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Podujatie mesto organizovalo            
v menšej miere.

Ako povedala na slávnostnom oce-
ňovaní baníkov primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, pandémia síce zme-
nila kultúrny, spoločenský, osobný 
aj pracovný život nám všetkým, no 
neubrala nám na vôli prekonať ju. 
„Pýtajú sa ma, prečo organizujeme 
naše oslavy s obmedzeniami a ja od-
povedám, pretože sme chceli dopriať 
umelcom ich publikum, dopriať na-
šim obyvateľom kultúru, ponúknuť 
v rámci možnosti priestor na to, aby 
sme nezabudli akú chuť majú osobné 
stretnutia, i keď organizácia je nároč-
nejšia a podujatia sa konajú v menšej 
miere.“ 
Opatrenia pre organizátorov kultúr-
nych podujatí si vyžiadali ohradiť 
plochu jarmoku, kde sa v jeden mo-
ment mohlo nachádzať maximálne 
tisíc ľudí. Vstup na podujatia nebol 
podmienený testom, očkovacím 
preukazom ani žiadnym iným po-
tvrdením. Banícky jarmok tento rok 
ponúkol na námestí spolu 81 predaj-
ných stánkov, z čoho tridsiatku tvorili 
remeselníci, ktorí tak mali príležitosť 
opäť prezentovať svoje výrobky aj v 
Handlovej. Tento rok mesto zriadilo 
predajný stánok s propagačnými 
predmetmi k 645. zloženiu mesta a 
vďaka spolupráci s kontaktným cen-
trom  v Handlovej, si tak návštevníci 
mohli nakúpiť tričká, tašky, poháriky, 
šnúrky na krk a magnetky s logom 
výročia. Predajcovia nápojov mali vo 
svojich stánkoch festivalový pohár 
HAIKONY.
Zdravotný dozor zabezpečovali dob-
rovoľníci zo Slovenského Červeného 
kríža z miestneho spolku Chrenovec 
- Brusno. Podľa evidencie, ktorú si pri 
vstupe viedli, prešlo cez bránu počas 
obidvoch dní 11 781 návštevníkov. 
Pomoc zdravotníkov vyhľadalo se-
dem ľudí, z toho stav jedného z nich 
si vyžadoval prevoz do nemocnice.
Piatkové oslavy sa niesli v pietnom 
duchu. Delegácie položili kytice a 
vence k Pamätníku obetiam bans-
kých  nešťastí na mestskom cin-

Handlová opäť zažila oslavy Dňa baníkov s jarmokom

toríne. Do mesta zavítal poslanec 
Národnej rady Slovenskej republiky 
(NR SR) a predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK), Jaroslav 
Baška, poslanec NR SR Richard Takáč 
a poslanec TSK a primátor mesta Boj-
nice František Tám, delegácia baníc-
kych odborových zväzov. Delegáciu 
mesta Handlová viedla primátorka 
mesta Silvia Grúbrová, za Združenie 
miest a obcí hornej Nitry prišiel jeho 
predseda Vojtech Čičmanec, za Zdru-
ženie obcí handlovskej doliny jeho 
predseda Tibor Čičmanec, zástup-
covia Karpatskonemeckého spolku, 
delegácie zo ZŠ Morovnianska cesta 
a verejnosť.
Sobota patrila turistike po Turistic-
kom náučnom banskom chodníku 
– Baníckej špacírke. Aj tento rok bol 
hlavným organizátorom Handlovský 
banícky spolok. Trasu bolo možné 
absolvovať na kratšom a dlhšom 

okruhu. Na dlhšiu cestu sa vybral 
zástupca primátorky Radoslav Iž-
dinský a skupinka  desiatich turistov 
absolvovala kratší okruh s Arpádom 
Kosztom. Obe trasy boli s výkladom 
k stanovištiam chodníka.
V rámci osláv sa už po dryhýkrát ko-
nal pod názvom Komu, keď nie ko-
munite, v sobotu futbal na Hornom 
konci. Tento rok sa podarilo vyhrať 
slobodným nad ženatými 6:3. Podu-
jatie naplnilo opäť svoj zámer a spo-
jilo všetkých Hornokončanov, ktorí sa 
zapojili do organizácie podujatia, kde 
sa aj tento rok postupne zúčastnilo 
približne 300 návštevníkov. Nikto sa 
nezranil, deti sa vyšantili a zasúťaži-
li si  na bicyklových pretekoch. Celé 
podujatie sa nieslo pod taktovkou 
poslankyne za túto mestskú časť 
Marcely Šimonovej a Liny Gregor.
Spolu osem koncertov bolo počas 
dvoch dní organizovaných v kinosále 

domu kultúry. Príprava takýchto vys-
túpení si vyžaduje dlhší čas a podľa 
platného COVID automatu bolo pot-
rebné dodržovať platné nariadenia 
určené zo strany štátu. Tí, ktorí kon-
certy navštívili, boli spokojní. Spolu 
bolo vydaných na všetky koncerty 
1 009 lístkov, ktoré boli bezplatné a 
stačilo si ich vyzdvihnúť v pokladni 
Domu kultúry. Potlesk od publika si 
po dlhom čase bez koncertov uži-
li Katarína Koščová, TVM Metallica 
Tribute Revival, Queen show Tribute 
Revival, Big Bang Band (Led Zeppelin 
show) Revival, Janko Kulich & Kolé-
gium, Elektric. Plne obsadená kino-
sála patrila Tine a Mojej Reči. V Dome 
kultúry mesta Handlová si môžete 
pozrieť do konca septembra výstavu 
diel Jána Procnera a Igora Lackoviča, 
ktorá bola otvorená v rámci progra-
mu osláv.
Deň otvorených dverí sa konal od 
rána v Slovenskom banskom múzeu, 
kde návštevníci vďaka mestu Hand-
lová mali vstup zdarma. Tradičnou 
komunitnou aktivitou bola návšteva 
Domu pána Jedlovského na Prievidz-
skej ulici 48 -.50, kde ste si mohli pre-
zrieť tradičnú nemeckú architektúru.
Mesto Handlová ďakuje všetkým, 
ktorí pridali ruku k organizácii celých 
osláv. Mestským organizá ciám HA-
TER-HANDLOVÁ, spol. s r. o., Mestský 
bytový podnik,  Dom kultúry mesta 
Handlová, handlovskej farnosti, pá-
novi farárovu Repovi a v neposled-
nom  členom Handlovského banícke-
ho spolku, ktorí dodávali každej časti 
programu osláv svojou účasťou sláv-
nostný banícky charakter. Komunitné 
aktivity podporili Lepšia Handlová o. 
z., Volcano,  DaMP, CVČ a darčekmi 
pre deti prispela spoločnosť Nestlé 
Prievidza. Hlavným organizátorom 
regionálnych osláv bolo mesto Hand-
lová.                                                        (JP)

Cez hlavnú bránu jarmoku prešlo počas obidvoch dní 11 781 návštevníkov.                                                                                                                                                                FOTO: INU

Výstava diel Jána Procnera a Igora Lackoviča je v dome kultúry prístupná do konca septembra.                                                                                                                       FOTO: JP
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Do mestského zastupiteľstva sa 
vrátila Jarmila Podobová. V hand-
lovskej samospráve pôsobí od roku 
1998.

Na mestskom zastupiteľstve v au-
guste zložila poslanecký sľub Jarmila 
Podobová (kandidovala za SNS, teraz 
bez politickej príslušnosti). Do mests-
kého zastupiteľstva nastúpila ako 
náhradníčka za zosnulého poslanca 
Eduarda Straku (SMER-SD). 
Jarmila Podobová má v samospráve 
dlhoročné skúsenosti. Od roku 1998 
bola členkou komisie športu, v roku 
2002 sa stala poslankyňou, krátko 
zastávala aj funkciu zástupkyne pri-
mátora a vo volebnom období 2002 – 
2006 vykonávala funkciu prednostky 
mestského úradu. „Ako prednostka 
úradu som v handlovskej samospráve 
cielene presadzovala transparetnosť. 
Na mestskom úrade sme zriadili 
miesto prvého kontaktu, realizovali 
sme stretnutia s občanmi, vypracovali 
sme komunikačnú stratégiu aj dote-
raz platný etický kódex zamestnan-
cov mestského úradu. Ako poslankyni 
sa mi podarilo presadiť niekoľko pod-
netov od občanov mesta v prvom vo-
lebnom obvode, napríklad priestran-

Jarmila Podobová: Bez dobrého plánu niet cieľov

stvo na sídlisku Morovnianska cesta, 
chodníky, multifunkčné ihrisko a 
podobne. Iniciovala, presadzovala a 
organizovala som dobrovoľnícke dni, 
podarilo sa nám koncepčne naštar-
tovať prácu s mládežou a podobne,“ 
povedala staronová poslankyňa.

Každá samospráva je iná

V ostatných voľbách do orgánov sa-
mosprávy v roku 2018 dostala 618 
hlasov. Bola prvou náhradníčkou v 
prvom volebnom obvode a stala sa 
členkou komisie ekonomickej, správy 
majetku mesta a mestských projek-
tov. „Ako ekonómka verejnej správy 
sa snažím byť nápomocná čo najviac 
v rámci svojich schopností, vedomos-
tí a hlavne v rámci kompetencií, ktoré 
ako členovia komisie máme. Oceňu-
jem prípravu a schválenie Zásad hos-
podárenia s majetkom ako dôležitého 
základného dokumentu pri naklada-
ní s majetkom mesta, ktoré nahradili 
prežité zásady z roku 2014.“  
Súčasné vedenie mesta sa podľa Jar-
mily Podobovej snaží presadzovať 
nové princípy pri vedení a riadení 
mesta. „Vedenie mesta sa po nástu-
pe do funkcií dosť často obzeralo po 

príkladoch dobrej praxe z okolitých 
miest, napríklad zo Žiaru nad Hro-
nom. Nie je síce na škodu poradiť 
sa, zbierať skúsenosti, avšak každá 
samospráva je iná, so svojimi potre-
bami, špecifickými ekonomickými, 
či priestorovými možnosťami. Čo je 
dobre v jednom meste, nemusí vy-
hovovať aj nám v našich podmien-
kach. Vyžadovalo by to však aj vyšší 
stupeň zrelej komunikácie nových 
poslancov s tými, ktorí už nejakú skú-
senosť z poslaneckých lavíc majú a 
tiež so všetkými zainteresovanými v 
samospráve.“ 

Správne stanovený cieľ, 
je už z polovice splnený

Mestu podľa nej najviac chýbajú vízie, 
konkrétne plány a stratégie zmien, 
ktoré považuje za veľmi dôležité pre 
fungovanie a rozvoj samosprávy z 
krátkodobého aj dlhodobého hľa-
diska. „Mesto tu nie je len na štyri 
roky, tak ako jej volení predstavite-
lia. Bez dobrého plánu niet cieľov a 
správne stanovený cieľ je už z polo-
vice splnený.“ Do konca súčasného 
volebného obdobia by preto chcela 
byť čo najviac nápomocná pri tvorbe 
strategických dokumentov na úrov-
ni mesta a regiónu. Rada by vyžila 
svoje skúsenosti z pôsobenia v Rade 
pre strategický rozvoj mesta, ktorá 
vytvorila prvý Program hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta 
Handlová na roky 2006 – 2013. „Rok 
2021 je pre Handlovú rokom tvorby 
strategického dokumentu Progra-
mu rozvoja mesta na obdobie 2021 
- 2027. Na vypracovaní tak dôležité-
ho dokumentu by malo participovať 
čo najviac odborníkov za jednotlivé 
oblasti života nášho mesta, ale aj čo 
najširšia verejnosť. Je to z môjho poh-
ľadu veľmi dôležité, aby samospráva 
pracovala nielen koncepčne, ale aj v 
súlade s potrebami tých, ktorí naše 
mesto tvoria. A to sme my všetci, ktorí 
tu žijeme. Len tak sa dajú robiť dobré 
a efektívne rozhodnutia pre dobrý 
život v našom malebnom mestečku, 
uloženom v lone hôr,“ uzavrela Jarmi-
la Podobová.

(INU)

Jarmila Podobová (vľavo) si na mestskom zastupiteľstve v auguste prevzala poslanecký dekrét z rúk primátorky Silvie Grúberovej.                                                 FOTO: INU

Verejnosť si pripomenula obete 
banských nešťastí na hornej Nitre

Priemyselná ťažba uhlia na hor-
nej Nitre si počas jej 110-ročného 
trvania vyžiadala životy viac ako 
470 baníkov. 

Obete baní si uctila verejnosť v piatok 
3. septembra na handlovskom mests-
kom cintoríne pri príležitosti Regio-
nálnych osláv Dňa baníkov.
„Vzdávali sme úctu pri pietnej spo-
mienke na baníkov, ale zároveň vní-
mam Regionálne oslavy Dňa baníkov 
ako oslavu baníkov samotných, aj ba-
níctva. Všetci veľmi dobre vieme, že je 
to naša história a zároveň i súčasnosť 
v tom, že práve baníctvo pomohlo 
vybudovať nielen mesto, ale i región 
do rozkvetu, na ktorom teraz stavia-
me,“ skonštatovala primátorka Silvia 
Grúberová.

„Handlová je symbolom uhoľného 
baníctva na Slovensku. Podobne aj 
Prievidza a ďalšie mestá a obce tu 
vyrastali s príchodom baníctva a za-
čiatkom ťažby uhlia na hornej Nitre,“ 
spomenul predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jaroslav Baška. 
Bez tohto odvetvia by podľa neho tie-
to mestá a obce nefungovali v takej 
podobe ako doteraz.
„Chcem poďakovať, že každý rok 
sem chodia ľudia, baníci a rodinní 
príslušníci a pozostalí všetkých tých, 
ktorí zahynuli pri tejto ťažkej práci. Je 
vidieť, že je to náročná ťažká práca, 
pretože si vyžiadala aj veľa obetí,“ do-
dal Baška.  

(TASR)

Poslanci začali rokovanie augustového rokovania minútou ticha za zosnulého poslanca Eduarda Straku.

Rany po banských tragédiách sa nezacelia nikdy.                                                                                                  FOTO: INU

V piatok 10. septembra o 12.00 hod. 
bude hlasitá skúška varovacieho sys-
tému obyvateľstva. Akustické preskú-
šanie prevádzkyschopnosti systémov 
varovania obyvateľstva sa vykonáva 

V piatok 10. 9. sa uskutoční skúška sirén
dvojminútovým stálym tónom sirén 
po predchádzajúcom varovaní oby-
vateľstva o čase skúšky prostredníct-
vom mestského rozhlasu.

(INU)

Dobrovoľní hasiči zapálili vatru SNP

Dobrovoľný hasičský zbor Morovno a Miestne osvetové stredisko Morovno zorganizovali 6. ročník vatry Slo-
venského národného povstania s mimoriadne bohatou tombolou, v ktorej bolo 56 cien. Novým miestom 
konania podujatia je letisko a dobrovoľní hasiči avizovali, že na tomto mieste sa podujatie uskutoční aj o 
rok. Na fotografii v uniforme predseda zboru Dávid Bátora.                                                                           FOTO: DHZM
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Prvých pacientov by nová ambu-
lancia mohla privítať v októbri.

Po otvorení Domu ošetrovateľskej 
starostlivosti chystá nemocnica ďal-
šiu novinku – otvorenie novej urolo-
gickej ambulancie. Toto rozhodnutie 
reflektuje požiadavky verejnosti v 
regióne a snahu vyjsť pacientom v 
širokej spádovej oblasti v ústrety.
,,Nemocnica AGEL Handlová plánuje 
otvorenie novej urologickej ambulan-
cie v budove polikliniky od októbra. 
Súčasťou špecializovaného vyšetre-
nia bude aj možnosť USG vyšetre-
nia, ambulancia bude poskytovať aj 
jednodňovú zdravotnú starostlivosť 

v odbore urológia. Verím, že našich 
pacientov táto novinka poteší,“ hovorí 
riaditeľka nemocnice Marta Eckhard-
tová. Týmto krokom  zdravotnícke za-
riadenie reaguje na nedostatok špe-
cializovanej zdravotnej starostlivosti 
v Handlovej.
V súčasnosti prebieha súbežne nie-
koľko činností na zabezpečenie 
správneho fungovania novej ambu-
lancie, ako úprava priestorov, zmluv-
né vzťahy so všetkými poisťovňami, 
personálne zabezpečenie a materiál-
no – technické vybavenie, aby sme 
boli pripravení spustiť činnosť ambu-
lancie v naplánovanom čase.

(AH)

Nemocnica otvorí urologickú ambulanciu

Oddelenie výstavby sa presťahovalo na novú adresu

Pracovníkov je možné kontaktovať 
na nových telefónnych číslach.

Oddelenie výstavby, územného plá-
nu, dopravy a ochrany životného pro-
stredia sa z budovy Mestského úradu 
presťahovalo do Podnikateľského 
inkubátora na Námestí baníkov 5. Po 
novom sídli v priestore bývalého ka-
derníctva, ktorý je pri vstupe do bu-
dovy z Námestia baníkov na prvom 
poschodí, od parkoviska za Podnika-

teľským inkubátorom je prístup do 
kancelárie bezbariérový.
Pracovníkov oddelenia je možné kon-
taktovať na mobilných telefónnych 
číslach +421 907 717 445, +421 905 
540 345 alebo +421 905 945 746.
Na Oddelení výstavby, územného 
plánu, dopravy a ochrany životného 
prostredia pracuje referent územné-
ho plánovania a stavebného poriad-
ku, Ing. Rastislav Daubner (+421 905 
540 345), referent dopravy, Ing. Ivan 

Kartáč (+421 905 540 345) a referent 
ochrany prírody a krajiny, Ing. Peter 
Kerata (+421 905 945 746). Vedúcim 
oddelenia je Ing. Jozef Čaplár (+421 
907 717 445). Emailové adresy pra-
covníkov oddelenia v tvare meno.
priezvisko@handlova.sk ostávajú ne-
zmenené.
Kancelárie na prízemí mestského úra-
du, ktoré doteraz využívalo oddelenie 
výstavby, bude po rekonštrukcii vyu-
žívať sociálne oddelenie.

Kancelária oddelenia výstavby sídli v podnikateľskom ikubátore, z pohľadu od parkoviska za budovou na prízemí.                                                                                  FOTO: INU

Organizačná schéma mestského úradu sa zmenila
Po personálnych zmenách ostal 
počet zamestnancov úradu ne-
zmenený.

Primátorka mesta, Silvia Grúberová, 
informovala na augustovom rokovaní 
mestského zastupiteľstva o zmene or-
ganizačnej schémy Mestského úradu 
v Handlovej, ktorá nadobudla účin-
nosť 1. septembra 2021.
Pod Oddelenie daní, majetku mesta 
a podnikateľskej činnosti po novom 
nepatrí referát majetku mesta. Od-
delenie sa preto premenovalo na 

Oddelenie daní a podnikateľskej čin-
nosti a jeho vedením je do vyhlásenia 
výberového konania na obsadenie 
vedúcej funkcie poverená Ing. Mária 
Lenková.
Referát majetku mesta bol začlenený 
do bývalého Oddelenia evidencie a 
vnútornej správy. Nové oddelenie tiež 
prevzalo agendu mestského právni-
ka, ktorá doteraz patrila pod Kancelá-
riu primátorky mesta. Novovzniknuté 
Oddelenie majetkovo-právne, evi-
dencie a vnútornej správy dočasne, 
do vyhlásenia výberového konania, 

povedie právnička mesta JUDr. Zuza-
na Hujsiová.
Primátorka mesta zároveň informo-
vala o personálnych zmenách na 
jednotlivých oddeleniach. Konštato-
vala, že k celkovému nárastu počtu 
zamestnancov nedošlo.
V projekte „Pracuj, zmeň svoj život“, 
v ktorom bolo zapojených sedem 
ľudí, sa dvaja z nich osvedčili a mesto 
s nimi predĺžilo pracovný pomer na  
jeden rok s polovičnými pracovnými 
úväzkami.

(INU)

Nájomcom, ktorí do konca 
novemb ra neuzavrú s mestom do-
datok k zmluve, bude nájom vypo-
vedaný. 

Nové „Zásady hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta Handlová“, 
ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo 
v marci, nadobudli účinnosť 1. apríla 
2021. Zásady určujú nové tarify za 
prenájom pozemkov mesta Hand-
lová. Výška nájomného sa určuje v 
zmysle „Cenovej mapy mesta Han-
dlová“, ktorá tvorí prílohu prijatých 
zásad nakladania s majetkom mesta. 
Cenová mapa a zásady hospodárenia 
s majetkom mesta je zverejnená na 
webovom sídle mesta v sekcii Samo-
správa - Legislatíva mesta.  
Mesto vypracovalo dodatky k ná-
jomným zmluvám, ktoré samospráva 
uzavrela pred nadobudnutím účin-
nosti nových zásad. V dodatkoch boli 

Nájomcovia mestských pozemkov, pozor!
nájomné zmluvy zosúladené s plat-
nou tarifou. Dodatky k nájomným 
zmluvám nadobudnú účinnosť k 1. 
januáru 2022. 
Nie všetci nájomcovia mestských po-
zemkov, ktorých mesto vyzvalo pod-
písať dodatok zmluvy, tak v určenom 
termíne urobili. „V prípade neuzavre-
tia dodatku k nájomnej zmluve naj-
neskôr k 30. novembru 2021, bude 
nájomná zmluva zo strany mesta 
ukončená najneskôr k 31. 12. 2021,“ 
upozornila JUDr. Zuzana Hujsiová, 
poverená vedením novovzniknuté-
ho Oddelenia majetkovo-právneho, 
evidencie a vnútornej správy.
Nájomcovia, ktorí užívajú pozemok 
vo vlastníctve mesta na zák lade ná-
jomnej zmluvy, môžu dodatky k ná-
jomným zmluvám podpísať do konca 
novembra na Mestskom úrade Hand-
lová, Námestie baníkov 7, číslo dverí 
13.                                                          (INU)

Mesto Handlová oznamuje, že pred-
metom schvaľovania Mestského za-
stupiteľstva ako dôvod hodný oso-
bitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätino-
vou väčšinou všetkých poslancov na 
zasadnutí dňa 30. septembra 2021, 

bude predaj pozemkov. Ide o záhradu 
v katastrálnom území Handlová o vý-
mere 165 m2, parcela C-KN č. 2977/5 
a pozemku v katastrálnom území  
Nová Lehota - trvalý trávny porast o 
výmere 558 m2, parcela C-KN č. 143
/1.                                                           (INU)

Mesto oznámilo zámer predať pozemky

Mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu 
lesného pozemku na Troch studnič-
kách o výmere 1 493 m2 od Rímsko-
katolíckej cirkvi farnosti Handlová, za 
kúpnu cenu stanovenú dohodou vo 
výške 1 eur/m2, t.j.1 493 eur. Záme-
rom mesta Handlová je obnoviť na 

Troch studničkách dlhoročnú re-
laxačno-oddychovú tradíciu tohto 
miesta, vybudovať na tomto mies-
te zázemie pre domácich aj cez-
poľných návštevníkov a udržiavať 
banský náučný chodník aj okolité 
turistické chodníky.                    (INU)

Mesto kúpilo lesík na Troch studničkách

Nemocnica AGEL Handlová pre-
vádzkuje mobilné odberové miesto 
priamo v nemocnici. Možnosť dať 
sa otestovať antigénovými testami 
má verejnosť 7 dní v týždni, 8 hodín 
denne. Poplatok za antigénový test 
Ministerstvo zdravotníctva SR stano-
vilo na 5 eur.
Testuje sa v nemocničnej časti v bu-
dove vrátnice od pondelka do nede-
le, v čase od 7.00 hod do 15.30 hod. 
Ľudia môžu prísť aj bez objednania sa 

alebo sa môžu objednať na vyšetre-
nie cez stránku www.korona.gov.sk. 
Výsledok testu sa zasiela prostredníc-
tvom SMS notifikácie.
Nemocnica AGEL Handlová stále 
ponúka aj viaceré druhy PCR testov 
vrátane rodinných balíčkov. Za tento 
komerčný produkt je potrebné zapla-
tiť a objednať sa na test vopred buď 
na webe www.agellab.sk, alebo na 
rezervacie.agel.sk.

(AH)

V nemocnici je stále možné dať sa otestovať
Výnimočné zvýšenie cien staveb-
ných materiálov pramení z prob-
lémov, ktoré spôsobila pandémia. 
Zdražovanie stavebných materi-
álov sa dotklo aj zámeru mesta 
vybudovať oplotené stojiská na 
odpad. Táto akcia sa nebude toh-
to roku financovať z rezervného 
fondu.

Zámer vybudovať oplotené a uza-
mykateľné stojiská na odpad pri 
bytových domoch je dočasne poza-
stavený. Na mestskom zastupiteľstve 
v auguste o tom informovala primá-
torka, Silvia Grúberová. Mesto vytipo-
valo plochy, identifikovalo vlastnícke 
vzťahy a navrhlo infraštruktúru sto-
jísk. Odhadované náklady na vybu-
dovanie 110 stojísk v celom meste 
by však po zvýšení cien stavebných 
materiálov stúpli na viac ako jeden 
milión eur. „Je to závratná suma, ktorú 
si z vlastných financií nevieme dovoliť 
a postupná realizácia by mohla trvať 
aj päť rokov. V apríli sme odhadovali 
sumu na prvú etapu, 200 000 eur, pri-
čom sme predpokladali, že by mala 

tvoriť približne 40% celkových nákla-
dov,“ povedala primátorka.
Vybudovanie uzamykateľných stojísk 
na odpad je podľa primátorky dôle-
žité pre váženie odpadu a spravodli-
vý výpočet poplatku za komunálny 
odpad. Zavedenie platieb za odvoz 
komunálneho odpadu podľa jeho 
množstva bez uzamykateľných 
stojísk môže byť podľa primátorky 
kontraproduktívne, keďže by stúpla 

Zámer vybudovať oplotené stojiská na odpad je pozastavený

„odpadová turistika“ a množstvo čier-
nych skládok. 
Mesto teraz počká na vyhodnotenie 
analýzy odpadového hospodárstva 
v Handlovej, ktorú pripravuje Inšti-
tút cirkulárnej ekonomiky a bude 
zvažovať aj iné alternatívne riešenia. 
Samospráva bude čakať aj na euro-
fondové výzvy, v ktorých by sa mohla 
uchádzali o finančné zdroje na tento 
projekt.                                                 (INU)

Budovanie uzamykateľných stojísk sa pre zdraženie materiálu oddialilo.                     FOTO: OBECNE-NOVINY.SK
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Do školských lavíc v Handlovej za-
sadlo približne 1 200 žiakov, z toho 
118 prvákov a 153 predškolákov.

Materská škola 2. septembra otvo-
rila novú triedu, na ktorej zriadenie 
získala samospráva dotáciu od Mi-
nisterstva školstva SR vo výzve „Pred-
školáci“. Materská škola mohla pre 
novovzniknutú triedu nakúpiť vyba-
venie v hodnote 7 200 eur. Kapacita 
triedy je 20 detí a pracovníci maters-
kej školy triedu zariaďovali koncom 
augusta tak, aby bolo k dnešnému 
dňu všetko pripravené. „Momentál-
ne sme uspokojili všetkých rodičov 
predškolákov, podarilo sa nám prijať 
všetky deti, ktoré podľa zákona mu-
sia navštevovať predškolskú triedu. A 
zároveň sa nám podarilo prijať všet-
ky deti, ktoré požiadali o materskú 
školu vo veku od troch do päť rokov,“ 
povedala riaditeľka Materskej školy 
Marcela Jakubíková. Ako dodala, ro-
dičia mali záujem aj o umiestnenie 
štrnástich dvojročných detí, ktoré 
však prijať nemohli. „Aktuálne nemá-
me vytvorené podmienky na prijatie 
takýchto malých detí, ale verím, že 
postupne, ako budú dovršovať tie tri 
rôčky, sa nám ich podarí prijať,“ pove-
dala riaditeľka materskej školy.
V septembri primátorka, Silvia Grúbe-
rová, navštívi všetky pracoviská ma-
terskej školy a všetkým predškolákom 
popraje veľa zdravia a úspechov. „Ve-
rím, že pevný režim detičky kvalitne 
pripraví na vstup do základnej školy.“ 
Primátorka mala zo začiatku škols-
kého roka radosť. „Napriek tomu, 
že prázdniny boli krásne a dlhé, ja 
osobne to už pri mojom školákovi a 
škôlkarovi cítim tak, že už je namieste, 
aby sa začal pevný režim a vzdeláva-
nie alebo výchova. Minulý školský rok 
bol ťažký, nebol plynulý a verím, že 
deti budú svoje vedomosti postupne 
dobiehať,“ povedala Silvia Grúberová.

Krásna cesta poznávania

Prvákom, rodičom a učiteľom sa 
prihovoril zástupca primátorky, Ra-
doslav Iždinský. Prváčikom poprial 
dobrých pedagógov, aby sa naučili 
nielen písať, čítať a počítať: „Každý z 
vás je iný a každý z vás bude vynikať 
v niečom inom. Buďte preto k sebe 
ohľaduplní a navzájom si pomáhaj-
te,” a pokračoval smerom k učite-
ľom: „Vám, milí učitelia, prajem tých 
najlepších prvákov a žiakov, takých, 
ktorých bude škola baviť. Verím, že 

Školský rok sa začal. Predškoláci dostali novú triedu

spolu zažijete krásne veci na ceste 
poznávania, prajem vám veľa energie 
a trpezlivosti v práci, obzvlášť s týmito 
najmenšími členmi školskej rodiny.“ 
O spoluprácu požiadal zástupca pri-
mátorky mesta tiež rodičov: „Nie je v 
moci učiteľov, aby celá váha výchovy 
a vzdelávania bola len na nich. Veľmi 
by som si prial, aby ste si vždy našli 
dosť času na svoje ratolesti a po-
mohli im svojim dielom k tomu, aby 
z nich vyrástli dobrí a vzdelaní ľudia.” 
V závere poukázal na množstvo prí-
ležitostí, ktoré žiaci môžu využiť v mi-
moškolskej činnosti, bohatú ponuku 
krúžkov, ktoré ponúka každá škola, 
aktivity umeleckých škôl a združení, 
športových klubov v meste, dal do 
pozornosti atraktívnu ponuku hand-
lovského centra voľného času.

Platí školský semafor

Ministerstvo školstva v auguste 
preds tavilo manuál, tzv. školský se-
mafor, ktorý stanovuje základné pre-
vádzkové podmienky škôl a školských 
zariadení, vrátane špecifík dodržiava-
nia protiepidemických opatrení a od-
porúčaní počas pandémie ochorenia 
COVID-19. Na rozdiel od minulého 
školského roka sa bude prerušovať 
vyučovanie len v jednotlivých trie-
dach, nie v celej škole. Ak sa v triede 
vyskytne žiak alebo zamestnanec po-
zitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu 

žiaci z triedy do 14-dňovej karantény. 
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie 
COVID-19 vyskytne v domácnosti 
žiaka, zostáva v karanténe len tento 
žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenč-
nom vyučovaní. Ministerstvo školám 
prisľúbilo aj dodanie testov, podľa 
Andrey Bacúšan Nevolnej zo školské-
ho úradu však tieto testy dostali iba 
rodičia žiakov Základnej školy Miero-
vé námestie.

Počty žiakov v školskom roku 
2021/2022 v SR:

• Počet žiakov základných škôl a stred-
ných škôl (vrátane špeciálnych) – 692 
950
• Nárast celkového počtu žiakov ZŠ a 
SŠ v porovnaní s rokom 2020/2021 – 
13 875
• Počet žiakov 1. ročníka základných 
škôl – 65 622
• Počet žiakov ZŠ celkovo (vrátane 
špeciálnych) – 509 704
• Nárast celkového počtu žiakov ZŠ v 
porovnaní s rokom 2020/2021 – 23 
425
• Počet žiakov 1. ročníka stredných 
škôl – 42 105
• Počet žiakov SŠ celkovo (vrátane 
špeciálnych) – 191 121
• Pokles celkového počtu žiakov SŠ v 
porovnaní s rokom 2020/2021 – 5 414

(JP/INU)

Na celom Slovensku navštevuje základné školy 509 704 žiakov. Handlovské základné školy navštevuje približne 1 200 detí.                                                                 FOTO: JP

Na zariadenie novej triedy v materskej škole mesto získalo dotáciu 7 200 eur. Ďalších 5 800 eur na vybudovanie 
hygienického zázenmia pre najmenších mesto investovalo z vlastného rozpočtu.                                       FOTO: JP

Centrum voľného času Handlová, 
Detský a mládežnícky parlament a 
Mesto Handlová pozývajú v stredu 8. 
septembra 2021 na Námestie baníkov 
na podujatie Centrošiny 2021. 
V programe budú súťaže pre deti, 

maľovanie na tvár, vyrábaninky aj 
vystúpenie folklórneho súboru Ľu-
dovkáčik. Na podujatí bude možnosť 
získať viac informácii o krúžkovej čin-
nosti Centra voľného času Handlová 
a zároveň sa prihlásiť.

CVČ Handlová, Základná organizácia 
Slovenského zväzu ochrancov príro-
dy a krajiny a mesto Handlová pozý-
vajú od 7. do 9. septembra do domu 
kultúry v Handlovej, na Eko trh 2021. 

7. 9. 2021 - 8.00 - 16.00h

8. 9. 2021 - 8.00 - 16.00h
9. 9. 2021 - 8.00 - 14.00h

Vystavovať sa budú výpestky zá-
hradkárov ľudovo - umelecká tvorba, 
chrobáky, motýle, minerály a iné zá-
ujímavosti.
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Hornonitrianski baníci počas uplynulého baníckeho roka vyťažili milión ton uhlia
Hornonitrianski baníci za uplynulý 
banícky rok (1. júla 2020 – 30. júna 
2021) vyťažili z podzemia úsekov No-
váky, Čáry a Handlová viac ako milión 
ton uhlia. Spoločnosť Hornonitrian-
ske bane Prievidza (HBP) plánuje v 
tomto roku objem ťažby v hodnote 
1,128 milióna ton, v budúcom na rov-
nakej úrovni.
„Uplynulý banícky rok bol v spoloč-
nosti významne ovplyvnený kľúčový-
mi rozhodnutiami vlády, ukončením 
podpory pre výrobu elektrickej ener-
gie z domáceho uhlia do roku 2023 a 
prijatím Akčného plánu transformá-
cie regiónu horná Nitra v júli 2019,” 
pripomenula tlačová hovorkyňa fir-
my Adriana Siváková.

Z podzemia ťažobných úsekov – baní 
Nováky, Handlová a Čáry – v baníc-
kom roku baníci podľa nej vyťažili 
1 002 450 ton uhlia, najvyšší objem 
ťažby – 312 630 ton vyťažili stenári 
Juraja Holáka v ťažobnom úseku No-
váky. „Pri príprave nových ťažobných 
kapacít podľa nej vyrazili razičské ko-
lektívy 5 202 metrov banských diel, 
pričom najlepšie sa darilo osádke 
Františka Hradňanského, ktorá vy-
razila 599 metrov v ťažobnom úseku 
Handlová,” doplnila.
„Vyťažené uhlie bolo ďalej spracova-
né na expedíciu v úpravniach uhlia. 
Do Elektrárne Nováky sme dodali 1 
071 000 ton energetického uhlia, čo 
znamenalo pokles odbytu o 160 000 

ton,” ozrejmila Siváková. Dôvodom 
bol podľa nej neustály tlak na znižo-
vanie výroby elektriny v súvislosti s 
programom znižovania emisií CO2 
pri spaľovaní fosílnych palív, ďalším 
bola pandémia ochorenia COVID-19.
„V skupine Hornonitrianske bane 
sme vstupovali do baníckeho roka so 
stavom 2 755 zamestnancov, z toho v 
HBP pracovalo 2 422 ľudí. Na praco-
viskách v podzemí sme zamestnávali 
1 474 baníkov,” priblížila Siváková.
Do pracovného pomeru podľa nej 
prijali 63 zamestnancov, z toho 13 
do podzemia, hlavne na profesie 
rubač-razič a na banskú údržbu. Po-
mocné banské úseky v bani posilnili 
absolventi učebného odboru elektro-

mechanik - silnoprúdová technika.
Počas celého obdobia dochádzalo k 
znižovaniu zamestnanosti. „Pracovný 
pomer ukončilo 412 zamestnancov. 
U 42 percent odchádzajúcich bola 
dôvodom racionalizácia v súvislosti 
s vládou nariadeným útlmom ba-
níctva. Tento proces sa v súčasnosti 
netýka zamestnancov produktív-
nych pracovísk, keďže do konca roka 
2023 pokračuje ťažba uhlia v zmysle 
všeobecného hospodárskeho zá-
ujmu,” vysvetlila tlačová hovorkyňa 
spoločnosti. Do národného projektu 
Podpora zamestnateľnosti pre re-
gión horná Nitra, ktorý má zmierniť 
sociálne dosahy pre odchádzajúcich 
zamestnancov, sa zapojilo 67 pracov-

níkov.  
Podnikateľský plán na rok 2021 spra-
covali bane s plánovanou ročnou ťaž-
bou uhlia 1 128 000 ton a vyrazením 
8 730 metrov banských diel. Výsle-
dok hospodárenia počíta s kladnou 
bilanciou príjmov a výdavkov, čo je 
predpokladom tvorby zdrojov pre 
krytie prevádzkových potrieb spo-
ločnosti, investičných a rozvojových 
programov. 
„Ťažbu uhlia plánujeme v roku 2022 
na úrovni 1 128 000 ton a 1 126 000 
ton v roku 2023 pri dosahovaní mi-
nimálne vyrovnaných výsledkov hos-
podárenia,” dodala Siváková.

(TASR)

Ocenenia za rozvoj baníctva si prevzali ďalšie dve významné osobnosti
Plakety za rozvoj baníctva na hor-
nej Nitre si v piatok prevzali ďal-
šie dve osobnosti. Jozef Javurek a 
Jozef Škrobák tak doplnili ďalších 
viac ako 40 osobností, ktoré kaž-
doročne dostávajú ocenenia pri 
príležitosti Regionálnych osláv Dňa 
baníkov.

Jozef Javurek prispel k zvýšeniu 
bezpečnosti banskej prevádzky

Jozef Javurek po vyučení za elektriká-
ra nastúpil v decembri 1964 do Bane 
Handlová ako banský elektrikár. O päť 
rokov neskôr sa stal členom banskej 
záchrannej služby. V rokoch 1975 až 
1980 si banícku kvalifikáciu rozšíril 
štúdiom na Vysokej škole baníckej v 
Ostrave. 
V handlovskej bani pracoval od roku 
1980 spočiatku ako revírnik, neskôr 
zástupca vedúceho úseku vetrania, 
vedúci úseku vetrania a od roku 1990 
ako inšpektor výroby. V rokoch 1985 
až 1990 prevzal na seba zodpovednú 
funkciu vedúceho Závodnej banskej 
záchrannej stanice Bane Handlová. 
Obetavo a s maximálnou zodpoved-
nosťou odpracoval počas záchranárs-
kych zásahov, v ťažkých podmien-
kach v bani, v dýchacom prístroji, 
nespočetné množstvo hodín. 
Prispel k zvýšeniu bezpečnosti bans-
kej prevádzky ako člen výskumného 
tímu zameraného na aplikovanie kva-
palného dusíka pri likvidácii požiarov 
a na používanie špeciálnych materiá-
lov pri protipožiarnej prevencii. 

Od roku 1992 sa jeho pôsobiskom 
stala Hlavná banská záchranná stani-
ca v Prievidzi, kde pracoval spočiatku 
ako referent pohotovostného zboru 
a neskôr ako vedúci pohotovostnej 
služby až do svojho odchodu do dô-
chodku 31. decembra 1998. 

Je nositeľom dvoch rezortných oce-
není – Čestných odznakov ministra 
hospodárstva SR  - „Vzorný záchra-
nár“ a „Za zachovávanie tradícií“. Od 
roku 2007 je aktívnym členom Hand-
lovského baníckeho spolku, ktorý má 
nielen pri tradičných šachtágoch, ale 

aj rôznych kultúrnospoločenských 
podujatiach nezastupiteľné miesto. 
Neutíchajúcu životnú energiu využíva 
Jožko Javurek aj v rámci dlhoročnej 
spolupráce účinkovaním na divadel-
ných doskách a rôznych podujatiach 
Domu kultúry v Handlovej, ako člen 
kultúrnej komisie mestského zastupi-
teľstva a ako člen Zboru pre občians-
ke záležitosti.

Jozef Škrobák obhajoval 
spravodlivé požiadavky baníkov

Za svoje celoživotné povolanie si 
zvolil banícku profesiu i Jozef Škro-
bák, keď v roku 1977 začal pracovať 
v podzemí Bane Cigeľ. Prešiel mno-
hými produktívnymi pracoviskami, 
na ktorých získal bohaté odborné 
a organizačné schopnosti. Za jeho 
príkladný postoj k pracovným povin-
nostiam sa v roku 1983 stal predákom 
razičského kolektívu, ktorú vykonával 
až do roku 1990. Pre svoje pracovné 
a ľuds ké kvality bol zvolený za pred-
sedu závodného výboru odborovej 
organizácie bane Cigeľ. Odborársku 
funkciu vykonával s plným nasade-
ním, vždy rozvážne, s dôrazom na 
udržanie zamestnanosti v baníctve 
s adekvátnym sociálnym zabezpeče-
ním pre všetkých zamestnancov. 
V roku 1995 dostal dôveru odboro-
vých organizácií v rámci hornonit-
rianskych baní a stal sa predsedom 
Združenia základných organizácií 
baníckeho odborového zväzu pri ak-
ciovej spoločnosti Hornonitrianske 

bane Prievidza. 
Neskôr, počas svojho 13 ročného pô-
sobenia v Bratislave, na poste pred-
sedu Odborového zväzu Pracovníkov 
baní, geológie a naftového priemyslu, 
ktorý zastával v rokoch 2007 – 2020, 
sa iniciatívne angažoval v riešení so-
ciálnych otázok baníkov. Znalosťou 
problematiky a kvalitnou odbornou 
argumentáciou dokázal presvedčiť 
oponentov a kvalifikovane obhájiť 
spravodlivé požiadavky baníkov. S 
jeho menom sa spájajú kľúčové so-
ciálne zákony – zákon o osobitnom 
príspevku baníkom, ktorý im umož-
ňuje odísť do baníckeho dôchodku 
pri dovŕšení 55 rokov veku. 
Banícka pospolitosť si nesmierne váži 
nespočetné množstvo neľahkých 
rokovaní, ktoré pán Jozef Škrobák 
absolvoval, často sám inicioval, aby 
sa pre baníkov dôstojne, solidárne a 
sociálne spravodlivo zavŕšil proces 
transformácie regiónu. Ich úspešným 
vyústením bolo v roku 2019 prijatie 
mimoriadne dôležitého zákona o 
Kompenzačnom príspevku baníkom, 
ktorý nahrádza stratu príjmu baní-
kov v súvislosti s útlmom baníctva 
a ukončením ťažby uhlia na hornej 
Nitre.

Plaketu dostali už štyri desiatky 
osobností

Uznanie, vďaku a úctu vyslovil lau-
reátom v slávnostnom prípitku pod-
predseda predstavenstva Hornonit-
rianskych baní Prievidza, Stanislav 
Gurský. „Banícka plaketa má už 41 
nositeľov. Sú medzi nimi riaditelia 
banských prevádzok, významní bans-
kí odborníci, technici, zakladatelia 
banskej záchrannej služby, neza-
budnuteľní prví predáci, aj tvorcovia 
banskej legislatívy zo štátnej banskej 
správy, výskumníci a pedagógovia z 
akademickej pôdy Baníckej fakulty 
Vysokej školy technickej v Košiciach, 
ale aj ľudia, ktorí šíria dobré meno 
baníctva, usilovali o jeho zachova-
nie a rozvoj. Som rád, že dnes sme k 
nositeľom plakiet priradili ďalšie dve 
významné osobnosti. Jozef Javurek, 
ktorý baníctvo nielen nosí v srdci, 
ale neváha zaň otvorene a rázne sa 
postaviť v akejkoľvek diskusii. Jozef 
Škrobák vždy stál pri baníkoch a dlhé 
roky obhajoval opodstatnenosť ťažby 
uhlia aj sociálne aspekty významné 
pre náš región,“ povedal Gurský. „Po-
zdvihnime čaše a spoločne pripime 
na ocenenie baníckych osobností 
regiónu, na banícke spoločenstvo, 
na zdar, šťastie a úspešné nastávajú-
ce obdobie. Aj napriek tomu, že ba-
níctvo na hornej Nitre pomaly končí, 
pripime si na hrdý banícky stav tohto 
regiónu. Zdar Boh!“

(INU)

Jozef Javurek odpracoval počas záchranárskych zásahov, v ťažkých podmienkach v bani, v dýchacom prístroji, nespočetné množstvo hodín.                               FOTO: INU

Jozef Škrobák inicioval prijatie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom, ktorý nahrádza stratu príjmu baníkov v súvislosti s ukončením ťažby uhlia.     FOTO: INU
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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 nemajú 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 
napíšete odpoveď do formulára, 
ktorý nájdete vo vydaní Handlov-
ského hlasu na tomto mieste, vypí-
šete kontaktné údaje a pošlete do 
redakcie 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 kaž-
dé dva týždne. Vždy jedna/jeden 
z vás vyhrá pekné ceny k výročiu 
ako sú šálky, tričká, pohľadnice, 
magnetky. Na konci roka zo všet-
kých odpovedí vyžrebujeme troch 
výhercov, ktorým venujeme novú 
Monografiu mesta 2.

Súťažná úloha č. 12

Tri desaťročia od skončenia 1. sveto-
vej vojny v novembri 1918 až do ko-
munistického prevratu vo februári 
roku 1948 patria v dejinách Hand-
lovej k najtragickejším obdobiam 
novodobej histórie mesta. Trikrát sa 
menil štátny rámec; najprv zanikala 
monarchia, potom Československo, 
nakoniec aj samostatné Slovensko. 
Obyvateľstvo sa muselo vyrovnať 

s následkami prvej svetovej vojny, 
prežilo divoké obdobie prevratu v 
rokoch 1918 a 1919, ktoré sa neza-
obišlo bez obetí. Nasledovalo bu-
dovanie nového štátu. Ľudia sa po-
stupne vyrovnali s novou politickou 
situáciou, no nie všetci ju prijali s 
uspokojením. Pretrhli sa hospodár-
ske zväzky, ktoré tunajší kraj spájali 
s ostatnými časťami Uhorska. Soci-
álny prepad pok račoval. Hospodár-
ska aj kultúrna politika Prahy voči 
Slovensku bola v rozpore s frázami 
o národnom oslobodení. Priemysel 
na Slovensku bol málo rozvinutý 
a nemal šancu uspieť v zápase s 
českou konkurenciou. Množstvo 
závodov a menších podnikateľov 
či živnostníkov skrachovalo, ľudia 
prišli o prácu, následne opustili 
vlasť a hľadali si obživu v cudzine. 
Po stabilizácii pomerov v druhej po-
lovici dvadsiatych rokov sa situácia 
začala meniť k lepšiemu. Štát inves-
toval do výstavby železnice, vďaka 
čomu v roku 1931 Handlová získala 
priame spojenie so severným a vý-
chodným Slovenskom, čo pomohlo 
najmä uhoľnému priemyslu. Záro-
veň však naplno udrela hospodár-

Otázka číslo 12: 
Ktorý slovenský básnik písal o 

Hand lovej  ako čiernej a červenej?

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: 

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

ska kríza, do domov opäť zavítala 
bieda, nespokojnosť rástla a zostrili 
sa sociálne zápasy. Handlová mala 
niekoľko tvárí. Až do roku 1945 to 
stále bola Handlová starých domov, 
roľníckeho, prevažne nemeckého 
obyvateľstva, ktoré sa pridŕžalo tra-
dícií zdedených po predkoch a kres-
ťanskej viery. No s rozširujúcou sa 
banskou činnosťou dostávala obec 
novú podobu, ktorá predznamena-
la jej ďalšiu budúcnosť. V nej preva-
žovali dve tváre – čierna a červená. 
Čierna znamenala uhlie, podzem-
né bohatstvo, ktorého priemyselná 
ťažba v 20. storočí celkom zmenila 
mesto a jej obyvateľov. Červená 
symbolizovala ideovú orientáciu 
veľkej časti baníkov, naklonených 
sociálnym hnutiam. 

Žrebovanie 11. kola

V 11. kole sme sa pýtali, koľko Hand-
lovčanov položilo život počas bojov 
I. svetovej vojny. Správna odpveď je 
102. Zo správnych odpovedí sme 
vylosovali čiateľku Annu Koreczovú. 
Výherkyni srdečne blahoželáme!       
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Základná organizácia Slovenské-
ho zväzu zdravotne postihnutých 
Handlovej po nútenej prestávke 
zorganizovala pre svojich členov 
niekoľko pekných podujatí. 

V spolupráci s Kynologickým stredis-
kom pod strelnicou sme zorganizo-
vali strelecký turnaj spojený s ope-
kačkou. Vďaka štedrej dotácií mesta 
Handlová sme mohli obdarovať dl-
horočných členov ZO, ktorí sa pre 
zdravotné problémy nemôžu našich 
akcií zúčastňovať. Prostredníctvom 
našich desiatkárov sme ich obdaro-
vali sociál nymi balíčkami, ktoré nám 
pripravili pracovníčky COOP Jednota. 
Veríme, že aspoň takto sme im mohli 
poďakovať za to, že sú našimi vernými 
členmi a podporujú nás. 
V piatok 20. augusta sme pripravili v 
priestoroch reštaurácie Slovan „Roz-
lúčku s letom“, na ktorej sa zúčastnilo 
80 členov ZO. Teší nás, že sa zúčastnili 
zástupcovia mesta Handlová Iždinský 
Radoslav, viceprimátor mesta a vedú-
ca sociálneho oddelenia Cagáňová 
Veronika. Neprišli s prázdnymi ruka-
mi, ale potešili nás veľkým darčeko-
vým košom od primátorky mesta.
Do konca septembra zrekreujeme 25 

členov ZO na rekondičnom pobyte 
v Chalmovej. Ostatné podujatia bu-
deme prispôsobovať pandemickej 
situácii. 
Záverom chcem poďakovať v mene 
výboru Základnej organizácie 
Slovens kého zväzu zdravotne po-
stihnutých Handlovej mestu Handlo-
vá a Dozornému výboru Jednota za 
finančnú podporu. Ďakujem všetkým 
sponzorom i našim desiatkárom, ve-
deniu reštaurácie Slovan za príjemnú 
atmosféru, hudbu, občerstvenie a 
obsluhu, taktiež všetkým, ktorí sa na 
príprave podujatia podieľali. 
Pripomínam našim členom, že každý 
štvrtok od 15.00 hod sme v Dennom 
centre (Klube dôchodcov) pre Vás. 
Príďte s novými nápadmi, podnetmi 
alebo len tak na kus reči. 
Handlovská organizácia združuje viac 
ako 120 členov a našla pochopenie u 
mladých ľudí, ktorí majú zdravotné 
problémy a dobre sa cítia v kolektíve, 
v ktorom sa stále niečo deje.
V prípade, že sa chcete stať novými 
členmi nášho združenia, môžete kon-
taktovať sociálne odd. MsÚ Handlová 
na tel. čísle 0918 325 883.

Anna Patermanová, hospodárka ZO

V dennom centre zväzu zdravotne pos-
tihnutých sa každý štvrtok niečo deje    

Zľava viceprimátor Radoslav Iždinský,  Anna Patermanová, Jozef Lipiansky.                                                FOTO: VC



7SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 18 / 2021

je v utorok 14. septembra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 22. 9. 2021.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program od 9. do 12. septembra 2021

JEDINE TEREZA
Komédia/ CZ / MP 12

102 min / 5 €
9. 9., 18.00

BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný / USA / MP / dabing 

107 min / 5 €
10. 9., 16.00 / 11. 9., 16.00

AFTER: TAJOMSTVO
Romantický / USA / MP 15 / 

dabing / 99 min / 5 €
10. 9., 18.00

SHANG-CHI: LEGENDA 
O DESIATICH PRSTEŇOCH 

Dobrodružný / USA / MP 12 / 
titulky / 120 min / 5 €

10. 9., 20.00 / 13. 9., 18.00

VEČIEROK
Komédia / CZ, SK / MP 12

90 min / 5 €
11. 9., 18.00
ZÁTOPEK

Dráma / CZ, SK / MP 12
130 min / 5 €
11. 9., 20.00

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK
Animovaný / USA / MP / dabing

95 min / 5 €
12. 9., 16.00

Spomienka
Dňa 6. septembra 

uplynul rok, odkedy nás 
navždy opustil 

milovaný manžel, 
otec, dedko a brat 

Emil Šiška. 

S láskou spomínajú 
manželka Mária, 

deti s rodinami a sestra Daniela s rodinou.

Dotĺklo srdce Tvoje a v našich srdciach ostal žiaľ.  

2/17/8/2021/OI

Spomienka

Dňa 5. septembra 
uplynul rok, odkedy nás 

navždy opustila naša 
milovaná manželka, 

mamina a starká 
Anna Hromadková. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
S láskou spomína manžel 

a dcéry s rodinami.

1/17/8/2021/OI

JEDINE TEREZA 
Komédia / CZ / MP 12

102 min / 5 €
12. 9., 18.00

Premietame vždy! 
Aj pre jedného diváka.

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

www.kino.handlova.sk

Riadková inzercia
Fun Taxi Handlová prijme vodiča. 0915 124 800
10/17/8/2021/OI

Spomienka
Dňa 18. septembra 

si pripomenieme 
10. výročie úmrtia pána 

Jána Hromádku.

S láskou spomína 
dcéra Gabriela, 
nevesta Mária, 

vnúčatá Róbert, Zuzana, Monika, Alenka a Peter 
s rodinami.

3/17/8/2021/OI

Spomienka

Dňa 14. septembra 
uplynú 3 roky, odkedy 
nás navždy opustila 

manželka, matka
a starká 

Terézia Spevárová. 

S láskou na Teba spomína celá rodina.
Odišla si tíško. Čas plynie, rana bolí, 

ani čas ju nezahojí.

4/17/8/2021/OI

Spomienka

Dňa 2. septembra uplynulo 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša mamička, pani 

Magdaléna Čerňanová. 

Dňa 30. septembra uplynie 8 rokov, odkedy 
nás navždy opustil manžel, otec, syn, brat, pán 

František Ertl. 

Zostalo len ticho, v očiach slzy a v rdci žiaľ. 
S úctou a láskou spomína celá rodina. 

Lístie zo stromov na hroby tíško sadá, 
z oblohy drobný dáždik padá. 

Mieša sa s našimi slzami, 
milovaní, je nám smutno za vami. 

5/17/8/2021/OI

Spomienka
Dňa 13. septembra 

uplynie 25 rokov
od smrti nášho drahého 

ocka a starkého 
Jána Parillu.

S láskou a úctou 
spomínajú dcéra 

a vnučka. 
Stále nám chýbaš!

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.

Ten, kto Ťa poznal si spomenie,
a ten, čo Ťa mal rád nikdy nezabudne!

6/17/8/2021/OI

Spomienka
Dňa 9. septembra 

uplynie rok, odkedy 
sme sa navždy rozlúčili 

s našou milovanou 
mamou, starkou, 

prastarkou, sestrou 
a tetou 

Betkou Matušekovou. 

S láskou spomínajú dcéry Dana a Andrea 
s rodinami. Ako tíško žila, tak tíško odišla. 

Skromná vo svojom živote, 
vo svojej láske a dobrote.

7/17/8/2021/OI

Spomienka

S láskou a úctou si spomíname na našu mamu 
Magdalénu Gorelovú, 

ktorá by sa 21. júla dožila 91 rokov. 

S láskou a úctou si spomíname na nášho otca 
Ladislava Gorela, 

ktorý by sa 29. augusta dožil 90 rokov. 

Spomínajú dcéry s rodinami.

8, 9/17/8/2021/OI

Spomienka
Dňa 8. septembra 
uplynie 25 rokov, 

odkedy tragicky zahynul 
môj syn 

Mirko Arvay. 

Spomína mama Helena, 
syn, súrodenci, rodina 

a kamaráti. 

Priletel k nám anjelíček, otvoril náš pamätníček, 
vložil nám doň ružičku, odletel zas k nebíčku. 

Odpočívaj v pokoji, mama. 

11/17/8/2021/OI

Poďakovanie
V mene celej rodiny by som chcela veľmi pekne 
poďakovať za príkladnú starostlivosť o nášho 
otecka Pavla Balnu, s ktorým sme sa po dlhej a 
ťažkej chorobe rozlúčili v máji tohto roku. 
Menovite ďakujeme primárke Miriame Kvostkovej, 
Mudr. Lakatošovi a celému oddeleniu ODCH 
v Handlovej. Rovnako ďakujeme aj primárovi 
Petrovi Čechovi a sestričkám z urologického 
oddelenia v Bojniciach. 
Všetci vynaložili maximum svojich síl a schopností 
pri starostlivosti o nášho ocka. Primárka, primár 
aj sestričky sa nielen k oteckovi, ale aj k nám 
správali vždy veľmi slušne a s citom. Za všetko im 
patrí veľká vďaka. 

Tatiana Vestenická s rodinou 
12/17/8/2021/OI

Od Slovenského národného povstania ubehlo 77 rokov

Civilizačné hodnoty je potrebné 
brániť oveľa skôr ako sa objavia 
prvé náznaky ich ohrozenia.

Zástupcovia mesta a delegácie polo-
žili vence k Pamätníku padlým v Slo-
venskom národnom povstaní a uctili 
si 77. výročie ozbrojeného povstania 
slovenského domáceho odboja po-
čas druhej svetovej vojny proti vstupu 
nemeckého Wehrmachtu na územie 
vojnovej Slovenskej republiky.

Riskovali svoje životy

Vlastnú báseň predniesla Anna Kittel 
Gurtlerová a prítomným sa prihovo-
ril zástupca primátorky, Radoslav Iž-
dinský. Preňho osobne je Slovenské 
národné povstanie spojené s hrdinst-
vom. „Dnes už oveľa lepšie chápeme, 
čo všetko museli hrdinovia a hrdinky 
Povstania podstúpiť v tomto boji 

na obranu hodnôt demokratického 
právneho štátu, slobody a ľudskej 
dôstojnosti. V auguste 1944 žili ľudia 
v dobe, keď ľudský život akoby stratil 
svoju cenu, keď ľudia umierali nielen 
na fronte, ale hrozne trpeli aj v bež-
nom živote. Žili v dobe, keď sa každý 
odpor voči vtedajšiemu režimu trestal 
buď smrťou alebo v lepšom prípade 
väzením. Za každý  odvážny čin mohli 
nielen priami účastníci Povstania, ale 
aj ich blízki zaplatiť najvyššou cenou, 
svojím životom. Aj napriek takémuto 
obrovskému riziku, našli títo hrdino-
via a hrdinky v sebe silu odhodlane 
sa zapojiť do boja proti nacizmu a 
fašizmu.”

Dokázali by sme to, čo oni?

Odvaha všetkých účastníkov proti-
fašistického povstania, nám, podľa 
viceprimátora, nastavuje zrkadlo. 

„Dokázali by sme aj my to, čo povs-
talecká generácia? Keby sme boli na 
ich mieste, konali by sme rovnako 
odhodlane a statočne? Našli by sme v 
sebe odvahu postaviť sa na tú správ-
nu stranu a riskovali by sme tým svoj 
život? Každý, kto si dá na tieto otázky 
úprimnú odpoveď, precíti celú hĺbku 
toho, pred čím vtedy ľudia stáli a ako 
sa k tejto veľkej výzve doby postavili. 
Za ich  hrdinstvo im je dnes potrebné 
vysloviť obrovskú vďaku.”
Slovenské národné povstanie nám z 
histórie podľa Radoslava Iždinského 
odkazuje, že civilizačné hodnoty sa 
musia brániť oveľa skôr ako sa obja-
via prvé náznaky ich ohrozenia. „Tento 
odkaz Povstania, majme, prosím, na 
pamäti, lebo je to odkaz vykúpený kr-
vou a obeťami. Prijmime preto svoju 
zodpovednosť za Slovensko, za naše 
mesto, za našu spoločnosť, či komu-
nitu a nesme ju tak statočne, ako to 
dokázala povstalecká generácia.”

Účasť delegácií

Po slávnostnom príhovore položila 
k Pamätníku padlým v Slovenskom 
národnom povstaní delegácia mesta 
Handlová, vedúca kancelárie primá-
torky Jana Paulínyová, viceprimátor 
Radoslav Iždinský a prednosta mests-
kého úradu Tibor Kolorédy. Delegáciu 
štátnej správy tvorili Gabriela Smolá-
riková, riadieteľka Sociálnej poisťovne 
v Prievidzi a Juraj Gordan, prednosta 
Okresneho úradu v Prievidzi. Pamät-
níku padlých si ďalej uctili Zakladná 
organizacia slovenskeho zväzu pro-
tifašistickych bojovnikov Handlova, 
Handlovsky banicky spolok, Zaklad-
ná organizacia Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých, delegácie 
politických strán SMER -SD a KSS a 
delegácie handlovských základných 
škôl.

(INU)

Prednosta mestského úradu Tibor Kolorédy, viceprimátor Radoslav Iždinský a vedúca kancelárie primátorky 
Jana Paulínyová (zľava) pri kladení kytice na Pamätníku padlým v SNP.                                                      FOTO: INU

Pozvánka
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku Zemianske Kostoľany 
pozýva na inštaláciu zborového farára Emila 
Hankovského. 
Slávnostné Služby Božie budú 18. septembra 2021 
o 14.30 h. v evanjelickom kostole v Zemianskych 
Kostoľanoch. Po slávnosti bude pripravené 
spoločné pohostenie, na ktoré sú pozvaní všetci 
účastníci slávnosti.
Vzhľadom na aktuálne platné opatrenia bude časť 
programu Služieb Božích prebiehať v exteriéri pre 
všetkých s obmedzením maximálneho počtu 
prítomných a v interiéri kostola s obmedzením 
vstupu len pre očkovaných. Vzhľadom na 
charakter opatrení bude potrebné mať so sebou 
GreenPass alebo iné potvrdenie o očkovaní, 
prekonaní choroby alebo o platnom negatívnom 
teste. Za pochopenie ďakujeme.



V dňoch od 27. do 29. augusta sa náš 
tím juniorov predstavil na turnaji v 
Trenčíne, ktorý sa organizoval  na 
počesť tamojšej trénerskej legendy - 
Jána Cellera. Pod vedením asistenta 
trénera odohrali päť zápasov proti 
slovenským družstvám, proti ktorým 
by mali nastúpiť aj v nasledujúcej se-
zóne. 
Piatok začali otváracím zápasom proti 
domácemu družstvu, ktoré  porazili 
pomerom 45:69. Vo večernom zápase 
bol nad ich sily len Bánovský basket-
balový klub, s ktorým prehrali 59:87, 
čo bola zároveň ich jediná prehra na 
turnaji. V sobotu doobeda nezaváhali 
proti tímu z Považskej Bystrice 72:48, 
za ktorý hrali aj naši dvaja bývalí hrá-
či, Matúš Zbiták a Christian Minárik. 
V druhom zápase druhého hracieho 
dňa si poradili aj proti hráčom, ktorí 
reprezentovali farby Iskry Svit pome-
rom 71:43. Nedeľu zakončili turnaj 
víťaznou bodkou - 94:36 proti Kež-
marku  a uzatvorili tak účinkovanie na 

Juniori ŠBK na turnaji strieborní
turnaji druhým miestom. Naši hráči 
nevybojovali len tímový úspech, ale 
presadili sa aj na individuálnom poli, 
keď sa v MVP (najlepší hráči, pozn. 
red.) základnej päťky umiestnil hráč 
Milan Geleta: „Sám som bol zvedavý 
na každý zápas na turnaji, nevedel 
som sa dočkať atmosféry a zápaso-
vého adrenalínu, keďže Covid nám 
všetku radosť z tohto športu zobral. 
Bol to dobrý turnaj a myslím, že nám, 
ako tímu, veľa ukázal. Teším sa hlavne 
z nových vecí, do ktorých nás zasvätil 
náš tréner. Bol tu čas overiť si všetko  
priamo na palubovke. Výber do all-
stars päťky ma o to viac potešil. Je to 
krásna hra a radosť z nej o to väčšia, 
keď máte okolo seba super spoluhrá-
čov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
prišli do Trenčína fandiť.“ Tréner ŠBK, 
Maroš Minárik, mal z 2. miesta radosť. 
„Turnaj nám ukázal naše slabé a silné 
stránky, no stále máme na čom pra-
covať,“ uzavrel.

Ján BeránekBasketbalový turnaj s najdlhšou tradí-
ciou na Slovensku napísal už svoje 37. 
pokračovanie. Zároveň bol aj 27. roč-
níkom Memoriálu Ondreja Haviara. 
Turnaj sa tento rok nehral na Námestí 
baníkov v Handlovej ako po iné roky, 
ale odohral sa v telocvični, v areáli ZŠ, 
Mierové námestie. Okrem miesta sa 
zmenil aj počet účastníkov a na turnaj 
nakoniec nastúpilo len päť družstiev. 
K pôvodným družstvám s názvami: 
Čajaci, Starci, Slávia a A zase, sa pri-
dalo aj družstvo Odchovancov, ktoré 
bolo minuloročným víťazom. Chýbali 
len Otázniky. Na turnaji sa opäť preds-
tavilo mnoho známych tvárí - či už z 
ligových paluboviek, školských čias, či 
dorasteneckých družstiev. Nechýbala 
tradičná rivalita, „doťahovačky“, a sa-
mozrejme, veľa zábavy na záverečnej 
akcii v Pivárničke u Sojku.

A zase víťazne

Turnaj sa hral klasickým systémom 
každý s každým a k tomu sa pridali 
dva zápasy našich tímov, konkrétne 
súboje žiakov a žiačok. V piatok sa 
odohrali štyri zápasy z desiatich a 
najlepšie si viedli družstvá A zase a 
Odchovanci, ktorí vyhrali oba svoje 
piatkové zápasy. A zase si poradilo so 

Úspešný 37. ročník turnaja O kôš mesta Handlová

Sláviou i družstvom Čajáci, Odcho-
vanci zas porazili Starcov a taktiež 
Sláviu. V sobotu Starci vyhrali o šesť 
bodov so Sláviou, kde im nepomohlo 
ani 17 bodov od Novosádeka. V ďal-
šom zápase pocítili prvýkrát chuť 
prehry Odchovanci, ktorí nestačili 
„na Čajákovcov“.  A zase uspelo v du-
eli so Starcami, ktorí siahali v turnaji 
na víťazstvo. V ďalšom zápase to Slá-
vii napokon ani do štvorice nevyšlo, 
družst vo prehralo aj zápas s druž-
stvom Čajáci a skončili tak v turnaji 
na poslednom, piatom mieste. Druž-
stvám A zase a Odchovancom išlo v 
ich zápase o veľa. Ak by Odchovanci 
vyhrali, tak by sa stali znovu víťazmi 
turnaja. Nestalo sa tak. V bojovnom 
zápase vyhralo družstvo A zase - 
66:61 a zaistilo si tak ďalší triumf na 
tomto turnaji. V poslednom zápase 
na seba narazili Starci a Čajáci,  v po-
hodovom tempe si Čajáci pripísali tre-
tiu výhru a umiestnili sa na druhom 
mieste na turnaji.

Vekový rozdiel 41 rokov

Jaroslava Daubnera, jedného zo zak-
ladateľov turnaja, potešila účasť mla-
dých hráčov. „Tento rok bol medzi 
najstarším a najmladším hrajúcim 

účastníkom vekový rozdiel 41 rokov. 
Napríklad naše družstvo A zase ako 
jediné dokázalo vyhrať na turnaji tri-
krát po sebe. Dúfam, že sa po roku 
opäť všetci stretneme, hlavne zdraví a 
budeme sa znova baviť basketbalom.“
Organizátor turnaja, Ondrej Haviar, 
je rád, že sa podarilo udržať tradíciu 
a usporiadať turnaj aj v zložitejších 
časoch plných obmedzení. „Tento 
rok sme zvolili „indoor“ formu tur-
naja a dopadlo to dobre. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným a tešíme sa na 
ďalší ročník.“

Výsledky

Piatok 20. 8. 2021
A zase – Slávia 67:47
Odchovanci – Starci 60:51
Čajáci – A zase 62:72
Slávia – Odchovanci 38:50

Sobota 21. 8. 2021
Starci – Slávia 48:42
Odchovanci – Čajáci 71:81
A zase – Starci 80:49
Čajáci – Slávia 65:50
A zase – Odchovanci 66:61
Starci – Čajáci 55:69

Ivan Morvay

Víťazný tím, horný rad zľava: Jaroslav Daubner - vedúci družstva a zakladateľ turnaja, Anton Bulák, Matúš Daubner, Branislav Mátych, Tomáš Mrviš, Lukáš Demeter. 
Spodný rad zľava: Daniel Krč, Jozef Kubovič, Ondrej Haviar - kapitán družstva a organizátor podujatia, Martin Mrviš, MIlan Linkeš ml., Marek Kozlík. FOTO: MILAN GELETA

Ako jeden z najlepších hráčov základnej päťky sa umiestnil Milan Geleta.                                                   FOTO: ŠBK

Na úvodné kolo súťažného ročníka 
2021/2022 nastúpili „baníci“ oslabení 
o zranených Bubláka a Drexlera. Úvod 
stretnutia bol ako zo zlého sna. V 3. 
minúte  prudko vystrelil spoza poku-
tového územia domáci Michal Budaj 
a presnou strelou k ľavej žrdi nedal 
hosťujúcemu brankárovi Madarászovi 
šancu. V 27. minúte prudkou strelou 
do ľavého horného rohu brány zvýšil 
na 2:0 a v 36. minúte Budaj pridal tretí 
gól po sólovom nájazde. V 46. minú-
te zas po chybnej rozohrávke sa lopty 
prízemnou strelou zvnútra pokuto-
vého územia zvýšil stav stretnutia na 
4:0. V 59. minúte po dlhom výkope 
brankára Motúza domáci kapitán 
Kušnier hlavou zvýšil stav stretnutia 
na 5:0 a v 63. minúte strelecky dispo-
novaný Buday z priameho kopu z 18 
metrov upravil na 6:0. Domáci boli v 

Baníci sa prvého víťazstva dočkali v treťom kole V. ligy
tomto stretnutí efektívni, naopak „ba-
níci“ by v tomto stretnutí nedali gól 
ani do rána.
V 2. kole V. ligy Sever nastúpil MFK 
Baník Handlová doma proti TJ Nový 
Život Veľké Uherce. Domáci v druhom 
stretnutí nastúpili v značne oslabenej 
zostave bez kapitána Tibora Bugára a 
tvorivých futbalistov Martina Smid-
ku a Martina Tomu. Napriek tomu vo 
veľkej horúčave bojovali so snahou 
a držali krok s vlaňajším víťazom V. 
ligy Sever, ktoré postavilo veľmi silnú 
zostavu. Oba góly padli po doráž-
kach hostí hlavou v 26. a 32. minúte. 
Hlavičkovali Súlovský a Beliansky. Ví-
ťazstvo hosťujúcich futbalistov bolo 
zaslúžené, prejavili sa jeho obrovské 
skúsenosti, domáci futbalisti bojovali, 
avšak na svojho súpera nestačili. 
V derby stretnutí proti TJ Slovan Ze-

mianske Kostoľany po opatrnom 
začiatku postupne prebrali inicia-
tívu domáci futbalisti a vytvorili si 
strelecké príležitosti. Do druhého 
polčasu nastúpili obidve mužstvá 
s cieľom strhnúť víťazstvo na svoju 
stranu, čo sa „baníkom“ podarilo až 
v 88. minúte. Po rýchlom protiútoku 
po osi Rosíval-Drexler-Haneš-Marin 
Smidka peknou strelou do pravého 
rohu brány otvoril skóre stretnutia. V 
záverečných minútach sa hosťujúcim 
futbalistom darilo kúskovať hru a ne-
dovolili domácim futbalistov dostať 
sa k streleckému pokusu, či gólovej 
príležitosti. Víťazstvo v 3. kole je pre 
„baníkov“ veľmi cenné pretože po 
dvoch prehrách sme sa potrebovali 
prepracovať z posledného miesta ta-
buľky do pokojnejších vôd.

Igor Belák


