Mäkký

Peter Matiaško.                            FOTO: TOMÁŠ HRIVŇÁK
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Hlas baníka boli podnikové noviny 
Bane Handlová a prvé vydanie vy
šlo 1. novembra 1950. Noviny vy
chádzali každý štvrtok a boli urče
né baníkom a zamestnancom bane. 
Neskôr pribudli pravidelné rubriky 
ako šport, kultúra alebo „úspechy 
našich baníkov“ a v novinách uve
rejňoval oznamy a články aj Mests
ký národný výbor.  

Začiatky v podnikových novinách

Pani Helena Kmeťová, dnes 84 roč-
ná Handlovčanka, sa do Handlovej 
presťahovala v roku 1959 z Bratisla-
vy, kam odišla študovať na strednú 
školu. Bývala redaktorka Hlasu baní-
ka spomínala, aké boli jej novinárske 

začiatky a začiatky v Hlase baníka: „Z 
Tužiny som odišla na strednú školu do 
Bratislavy, kde som si vybrala obor fo-
tografia dizajnu. Fotografovanie ma 
vždy bavilo a napĺňalo. Dva týždne po 
strednej škole som išla na pohovor do 
vtedajších Technických novín. Na po-
hovore som uspela a v novinách som 
pracovala od roku 1957 do roku 1959.  
Musela som sa naučiť veľmi veľa vecí, 
dokonca som išla na vysokú školu so 
zameraním na žurnalistiku.“ Na škole 
bývala redaktorka vydržala jeden rok, 
pretože sa medzitým vydala a naro-
dila sa jej dcéra. „Môj manžel mi po 
narodení dcéry našiel prácu v Hand-
lovej. Išlo o prácu redaktorky v Hlase 
baníka.“ Zaspomínala bývala redak-
torka a zároveň fotografka vtedajších 

podnikových novín. „Pamätám si, že 
vtedy Hlas baníka chodil nepravidel-
ne, zo začiatku sme boli na to dvaja, ja 
a Ján Podlužanský. Určitý čas som tam 
však zostala pracovať aj sama, pretože 
v redakcii neboli vysoké platy a ľudia 
sa tam striedali. Mala som na staros-
ti redakciu, rukopis, fotografovanie, 
nosenie rukopisu do tlače a ďalšie 
povinnosti.“

Každé číslo Hlasu baníka vznikalo 
v Handlovej, Prievidzi a Martine

Kým vzniklo jedno vydanie Hlasu ba-
níka, materiály museli cestovať me-
dzi viacerými mestami. Pamätníčka 
to opísala nasledovne: „Do každého 
vydania bolo potrebné pripraviť 10 
fotografií a 45 strán rukopisu. Jedno 
vydanie Hlasu baníka malo štyri stra-
ny. Časť materiálu sme dostávali od 
dopisovateľov, zvyšok sme si museli 
nájsť sami. Keď sme materiál zozbie-
rali, odniesli sme ho do tlačiarne v 
Prievidzi. Fotografie sme zasa museli 
odniesť do tlačiarne do Martina, kde 
nám ich doobeda pripravili a ná-
sledne sme ich doviezli do Prievidze 
na kovových platniach – štočkoch.“ 
V pondelok poslala rukopis do tla-
čiarne, utorok strávila korektúrou a 
prípravou novín, a v stredu mohli ísť 
noviny do tlače. A ako to vyzeralo v 
tlačiarni v Prievidzi? „Každý utorok 
som mala na starosti prípravu novín 
do tlače. Všetko sa to robilo ručne a 
na veľkých mechanických strojoch. 
Každú stranu som musela pripraviť 
zrkadlovo tak, aby zamestnanci v tla-
čiarni vedeli, kde majú byť rozmiest-
nené články, rubriky a fotografie. Po 
korektúre sa strany vytlačili, zviazali 
a až po schválení tlačového dozoru 
mohli ísť do tlače.“ Spomínala so za-
ujatím bývalá zamestnankyňa Hlasu 
baníka.

Ako sa postupom času menil 
Hlas baníka

Hlas baníka sa počas 30 rokov, keď 
v ňom pôsobila redaktorka Helena 
Kmeťová vyvíjal a menil: „Keď som v 
roku 1959 nastúpila do Hlasu baní-
ka, noviny vychádzali tak, ako sa im 
podarilo. Niekedy raz mesačne, ino-
kedy raz za dva týždne. Záležalo od 
materiálu a ako sa stihol spracovať. 
Vtedy som si však povedala, že no-
viny musia vychádzať ako týždenník, 

Helena Kmeťová bola tridsať rokov redaktorkou Hlasu baníka
aby sa dostal do povedomia ľudí a tí si 
na neho zvykli. Bolo to síce ťažké, no 
mali sme šťastie, že dopisovateľmi do 
Hlasu baníka boli aj samotní baníci, 
ktorých bolo okolo 200 ročne. Neskôr 
do novín prispievalo aj mesto Hand-
lová so svojimi oznamami pre obyva-
teľov. Takisto v prípade odbornejších 
tém sme sa obracali na vtedajších 
banských inžinierov a na ich pohľad 
na vec.“ 
Ďalej opísala, ako sa po príchode 
nového redaktora zmenili aj rubri-
ky samotných novín: „Po 15 rokoch 
môjho fungovania v Hlase baníka 
prišiel veľmi šikovný redaktor Pavol 
Matuška. S ním som pracovala skoro 
17 rokov, nastúpil k nám hneď po vy-
sokej škole v Bratislave, kde študoval 
žurnalistiku. Najprv sme písali o bani 
a baníkoch, o vyhláškach a neskôr aj o 
Handlovej. Takisto sa pridali aj pevné 
rubriky ako šport, výroba, výsledky 
výroby, novinky a bezpečnosť práce. 
Neskôr sme zaviedli aj galériu najlep-
ších pracovníkov HBP. Hlas baníka 
bol primárne určený baníkom, vždy 
sa z neho vytlačilo 4 500 kusov, aby sa 
dostal do rúk každého zamestnanca 
HBP.“ Spomínala bývalá redaktorka.

Najťažšie príbehy a cenzúra

Helena Kmeťová bola nielen redak-
torkou Hlasu baníka, ale aj fotograf-
kou. „Keďže som vždy milovala foto-
grafovanie, v Hlase baníka som robila 
aj túto činnosť. Najťažšie pre mňa asi 
bolo, keď som musela ísť nafotiť pra-
covné úrazy, ktoré sa v bani stávali 
každý týždeň.“ V pamäti jej takisto os-
tal aj výlet vtedajších žiakov z učilišťa, 
ktorí navštívili Osvienčim. „Bol to pre 
mňa naozaj veľmi ťažký a pamätný 
článok vo vtedajšom výtlačku Hlasu 
baníka.“ 
Na cenzúru si pani Helena Kmeťová 
spomína nasledovne: „Keď som robila 
ešte v Technických novinách v Bratis-
lave, tam sme cenzúru ani kontrolu 
nemali. Išlo o čisto odborné noviny, 
kde sa nepreberala miestna proble-
matika. Keď som prišla pracovať do 
Hlasu baníka, bola som pre-
kvapená, aká je tu zavede-
ná cenzúra. Vždy po vytla-
čení aktuálneho čísla som 
ho musela zaniesť na kon-
trolu tlačovému dozoru, 
ktorý si ho prečítal a zhod-
notil. Niekedy mi z neho 
vyhodili aj tri články, ktoré 
neboli podľa ich preds táv. 
A tak som si musela neskôr 
chystať rezervné články, 
aby v novinách neboli 
prázdne biele miesta. Ak 
si dobre pamätám, nikdy 
nevyšli noviny s bielym 
miestom. Mať biele miesta 
v novinách som považova-
la za neúctivé a nedôstojné 
voči čitateľom.“ Vtedajšia 
redaktorka nosila noviny na 
kontrolu riaditeľovi závodu 
dva mesiace. Zlom nastal 
približne okolo roku 1966 
až 1967, kedy mali noviny 
zasa voľnejšiu ruku a už ich 
nemusela naďalej nosiť na 
schválenie. „Po roku 1967 
nám v novinách zrušili tla-
čový dozor a tak som už ne-
musela naďalej nosiť novi-
ny na kontrolu. V redakcii sa 
ale zaviedla takzvaná vnú-
torná kontrola, kedy sme sa 
kontrolovali navzájom sami 
medzi sebou. Ak náhodou 
vyšiel článok, ktorý bol kri-
tický a vedeniu sa nepáčil, 
dostali sme napomenutie 

alebo nám strhli časť výplaty.“ Dodala 
pamätníčka z Handlovej.

Nežná revolúcia priniesla
aj zhoršenie vzťahov

Z Hlasu baníka pani Kmeťová odišla 
v roku 1990, teda po 30 rokoch práce 
redaktorky a fotografky. „Rozhodla 
som sa odísť do dôchodku, pretože 
už mal kto nahradiť moje pôsobe-
nie v novinách. Nastúpili k nám dve 
šikovné dievčatá z gymnázia – Oľga 
Schniererová a Elena Šaláteková.“ 
Takisto po roku 1989 sa začali zhor-
šovať vzťahy medzi zamestnancami 
v bani, navzájom sa začali označovať 
zlodejmi a tento typ článkov bývala 
redaktorka v Hlase baníka nechcela 
uverejňovať: „ V tom čase si zamest-
nanci baní mysleli, že do novín môžu 
napísať čokoľvek a začali sa aj zhor-
šovať podnikové vzťahy. Uverejniť 
takéto články som odmietla a takisto 
mi nahral do kariet aj fakt, že som už 
mohla odísť do dôchodku. Síce prácu 
v Hlase baníka neľutujem, no myslím 
si, že som odišla v tú správnu dobu.“
V roku 2003 Hlas baníka nahradili 
noviny Hornonitriansky baník, kto-
ré začali ako dvojtýždenník vydávať 
Hornonitrianske bane Prievidza.
Čo na ne hovorí bývalá redaktorka? 
„Hornonitriansky baník som určitú 
dobu odoberala, nie sú to zlé noviny, 
no nepáčilo sa mi tam, že tam bolo 
strašne málo článkov o Handlovej. 
Neboli to už len čisto podnikové 
noviny Handlovej, keďže tam spadá 
aj baňa v Cigli a v Novákoch.“ Samo-
správne noviny Handlovský hlas má 
bývala redaktorka rada, vždy sa naň- 
ho veľmi teší, pretože ho berie ako 
zdroj informácií, čo sa v meste deje. 
Dnešní mladí ľudia sú podľa bývalej 
redaktorky šikovní a múdri, takže 
vždy si tam nájde niečo, čo ju zauj-
me a rada si to prečíta. A aký odkaz 
by dala mladým ľuďom, ktorí by sa 
chceli stať novinármi?  „Ak robíte veci 
so srdcom a nadšením, tak tam nie je 
potrebná žiadna rada. Všetko pôjde 
samo.“                                 Denisa Neuschlová

Pani Helena Kmeťová s výtlačkom novín Hlas baníka.                                                                                                                                                                                                           FOTO: DN

Vývoj loga novín Hlas baníka.                                                     FOTO: DN
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645. výročie mesta Handlová, kto-
ré oslavuje naše mesto v tomto 
roku, si pripomíname na stránkach 
Hand lovského hlasu v každom jeho 
vydaní až do konca roka bádavou 
súťažou o pekné ceny. Správne od-
povede na súťažné otázky nájdete 
v Monografii mesta 1, ktorá vyšla v 
roku 2017. Tento rok  ju sprístupňu-
jeme v digitálnej podobe na webo-
vom sídle mesta www.handlova.sk v 
odkliku 645. výročie mesta. Pre tých, 
ktorí si chcú s nami zasúťažiť, nie sú 
majiteľmi Monografie mesta 1 a ne-
majú ani prístup na internet, nájdu 
túto knihu v našej mestskej knižnici.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

1. Po zverejnení krátkeho textu o 
meste bude nasledovať otázka. Va-
šou úlohou bude otázku správne 
zodpovedať. 
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že na-
píšete odpoveď do formulára, ktorý 
nájdete vo vydaní Handlovského 
hlasu na tomto mieste, vypíšete 
kontaktné údaje a pošlete do re-
dakcie do uzávierky budúceho čísla 
novín.

3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplň-
te a vhoďte do schránky na budove 
MsÚ v obálke s označením: Súťaž 
645 alebo odfoťte vyplnený kupón 
a pošlite fotografiu na adresu re-
dakcie handlovsky.hlas@handlova.
sk, v predmete správy uveďte: „Sú-
ťaž 645“ 
4. Výhercov budeme žrebovať každé 
dva týždne. Vždy jedna/jeden z vás 
vyhrá pekné ceny k výročiu ako sú 
šálky, tričká, pohľadnice, magnetky. 
Na konci roka zo všetkých odpovedí 
vyžrebujeme troch výhercov, kto-
rým venujeme novú Monografiu 
mesta 2.

Súťažná úloha č. 10

Vojna vyvolala veľké spoločenské 
zmeny. Už počas zimných mesia-
cov 1914 sa minuli armádne zásoby 
ovsa a kone hynuli od hladu. Ešte 
v januári 1915 vyzvala vrchnosť 
miestnych gazdov, aby odovzdali 
nadbytočné zásoby ovsa a pone-
chali si len toľko, čo potrebujú pre 
vlastnú potrebu a osev. Zároveň 
sa im kládlo na srdce šetrne zaob-
chádzať s obilím každého druhu, 

aby nebolo ohrozené zásobovanie 
armády aj ostatných občanov. Pri 
miesení cesta na chlieb sa mala do 
pšeničnej múky primiešať aspoň 
tretina jačmennej. Koncom febru-
ára 1915 úrady zakázali mlieť výluč-
ne len pšenicu, musela sa zmiešať 
s rovnakým množstvom jačmeňa. 
Za nedodržanie hrozila mlynárovi 
aj gazdovi pokuta 600 korún a dva 
mesiace väzenia. Mnohí si zadovážili 
ručné mlynčeky a pšenicu potajom-
ky mleli doma, čo však bolo namá-
havé a v dôsledku náhlych kontrol a 
špicľovania aj nebezpečné. 
Na urýchlenie vojnového víťazstva 
sa najprv zbierali drahé kovy – zlato 
a striebro. Potom už aj olovo, mo-
sadz, meď, nikel, cín i bronz. V lete 
1915 museli všetci pod hrozbou 
trestu odovzdať svoje medené kotle 
na pálenie alkoholu. Po rekvirácii 
kotlíkov sa pálilo spoločne v jednej 
pálenici podľa poradovníka a pod 
dohľadom obecných orgánov. V 
druhej polovici roka 1916 prišli na 
rad aj kostolné zvony. Ostrihomský 
arcibiskup a prímas Ján Černoch 
pod tlakom okolností napokon súh-
lasil s rekviráciou všetkých zvonov 

Otázka číslo 10: 
Koľko vážil zvon sv. Kataríny z 
roku 1730?

Správna odpoveď:

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

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

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

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

Podpis: 

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

okrem historicky cenných. Zvony, 
ktoré svojím ušľachtilým zvukom 
zvolávali celé generácie veriacich k 
modlitbám, sa mali preliať na kanó-
ny rozosievajúce smrť. Mimoriadne 
smutným dňom pre Handlovú bol 
14. september 1916, keď dva zvony z 
farského Kostola sv. Kataríny zhodili 
z veže, aby spolu so zvonmi z oboch 
kaplniek na Hornom i Dolnom konci 
skončili v niektorej zlievarni. Najväč-
ším úlovkom bol zvon sv. Kataríny z 
roku 1730. Zbrojné úrady však ne-
pohrdli ani trojkilovým zvončekom 
z kaplnky na Dolnom konci. Zrekvi-
rované handlovské zvony vážili spo-
lu 1 215 kilogramov a cirkevnej obci 
za ne vyplatili náhradu 4 860 korún.

Žrebovanie 9. kola

V 9. kole sme sa pýtali, akú dĺžku mal 
úsek železnice od Vrútok po Hrons-
kú Dúbravu. V knihe je uvedný údaj 
70 km, podľa Kamila Korecza je však 
správna odpoveď 85 km. Kratšia 
vzdialenosť je podľa neho cestná 
a svoje tvrdenie doložil aj tabuľkou 
traťových pomerov. Posielame mu 
cenu a blahoželáme!             (RED/MKH) ...
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V Handlovej určite nie je basketba
lista, ktorý by nepoznal trénera Ja
roslava Daubnera. Ten spojil svoje 
meno s handlovským basketbalom 
na dlhé roky a jeho rukami prešlo 
viacero výborných hráčov a hráčok. 

Ako a kedy ste svoj život spojili s 
basketbalom? 
V minulosti boli v Handlovej širšie 
možnosti športovania ako dnes. Ja 
som napríklad začínal s lyžovaním, sú-
ťažne som hrával šach. V posledných 
ročníkoch základnej školy som trocha 
povyrástol, vtedy prišiel basketbal. Po 
odohraní 2 sezón v najvyššej súťaži 
mladších, a potom starších doras-
tencov, som sa v roku 1977 dostal na 
súpisku mužov Baníka Handlová, kto-
rý hral federálnu ligu. Postupne som 
hrával za Ekonóm Bratislava, Štart 
Bratislava, ČH Banskú Bystricu, UPJŠ 
Prešov, a potom som sa vrátil späť do 
Handlovej. Po skončení hráčskeho 
pôsobenia v Baníku som ešte chvíľu 
hral za Novú Baňu, a potom dlhé roky 
s partiou starých pánov Rodinvest 
Handlová v okresnej lige, ktorá mala 
v tom čase veľmi vysokú úroveň. Za to 
obdobie bolo tých zápasov nesmier-
ne veľa, pekné spomienky mám na 
zápasy v Budapešti proti Tungsramu 
alebo Honvédu. V mladšom doraste 
ma trénoval nebohý Ivan Fašánek, po-
tom Miky Kardoš a Jozef Lovík. U mu-
žov to bol Dušan Lukášik, Imro Lezo a 
v Bystrici hrajúci tréner Ľubo Doušek, 
neskôr Jojo Toporka a Boris Lukášik.

Ako a s akým mužstvom ste začali 
vašu trénerskú dráhu?
Moje trénerské začiatky siahajú ešte 
do rokov štúdia na Gymnáziu v Hand-
lovej, kde som v rokoch 1975 - 76 na 
školských súťažiach viedol dievčatá z 
tejto školy. Už v tom čase som cho-
dil „vypomáhať“ s basketbalom pani 
učiteľke Katke Plevovej na ZŠ Sever. V 
roku 1984 som začal z prvej neoficiál-
nej športovej triedy externe trénovať 
na ZŠ Sever dievčatá ročník narodenia 
1971/72. Za 2 roky sme spolu získali 3. 
miesto na majstrovstvách Slovenska 
v kategórii žiačky. Z tohto kolektívu 
vyšla neskoršia kapitánka družstva 
kadetiek Československa, Marcela 

Dušánková, ktorá získala titul majstra 
Európy v kategórii kadetiek. Viaceré 
hráčky boli neskôr v drese Banskej 
Bystrice majsterkami Československa 
v kategórii kadetiek a junioriek.

Ako hodnotíte podmienky v minu
losti a dnes?
V minulosti bol väčší dôraz kladený 
na prácu s mládežou vo všetkých 
olympijských športoch. Musel som 
chodiť obhajovať tréningové plány, 
viesť karty jednotlivých športovcov. 
Boli zriadené tréningové strediská 
mládeže. Školy, ktoré spĺňali náročné 
kritériá, dostávali dotácie zo zväzu 
na športové triedy. V rámci športovej 
prípravy sme robili pre deti športové 
sústredenia. Dnes všetko ostáva na 
športových kluboch, ktoré sa venujú 
práci s deťmi a mládežou. Každý by 
si mal uvedomiť, že tieto, prevažne 
občianske združenia, vykonávajú v 
podstate charitatívnu činnosť pre 
rodičov s deťmi. Dnes je veľmi málo 
športových klubov dospelých, ktoré 
sa zaujímajú o športovú výchovu mlá-
deže. Bohužiaľ, podmienky sú nas-
tavené tak, že im to štát a jednotlivé 
športové zväzy tolerujú.

Ako tréner ste viedli pár sezón aj 
A mužstvo, s ktorým ste dosiahli 
úspechy. Na aké úspechy a s akým 
mužstvom si najviac spomínate?
Prvýkrát som trénoval v najvyššej 
súťaži mužov TMG Baník Handlová v 
roku 1993. Vtedy skončila federálna 
liga a začala samostatná, slovenská. V 

lige sme skončili na 5. mieste. V kádri 
bolo 10 Slovákov, z toho 7 Handlov-
čanov. Tím fungoval na poloprofesi-
onálnej báze. V tých rokoch sme hrali 
aj Koračov pohár, vyradili nás Slovinci 
z Kopperu. V Slovinsku sme videli aj 
to, ako by mohol fungovať basketbal 
u nás. Pri každej škole v meste mali 
zriadený športový klub, súťaže za-
čínali hrať medzi sebou a až potom 
postupovali do ďalších kôl.

V roku 2001 ste založili občianske 
združenie ŠBK Handlová, ktoré 
dodnes zastrešuje mládežnícky 
basketbal v našom meste. Ako bi
lancujete jeho históriu?
Školský basketbalový klub Handlová 
(ŠBK) vznikol v roku 2001 na základe 
písomnej dohody štatutárov Baníka 
a ŠBK. Dôvodom bol diametrálny roz-
diel v pohľade na športovanie detí a 
jeho financovanie. Z môjho pohľadu 
sme v konečnom dôsledku urobili 
správne rozhodnutie. O priebehu 
činnosti, dosiahnutých výsledkoch a 
hráčov, resp. hráčok v ŠBK bolo vy-
daných viacero bulletinov. V ŠBK sa 
prezentovalo za tie roky množstvo 
trénerov, sponzorov, hráčov a hrá-
čok, všetkých sa nedá vymenovať, 
ale všetkým, ktorí nám pomáhali, 
patrí veľká vďaka. ŠBK, ktoré je pat-
ronátnou organizáciou pre ZŠ Miero-
vé námestie v Handlovej, ako jediné 
občianske združenie v našom meste, 
zverejnilo svoje finančné hospodáre-
nie za určité časové obdobie. 
(Dokončenie článku na strane 8.) 

Jaroslav Daubner: Každý rok vyšiel z klubu 
ŠBK Handlová aspoň jeden nádejný hráčZáujem o tenis v našom meste na

rastá každým rokom.

Prvý ročník, ktorý sa konal v lete 2020, 
sa organizoval veľmi ťažko. Pre hráčov 
to bol nový projekt. Nikto nevedel, čo 
od neho môže očakávať. Hráčov som 
musel obvolávať, aby sme naplnili 
počty jednotlivých kategórií. Tento 
rok sa však karta otočila. Hneď ako 
sa tenisti dozvedeli o druhom roční-
ku, hlásili sa nám sami. Prihlásilo sa 
nám cez 50 hráčov rôznych vekových 
kategórií. Som veľmi rád, že tento 
krásny šport žije aj v našom malom 
meste. Hráči bojujú v 5 kategóriách: 
dvojhra ženy, dvojhra muži začiatoč-
níci, dvojhra muži pokročilí, štvorhra 
muži a zmiešaná štvorhra. Zápasy sa 
odohrávajú každý jeden deň. Systém 
hry je nastavený. Domáci hráč si musí 
so súperom dohodnúť termín a čas 
zápasu.  Tento systém sa nám osvedčil 
hneď v prvom ročníku. Na tenisových 
dvorcoch mnoho krát prebiehajú na-

Handlovská letná tenisová liga
pínavé zápasy, ktoré si nenechajú ujsť 
ani diváci. Je radosť vidieť ako hráči 
prežívajú boje o každú jednu loptič-
ku a máme už aj pár zlomených ra-
kiet. Na záver ligy máme pripravené 
vyhodnotenie, ocenenie najlepších a 
veľký spoločný turnaj.
Okrem tenisovej ligy ponúkame teni-
sové tréningy pre deti, ale aj dospe-
lých pod vedením skúsených tenistov. 
Pripravujeme tenisový 24 hodinový 
maratón 2021, ktorý sa bude hrať ne-
pretržite 24 hodín. Je to pre nás ďalšia 
výzva ísť do tak veľkého projektu. Ale 
verím, že vďaka širokej tenisovej ko-
munite, ktorá v našom areáli vznikla 
sa nám tento projekt podarí úspešne 
zrealizovať. Touto cestou by som sa 
chcel poďakovať všetkým tenistom 
a návštevníkom nášho Exteriérového 
baru MAURI za prejavenú dôveru.
Viac informácií na tel. čísle 0918 120 
687.
 

Martin Uríček, organizátor

Hráči bojujú v piatich kategóriách, na termíne a čase zápasu sa súperi musia dohodnúť.                     FOTO: MU 
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 16 / 2021

je v utorok 17. augusta. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 25. 8. 2021.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program od 12. do 23. augusta 2021

YAKARI
Animovaný / FRA / MP / dabing

75 min / 5 €
12. 8., 16.00 / 15. 8., 16.00

SMEČKA
Športový / CZ, SK / MP 12 

95 min / 5 €
6. 8., 20.00 / 12. 8., 18.00 

FREE GUY
Komédia / USA / MP 12 / titulky

115 min / 5 €
13. 8., 18.00 / 14. 8., 18.00

16. 8., 18.00

THE SUICIDE SQUAD: 
SAMOVRAŽEDNÁ MISIA  

Dobrodr. / USA / MP 15 / titulky
132 min / 5 €
13. 8., 20.00

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK
Animovaný / USA / MP / dabing

95 min / 5 €
13. 8., 16.00

Navždy nás opustili
Petra Alchusová, 28 rokov,

naposledy bytom Partizánska 36/10.

Jaroslav Rosipal, 59 rokov,
naposledy bytom v Ráztočne, Jalovská 85.

Marian Obžera, 63 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 3/54.

Zdenko Šarlina, 65 rokov,
naposledy bytom Okružná 11.

Jozef Kovács, 38 rokov,
naposledy bytom Mostná 53/10.

Eva Kočková, rod. Jonásová, nedožitých 69 
rokov, naposledy bytom Partizánska 38/3.

Eduard Straka, 75 rokov,
naposledy bytom Okružná 24/3.

Ladislav Haško, 84 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 5/3.

Spomienka
Dňa 28. júla sme si 

pripomenuli 5. výročie, 
čo nás navždy opustil 

náš milovaný 
manžel, otec a dedo 

Miroslav Laurenčík. 

S láskou spomína 
manželka Oľga, dcéra 

Zuzana s priateľom, syn Tomáš s priateľkou 
a vnúčatá Dominika a Timan. 

Spomienka
Dňa 12. júna uplynuli 

dva roky, čo nás navždy 
opustil náš otec, manžel, 

dedko, brat, švagor 
František Ganz. 

Dňa 28. júla 2021 
by oslávil svoje 
70. nerodeniny. 

S láskou na Teba spomíname. 

4/15/8/2021/OI

Riadková inzercia

6/15/8/2021/OI

Spomienka

V týchto dňoch 
by sa dožila 100 rokov 
naša mamička, pani 
Dorota Gubalová 

Mezešová, 
rod. Franková.

S úctou a láskou na ňu 
spomínajú dcéry Dorota a Mária so svojimi 

rodinami. Ak ste ju poznali, venujte jej, prosíme, 
tichú spomienku. Ďakujeme. 

2/15/8/2021/OI

Spomienka

Dňa 4. augusta uplynie 
40 rokov odkedy nás 
opustil náš milovaný 
otec, starký, manžel 

Eugen Maglay. 

Spomíname s láskou.

1/15/8/2021/OI

Prenajmem dvojizbový byt na ul. Prievidzská 
v Handlovej. 0904 503 419

3/15/8/2021/OI

Spomienka
12. augusta uplynie 

smutný rok, odkedy od 
nás navždy odišla naša 

milovaná manželka, 
maminka, sestra, 
švagriná a babka 

Erika Soukupová. 

Spomeňte si na ňu s nami! 
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, 

mala si rada život a všetkých nás. 
Odišla si navždy, túžila si žiť, 

ale osud to tak zariadil, 
že musela si nás tak nečakane a navždy opustiť. 

Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.“ 

5/15/8/2021/OI

Spomienka

Dňa 11. augusta 
si pripomenieme prvý 
rok, čo nás navždy nás 
opustila naša mama, 

starká a prastarká, pani 
Mária Bednárová. 

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, 
spolu s nami, tichú spomienku.

S láskou spomínajú deti 
Ľudmila s Mirkom a vnučkou Veronikou.

7/15/8/2021/OI

Spomienka
Dňa 12. augusta

si pripomímame nedožité 
84 narodeniny pána 

Štefana Abraháma. 

Kto ste ho poznali 
a mali ho radi, venujte mu 
s nami tichú spomienku. 

Spomínajú brat s manželkou, 
netere a synovec s rodinami.

8/15/8/2021/OI

BOŽE, TY SI HAJZEL 
Komédia / DEU / MP12 / dabing

98 min / 5 €
14. 8., 20.00

MALÝ YETI 2
Animovaný / FRA / MP / dabing

89 min / 5 €
14. 8., 16.00

ZNÁMI NEZNÁMI 
Komédia / SK / MP12

95 min / 5 €
15. 8., 18.00

LABKOVÁ PATROLA VO FILME
Animovaný / USA / MP / dabing

88 min / 5 €
19. 8., 16.00 / 21. 8., 16.00
22. 8., 16.00 / 28. 8., 16.00

DENNÍK MODERNÉHO FOTRA
Komédia / CZ / MP

97 min / 5 €
20. 8., 18.00 / 21. 8., 18.00

22. 8., 18.00

MUŽ V TEMNOTE 2
Horor / USA / MN 18 / titulky

90 min / 5 €
19. 8., 18.00 / 21. 8., 20.00

TEMNÝ DOM
Horor / USA / MP 15 / titulky

108 min / 5 €
20. 8., 20.00 / 23. 8., 18.00

Premietame vždy! 
Aj pre jedného diváka.

Možnosť výberu filmu, dátumu a času
pre skupiny 046/ 5 475 439.

www.kino.handlova.sk

Pes je najstarším a najvernejším pria-
teľom človeka. Už v praveku si človek 
skrotil psa, ktorý mu nielen pomáhal, 
ale bol mu aj priateľom a terapeutom. 
Verne stál pri ňom a vždy, keď sa chcel 
vyrozprávať z radostí aj starostí, na-
šiel v tej nemej tvári porozumenie. 
Pes dokáže nielen potešiť a zabaviť, 
ale aj liečiť.
Canisterapia je vhodná forma terapie 
na rôzne zdravotné, fyzické, ale aj 
psychické problémy. V piatok 30. júla 
k nám už po piatykrát zavítal z Pře-
rova Vladimír Došek so svojimi tromi, 
priamo na terapiu vycvičenými, ne-
meckými ovčiakmi  - Madlou, Ginou 
a Merry. 
Na úvod so svojim cvičiteľom ukázali 
prítomným nacvičené kúsky – rea-
govali na rôzne povely. Obyvatelia si 
mohli počas prezentácie psov pohla-
diť, dať im psie dobrotky, či už ukryté 
v pripravených hlavolamoch alebo tí 
odvážnejší im ich podávali z ruky.
Počas terapie si naši obyvatelia vyskú-
šali jemnú motoriku horných konča-
tín pri česaní, pohladení, či kŕmení 
priamo z ruky. Nasledovala individu-
álna terapia, pri ktorej psy pomáhali 
vlastným teplom a energiou na boľa-
vých miestach.

Štvornohí terapeuti pomáhali klientom seniorcentra

Prežili sme príjemný deň. Videli sme, 
ako prítomnosť psa zlepšila náladu a 
psychickú pohodu našich obyvate-
ľov. V bezprostrednej blízkosti psíkov 
vnímali sami seba ako starostlivého 
opatrovateľa a zabudli aspoň na chvíľ-
ku na svoje bolesti a starosti. Títo psí 

lekári si nakoniec našli cestu k srd-
ciam všetkých, aj tých bojazlivejších, a 
obyvatelia aj zamestnanci mali z náv-
števy psích kamarátov radosť a dobrý 
pocit. Tešíme sa na ďalšiu návštevu. 

Katarína Andrezálová, inštruktor soc. rehabilitácie

Psy pomáhali vlastným teplom a energiou.                                                                                                              FOTO: SCH

Spomienka
So smútkom v srdci sme 
si 30. júla pripomenuli 

nedožitých 89 rokov 
a 11. augusta si 

pripomíname 22 výročie 
úmrtia nášho drahého 

manžela a otca 
Jozefa Mikulu 

z Handlovej. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S úctou a láskou v srdci spomína manželka 

a deti s rodinami
„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostávaš.“

9/15/8/2021/OI

Zvýšený cholesterol sa netýka len starších ľudí
Ak je obvod pása vyšší než polovica 
výšky, je človek ohrozenou skupi
nou.

Napriek tomu, že vysoký cholesterol 
nebolí, môže spôsobiť nemalé kom-
plikácie. Ľudia pritom podľa lekára 
často nevedia, čo ho obsahuje veľa. 
„Predstavujú si, že sú to mastné jedlá, 
bôčik, slanina. Nevedia, ktoré orechy 
sú zdravšie. Často sú prekvapení, že 
náš vlašský orech patrí medzi naj-
zdravšie. Dôležitá je aj edukácia o 
,skrytých tukoch‘. Tie sú napríklad v 
rôznych ,keksíkoch‘, ale aj v syroch,“ 
povedal kardiológ a obezitológ Ivan 
Majerčák.
Základný problém vidí v tom, že sa 
pacienti nemali kde naučiť, čo je to 
zdravá strava a množstvo protichod-
ných informácií nájdu cez „doktora 
Google“. „Pacienti chodia do ambu-
lancie s množstvom ,zázrakov‘, ktoré 

našli na internete,“ hovorí Majerčák. 
Sú to napríklad informácie o spaľova-
čoch tukov, bylinkách na detoxikáciu 
organizmu alebo o antikoncepcii, kto-
rým sa tiež pripisujú mylné účinky na 
cholesterol.
Za dôležité považuje vedieť rozoznať, 
ktoré tuky sú tie zdravšie. Pre zdravie 
sú prospešné skôr rastlinné tuky, teda 
za studena lisované oleje ako olivový 
alebo ľanový olej. Pre zdravú hladinu 
cholesterolu nie je prospešná ani soľ. 
Vhodnejšie je nahradiť ju bylinkami. 
„V súvislosti s tlakom a cholesterolom 
je najpopulárnejší asi cesnak, ktorý, 
samozrejme, neškodí, ale ak by som 
si chcel zvýšenú hladinu cholesterolu 
liečiť len cesnakom, tak by som mal 
byť trvale asi na home office,“ doplnil .
Chybné informácie majú Slováci aj o 
vplyve pohybových aktivít. „Pacienti 
už dnes vedia, že máme dobrý a zlý 
cholesterol, no prekvapivá je pre nich 

informácia, že zlý cholesterol znižu-
jeme hlavne stravou a tabletkami a 
dobrý si môžu zvýšiť pravidelnou po-
hybovou aktivitou. Netušia, že pohyb 
má taký vplyv na hladinu cholestero-
lu,“ zhrnul Majerčák. Prospešná je aj 
dlhá prechádzka.
Problémy s cholesterolom sa netýka-
jú len starších vekových skupín. „Tak 
u dospelých, ako aj u detí platí, že ak 
je ich pás viac než polovica ich výšky, 
sú ohrozenou skupinou. Minimálne u 
tejto skupiny detí by sme sa mali za-
merať na vyšetrenie hladiny tukov v 
krvi,“ zhrnul odborník.
Vysoká hladina cholesterolu v krvi 
je hlavným rizikovým faktorom pre 
vznik a rozvoj aterosklerózy. Násled-
kom závažného zúženia ciev alebo 
ich upchatia môže byť infarkt, moz-
gová mŕtvica, nedokrvenie dolných 
končatín či postihnutie obličiek.

(TASR)

Spomienka
Už 2 roky nie je s nami 
starostlivý a milujúci 

človek, pán 
Štefan Paulik.

Stála spomienka 
zostáva v srdci tých, 

ktorí Ťa veľmi milovali. 

Spomína manželka, deti, vnuci a pravnuci.
V živote sú ľudia, ktorí pre nás veľa znamenajú. 

O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť! 
10/15/8/2021/OI



Tréner Jaroslav Daubner: Každý rok vyšiel      
z ŠBK Handlová aspoň jeden nádejný hráč V sobotu 31. júla sa uskutočnil už 7. 

ročník beach volejbalového turnaja 
v Handlovej. Prihlásilo sa 13 súťaž-
ných dvojíc, no pre nepriaznivé ran-
né počasie sa 2 dvojice odhlásili a 
tak sa vytvorili 2 skupiny. Začalo sa 
hrať za dažďa a po 2 hodinách sa 
krásne vyčasilo, čo prilákalo aj divá-
kov. Hrali systémom každý s každým 
na 2 hrané sety do 15. Postupovali 4 
dvojice zo skupín, ktoré hrali štvrťfi-
nále, potom pokračovalo semifinále, 
boj o 3. miesto a následne finále. Ví-
ťazmi skupín sa bez straty bodu stali 
dvojice Semanišin V. / Kondrla J. zo 
skupiny “A” a Mečiar D. / Hukel J. zo 
skupiny “B”.  Vyraďovacie zápasy sa od 
semifinále hrali už do 21. V zápase o 
3. miesto hral domáci a organizátor 
turnaja Patrik Zderka so spoluhráčom 
z Prievidze Jozefom Tremlom proti 
bratom Hukel L. / Hukel M., kde sa z 
víťazstva 2:0 tešila dvojica Zderka P. 
/ Treml J. Víťazi skupín Semanišin V. 
/ Kondrla J. z Topolčian a Mečiar D. / 
Hukel J. z Prievidze sa napokon stretli 
vo finále. Víťazom turnaja sa za stavu 
2:0 stala dvojica Mečiar D. / Hukel J. 
Udeľovala sa aj cena pre najlepšieho 
hráča turnaja, ktorú získal Daniel Me-
čiar z Prievidze.

Konečné poradie:
1.     Mečiar D. / Hukel J.
2.     Semanišin V. / Kondrla J 
3.     Zderka P. / Treml J.
4.     Hukel L. / Hukel M. 
5.     Zderka J. / Vašíček M.  
6.     Lukášik B./Gašpierik A.      

7.     Mendel P. / Šimko P.  
8.     Macko M. / Ondrčka T. 
9.     Bachorik A. / Zasidkovych O.
10.   Gombarčík J. / Brzáč J.   
11.   Čičmanec A. / Píš P.   

Patrik Zderka

Víťazstvo putovalo do Prievidze

ILUSTRAČNÉ FOTO: BVC

Domáci futbalisti sa presvedčili, že 
v každom prípade treba hrať až do 
hvizdu rozhodcu stretnutia.

Za pekného slnečného počasia der-
by stretnutie začalo opatrne, avšak 
postupne pribúdali strelecké pokusy 
i gólové príležitosti. V 5. minúte po 
priamom kope hostí Polévka zblízka 
prestrelil bránu domácich. V 8. minúte 
po rohovom kope Tomu vypálil Mar-
tin Smidka prudký strieľaný center, 
Bugár však zvnútra malého pokuto-
vého územia bránu hosťujúcich fut-
balistov prekopol. V 10. minúte hos-
ťujúci brankár Krasko chytil priamy 
kop domáceho Tomu. V 12. minúte 
po peknej individuálnej akcii hosťu-
júceho Škultétyho strelecký pokus 
Kraska letel nad bránu domácich. V 
20. minúte strelecký pokus zvnútra 
pokutového územia po individuálnej 
akcii Zedeka domáci brankár vyrazil 
do bezpečia. V 27. minúte priamy kop 
Bubláka z vlastnej polovice po zavá-
haní brankára hostí Krauska hlavičko-
val Maruniak tesne vedľa ľavej žrde 
brány hostí. V 30. minúte po vzduš-
nom súboji brankára hostí Krauska a 
domáceho Maruniaka, sa odrazená 
lopta dostala k Bugárovi, brankár 
hostí však úspešne zasiahol. Vzápätí 
domáci futbalisti stratili ľahkú loptu, 
do dobrej pozície sa dostal hosťujúci 
Polévka, jeho strelecký pokus domá-
ci brankár Madarász vyrazil na roho-
vý kop. V 42. minúte po kombinácii 

Derby zápas Handlovčania nezvládli
Drexler - Martin Smidka letel strelecký 
pokus Bugára nad bránu hostí. V 43. 
minúte po prihrávke Martina Smidku 
strelecký pokus Maruniaka kryl hos-
ťujúci brankár. 
Úvod druhého polčasu priniesol ty-
pický pohárový zápas - boj o každú 
loptu bez výraznejšej gólovej príleži-
tosti, či streleckého pokusu. V 56. mi-
núte priamy kop domáceho Martinu 
Smidku z veľkej vzdialenosti hosťu-
júci brankár len vyrazil. V 58. minúte 
priamy kop Tomu spoza pokutového 
územia kryl brankár Krausko. V 68. 
minúte, po prihrávke Martina Smid-
ku, letel strelecký pokus Maruniaka 
vedľa ľavej žrde brány hostí. V 74. 
minúte, po priamom kope Martina 
Smidku, domáci futbalisti reklamovali 
ruku v múre hostí, ktorí založili rýchly 
protiútok a striedajúci Dávid Šlabjar 
prekonal domáceho brankára Mada-
rásza – 0:1. V záverečnej štvrťhodine 
sa domáci futbalisti snažili o vyrovna-
nie, avšak gólovú príležitosť si nevy-
pracovali a v derby stretnutí prehrali.
Domáci futbalisti si zaslúžia pochvalu 
za snahu, bojovnosť a obetavý výkon. 
MFK Baník Handlová blahoželá mests-
kému rivalovi FC Baník Prievidza k po-
stupu do prvého kola Slovnaft cupu.
Záverom v mene celého klubu MFK 
Baník Handlová ďakujem domácemu 
fanklubu za povzbudzovanie počas 
celého zápasu.

Igor Balák

Trénerské začiatky Jaroslava Daubnera siahajú ešte do rokov 1975 - 76, kedy na školských súťažiach viedol dievčatá z tejto školy.                              FOTO: MILAN GELETA

(Pokračovanie článku zo strany 6.) 
Za tých 20 rokov bolo ŠBK pre ZŠ Mie-
rové námestie v Handlovej „zlaté vaj-
ce“, lebo prinieslo pre školu benefity 
v počte prijatých žiakov, reklamy pred 
verejnosťou, vo finančnom vyjadrení 
prostriedky cez sponzorov, nevyní-
majúc rôzne projekty. Sú to desiatky 
tisíc eur. V tomto roku ŠBK oslávi 20 
rokov svojej činnosti už pod vedením 
svojho nového šéfa, Mgr. Janka Berá-
neka. Prajem mu do ďalších rokov 
veľa šťastia a hlavne trpezlivosti, lebo 
robiť šport v dnešnej dobe je mimo-
riadne náročné.

Pod vaším vedením vyrástli v ŠBK 
kvalitní a nadaní hráči. Pamätáte sa 
na ich začiatky? Ako vnímate súčas
nú generáciu hráčov? Majú šance, 
že sa presadia na najvyššej úrovni?
Každý rok od založenia ŠBK Handlová 
vyšiel z tejto dielne mládežníckeho 
basketbalu aspoň jeden nádejný bas-
ketbalista, ktorý sa neskôr uplatnil aj 
v kategóriách dospelých a niektorí aj 
v reprezentačných výberoch Sloven-
ska. Cieľom práce s mládežou nie sú 
len športové úspechy, ale aj vyplnenie 
voľného času športovou činnosťou v 
kolektíve, čo je dnes pre deti a ich ro-
dičov veľká ponuka. V športových ko-
lektívoch ŠBK boli za tie roky stovky 
dievčat a chlapcov, nie každý ale môže 
byť reprezentant, niektorí sú dnes tré-
neri, rozhodcovia, sponzori, fanúšiko-
via alebo majú len spomienky na časy, 
keď boli u nás. Dôležité je, aby deti čo 
najskôr zistili, že ak sa chcú basketbalu 
venovať profesionálne, tak nestačí len 
basketbal hrať, ale ním aj žiť. Odcho-
vanci, ktorí pokračovali v basketbale 
na vyššej úrovni od roč. nar. 1985, sú 
napríklad Jopo Vojtek, Ondro Haviar, 
Erik Prokein, Jaro Morávek, Tomáš 
Mrviš, Maroš Minárik, Braňo Mátych. 
V našom klube začínal aj MVP toh-
toročného finále ligy mužov v drese 
Spišskej Novej Vsi - Mário Ihring.

Od úplného začiatku, od roku 
1983, organizujete basketbalový 
turnaj ,,O kôš mesta Handlová“. S 
akou myšlienkou sa zakladal a aké 
spomienky máte na jeho začiatky?
V roku 1983 sa zrodila myšlienka 
usporiadať basketbalový turnaj pre 
Handlovčanov. Na jej začiatku stáli 
Vlado Wäldl, Tibor Jány a ja. Turnaj 
sa hrával prevažne na otvorenom 
ihrisku SPŠ Handlová, niekedy na ZŠ 
Mierové námestie, v športovej hale, 
pri Bille a na Námestí baníkov. Prvé 
ročníky mi pomáhal organizovať ka-
marát žijúci vo Švajčiarsku - Milan 
Sluka, neskôr to boli basketbaloví 
starí páni z Rodinvest Handlová. 
Krásne bolo spoločné varenie gulá-
šu, čistenie zeleniny a podobne. Po-
stupne sme prešli do systému strie-
dania organizátorov jednotlivými 
družstvami, ktoré hrali najdlhšie na 
turnaji: A ZASE, Starci, Slávia a Čajaci. 
V minulom roku mesto pozastavilo 
podporu celomestských podujatí, 
ale nám sa nakoniec turnaj podarilo 
zorganizovať, a to zásluhou družstva 
A ZASE. Pravidlá sa počas dlhých 
rokov čiastočne menili, ale systém 
zostal zachovaný pri účasti 6 druž-
stiev, ktoré odohrajú za 2 dni medzi 
sebou spôsobom každý s každým 15 
zápasov. Turnaj sa hrá aj ako Memo-
riál Ondreja Haviara, bývalého hráča 
družstva A ZASE. V tomto roku sa 37. 
ročník turnaja O kôš mesta Handlová 
a súčasne 27. ročník memoriálu On-
dreja Haviara uskutoční v termíne 20. 
- 21. augusta 2021. 
Raz sa ma jeden novinár na turnaji 
opýtal: „Ktorých hráčov, čo sú tu a 
hrajú, ste trénovali?“ Odpoveď znela: 
„Až na pár výnimiek, každého.“ Naj-
starší hráč, ktorého som trénoval, je 
môj dobrý kamarát - Milan Linkeš, 
s ktorým sme spolu hrávali od mlá-
dežníckych kategórií až po seniorske 
družstvo. Neskôr som ho trénoval aj 
ako hráča v mužskom tíme Baníka 

Handlová, kde zároveň okrem hra-
nia pôsobil aj ako môj asistent. Po 
skončení aktívnej hráčskej činnosti 
pôsobil dlhé roky ako tréner v našom 
mládežníckom tíme ŠBK.

Poslednú sezónu ste pôsobili pri 
družstve starších žiačok v nedo
hratej sezóne 2019/20. V posled
nom rozhovore padli slová aj o va
šom neoficiálnom konci trénerskej 
činnosti. Povedali ste, že ste začali 
a asi aj skončíte pri dievčenskom 
družstve.
V sezóne 2020/21 sme hrali súťaž 
žiačok SBA a aj súťaž Slovenskej aso-
ciácie športu na školách. V tej sme 
postúpili do krajského finále s ambí-
ciou dostať sa do finále majstrovstiev 
Slovenska. To isté sme mali rozbeh-
nuté aj v kategórii žiakov. Pandémia 
nás však zaskočila, a tak sme prišli o 
možnosť mať vo finále majstrovstiev 
SR chlapcov aj dievčatá.

Už dlhšiu dobu pôsobíte aj v sa
mosprávnej politike ako poslanec 
v mestskom zastupiteľstve. Čo 
bolo impulzom ísť do komunálnej 
politiky?
V mestskom zastupiteľstve som už 
štvrté volebné obdobie. Prvých 8 
rokov som bol v ekonomickej komi-
sii so svojou daňovou poradkyňou 
a posledných 8 rokov ako predse-
da komisie pre ochranu verejného 
záujmu. Nikdy som nemal ambície 
stať sa poslancom. Oslovil ma však 
bývalý primátor Ing. Peťo Hromád-
ka, ktorého som trénoval v drese Ba-
níka v najvyššej slovenskej mužskej 
súťaži, so žiadosťou o pomoc, a tak 
som súhlasil pod hlavičkou SDKÚ. Do 
posledných volieb sme išli s  „retro“ 
kampaňou ako 4 mušketieri, z kto-
rých sú nakoniec aj traja poslancami 
v súčasnej samospráve.

Ivan Morvay


