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Samospráva získala cenu za efektívne riešenie podnetov
Prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk komunikuje s obyvateľmi viac ako 170 samospráv
po celom Slovensku.
Odkazprestarostu.sk odovzdal ocenenie Zlaté vedro jedenástim samosprávam, ktoré v roku 2020 dosiahli
najlepšie výsledky v riešení podnetov a komunikácii s občanmi. Mesto
Handlová obsadilo spomedzi samospráv pod 20 000 obyvateľov tretie
miesto v kategórii Riešenie podnetov. „V praxi to znamená spravovanie
podnetov od obyvateľov, ktoré sú
pre nás dôležité, aby sme vedeli, kde
máme problémy. Vanda Matiašková,
ktorá spravuje Odkazprestarostu.sk,
podnety rieši s kompetentnými odbornými zamestnancami a takto sa
snažíme vyriešiť každý jeden problém v našom meste, aby sa nám všetkým žilo lepšie,“ povedala primátorka Handlovej, Silvia Grúberová. Ako
dodala, najviac podnetov od obyvateľov prichádza v oblasti technickej
infraštruktúry, zelene a životného
prostredia.
Podľa administrátorky portálu, Vandy Matiaškovej z Oddelenia komunikácie a marketingu Mestského úradu
v Handlovej, odkaz pre starostu je
výborný nástroj pre obyvateľov mesta ako byť súčasťou samosprávy. „Nahlasovanie podnetov a nedostatkov,
ktoré si v meste všimnú, je pre nás
veľmi dôležité. Nie vždy je možné,
aby zamestnanci mestského úradu
vedeli o všetkých nedostatkoch. Každý podnet podaný prostredníctvom
tejto platformy vieme preveriť a k
problému zaujať stanovisko.” Upozornila, že riešenie niektorých podnetov nie je v kompetencii mesta ani
jeho organizácií. V takom prípade
mesto so žiadosťou o nápravu oslovuje príslušné orgány. „Odkaz pre
starostu začalo mesto Handlová aktívne riešiť v roku 2019. Tretie miesto

Cenu si prevzali administrátorka portálu Odkazprestarostu.sk, Vanda Matiašková (vľavo) a primátorka Silvia Grúberová.
v kategórii riešenie podnetov je pre
nás zadosťučinením, že to robíme
dobre. Priestor na zlepšenie je vždy,
urobíme preto maximum, aby boli
Handlovčania spokojní,” uzavrela
Matiašková.
Najčastejšou kategóriou, v ktorej v
roku 2020 užívatelia nahlásili až 4
698 podnetov, bola zeleň a životné
prostredie. „V posledných rokoch vidíme zvyšujúci sa záujem obyvateľov miest a obcí o túto oblasť, pod
ktorú spadá napríklad starostlivosť
o stromy, kríky a trávnaté plochy, ale
aj odpratávanie odpadkov a čiernych
skládok. V roku 2020 ich bolo prvýkrát viac, ako problémov na cestách
a chodníkoch, čo bývala až doteraz

tradične najväčšia kategória,” vysvetľuje Veronika Hincová Frankovská,
analytička SGI. Nahlásené podnety
sa týkali aj zlého parkovania či vrakov, mestského mobiliáru, nesprávneho dopravného značenia, či vizuálneho smogu.
Každoročné ocenenie Zlaté vedro
udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Pomocou
portálu Odkazprestarostu.sk môžu
ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve.
V roku 2020 užívatelia webstránky a
mobilných aplikácii pridali spolu 18
441 podnetov a samosprávy z nich
zatiaľ úspešne vyriešili 7 545, t.j. 41
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percent. Okrem nich je 7 954 podnetov ešte v procese riešenia a ďalšie
stále čakajú na odpoveď. „Hodnotením chceme motivovať samosprávy zapojené do projektu a zároveň
upozorniť na dobré príklady riešenia
podnetov a komunikácie s občanmi,”
dodala Barbora Peregrim.
„Za jedenásť rokov fungovania Odkazu vnímame, že sa zmenila komunikácia a spolupráca medzi samosprávami a ich obyvateľmi. Zlaté
vedro považujeme za príležitosť
oceniť pozitívne príbehy a pochváliť
mestá a obce a ich zamestnancov,
ktorí si to zaslúžia,” povedalala Veronika Prachárová, riaditeľka SGI.
(INU)

Prezentácia zámeru rekonštrukcie plochy otočne v Novej Lehote
Poslanci mestského zastupiteľstva v
apríli schválili návrhy na čerpanie rezervného fondu, ktorého zostatok k
31. 12. 2020 predstavoval sumu 138
174,93 eur. Na revitalizáciu verejného
priestranstva pred kostolom a farou
v Novej Lehote vyčlenili 70 000 eur.
„Malo by tam vzniknúť krajšie, kultivovanejšie miesto, ktoré by slúžilo
miestnym obyvateľom, ale aj turistom, ktorí prišli navštíviť túto zaujímavú lokalitu s typickými kamennými
domami. Je tam kostol, fara s chránenými stromami a verím, že v budúcnosti sa podarí zrekonštruovať aj faru
a obnoviť priľahlý sad. V minulosti
bola Nová Lehota zanedbávaná, cítime preto povinnosť tam investovať.
Vybudovanie zázemia môže pomôcť
pri budovaní cestovného ruchu,“ povedala vtedy primátorka Silvia Grúberová. Architektonickú štúdia plochy,
ktorú domáci nazývajú otočňa, pripravil architekt Patrik Juríček.
(INU)

Verejná prezentácia architektonického návrhu a jeho prerokovanie s obyvateľmi mestskej časti Nová Lehota sa uskutoční priamo na tvári miesta
vo štvrtok 7. októbra o 16.30 hod.
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Pamiatkari mapovali kultúrny potenciál areálu baní

Kontaktné centrum prijme 10 pracovníkov
Mesto Handlová vyhlásilo výberové
konanie na iný odborný personál pre
výkon činnosti pracovníkov Kontaktného centra Handlová - podporného
tímu počas trvania projektu „Podpora
zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v meste
Handlová a s predpokladaným termínom nástupu 1. 11. 2021.
Pracovné miesta, v počte 10, sa budú
obsadzovať výberovým konaním z
nasledovných oblastí:
• zdravý životný štýl a zdravotná
starostlivosť – riešenie zdravotných
problémov a nezdravých návykov
(napr. fyzioterapia, masáže, zostavovanie cvičebných a tréningových plánov a iné) – max. 3 pracovné pozície,
• sociálna oblasť – predchádzanie a
ochrana pred vznikom rôznych druhov závislostí, poradenstvo pri ich odstraňovaní – max. 2 pracovné pozície,
• životné prostredie – vplyv ťažby a
spaľovania hnedého uhlia na životné
prostredie, krajinu a zdravie, odstraňovanie environmentálnych záťaží
spojených s banskou a inou činnosťou predovšetkým so zameraním na
región hornej Nitry – max. 2 pracovné
pozície,
• kultúra, banícke tradície a história
baníctva v regióne horná Nitra – max.
3 pracovné pozície.

Na povrchu sa konala obhliadka banského triediča, budovy, ktorú ako prvú vidia návštevníci mesta a domáci v Handlovej na vlakovej stanici.
Mesto navštívil generálny riaditeľ
Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky, Radoslav Ragač
V stredu 29. septembra sa konalo
pracovné stretnutie k projektu budovania Baníckeho skanzenu, ktorý sa
týka aktuálne prebiehajúcej transformácie hornej Nitry a útlmu baníctva.
Jeho cieľom je zachovať pre budúce
generácie technické pamiatky a budovy neoddeliteľne späté s mestom
Handlová ako kolískou uhoľného baníctva na Slovensku.
Pamiatkari na obhliadke
Handlovú navštívil generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky Radoslav Ragač, za referát
technických pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Tereza Bartošíková, riaditeľka Krajského
pamiatkového úradu Trenčín, Eva
Gazdíková a vedúca pracoviska Prievidza Krajského pamiatkového úradu
Trenčín, Mária Dvončová.
Obhliadka viedla do podzemia k Bazaltu, miesta v bani, kde nenájdete
banské výstuže, pretože je z kameňa

a pôvodne bola v tejto časti bane
vzdialenej od vstupu približne dva
kilometre, maštaľ pre kone a ambulancia pre baníkov v podzemí. Na povrchu sa konala obhliadka banského
triediča, budovy, ktorú ako prvú vidia
návštevníci mesta a domáci v Handlovej na vlakovej stanici.
Bohaté industriálne dedičstvo
Podľa slov generálneho riaditeľa
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Radoslava Ragača, aktuálne na hornej Nitre mapujú kultúrny
potenciál regiónu, ktoré objekty z
industriálneho dedičstva je záujem
chrániť: „Industriálne dedičstvo v
tomto regióne je veľmi bohaté. Treba sa k tomu naozaj postaviť tak, že
čo je hodnotné treba chrániť štátom
a to čo nie je hodnotné, odíde. Keď
sa dohodneme s vlastníkmi, keď ten
proces zvládneme, tak sa postupne
pamiatky vyhlásia. V dnešnej dobe to
už nie je o tom, že štát úplne diktuje, čo bude pamiatka. My sa snažíme
komunikovať s vlastníkmi, so samosprávami. V Handlovej to funguje
dobre. Narazili sme naozaj na prajné
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prostredie. Mesto chce, bane chcú“,
uviedol generálny riaditeľ.
V areáli handlovskej bane privítal
delegáciu Stanislav Gurský, podpredseda predstavenstva firmy Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP).
Stretnutia sa zúčastnila primátorka
mesta, Silvia Grúberová a jej zástupca, Radoslav Iždinský, predseda Dozornej rady HBP a riaditeľ odboru
stratégie a vonkajších vzťahov Rastislav Januščák, vedúci projektov HBP,
Karsten Ivan, predseda Handlovského baníckeho spolku Ján Ihring, čestný predseda Handlovské baníckeho
spolku Igor Reiff, odborní garanti
pracovnej skupiny Verejné priestory
Handlová, Patrik Juríček a Rastislav
Nemec, predseda Komisie kultúry
a cestovného ruchu pri mestskom
zastupiteľstve Tomáš Arvay a vedúca kancelária primátorky mesta Jana
Paulínyová.
O tom, ako bude celý proces výberu
technických pamiatok v našom meste postupovať, budeme informovať.
Atraktívna lokalita je tiež Východná šachta, ktorú pamiatkari pôjdu
navštíviť nabudúce.
Jana Paulínyová

Mesto hľadá nájomcu pre lukratívne nebytové priestory
Mesto Handlová vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na nájom nebytového
priestoru o výmere 148,10 m2 nachádzajúci sa v budove Podnikateľského
inkubátora na Ul. Námestie baníkov
5 (bývalý People Restaurant & coctail
bar). Minimálna východisková cena
nájomného je 1 100 eur za mesiac.
Termín predkladania súťažných návrhov je od 1. 10. 2021 do 18. 10. 2021
do 15.00 hod.
Špecifikáciu predmetu súťaže, ako aj
podmienky a časový priebeh súťaže,
nájdete na webovom sídle mesta
ww.handlova.sk v sekcii Mestský úrad
- Úradná tabuľa. Bližšie informácie na
tel. čísle: 046/ 519 25 21.
(RED)

Náplň práce
• tvorba a realizácia individuálnych
a skupinových aktivít, tréningových
a rozvojových programov, podujatí
komunitného a preventívno-osvetového charakteru, ich prispôsobenie
pre cieľovú skupinu zamestnancov
HBP, a. s., v jednej alebo viacerých z
definovaných oblastí,
• účasť na podujatiach a poradách
tímu zamestnancov Kontaktného
centra Handlová.

Kvalifikačné predpoklady
Minimálne ukončené stredoškolské
vzdelanie. Prax a pracovné skúsenosti v predmetnej oblasti minimálne 1
rok.
Osobnostné predpoklady
Zodpovednosť, empatia, samostatnosť a flexibilita v práci, pozitívny
prístup k práci, komunikatívnosť,
kreativita, schopnosť pracovať v tíme.

Voľný nebytový priestor v centre mesta čaká na nového nájomcu.
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Výberové kritériá
• Znalosť zámeru národného projektu
Podpora zamestnateľnosti v regióne
horná Nitra.
• Vlastné predstavy o napĺňaní cieľov
projektu prostredníctvom účasti v
pracovnom tíme Kontaktného centra
Handlová, o tvorbe vhodných aktivít
pre cieľovú skupinu zamestnancov
HBP, a.s. (vrátane postupov na ich
dosiahnutie).

• Znalosť problematiky v danej oblasti.
• Dosiahnuté pracovné výsledky a
skúsenosti.
• Odporúčania alebo pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými
uchádzač spolupracoval.
Druh pracovného pomeru
Dohoda o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru na dobu
určitú. Max. 350 hodín/1 rok.
Mzdové ohodnotenie
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odmena 13,30 €/ 1 hod.
Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis
(vo forme odporúčaného formulára
životopisu zverejneného spolu s výberovým konaním na internetovej
stránke mesta Handlová),
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• doklad preukazujúci prax minimálne
1 rok v oblasti spolu s kontaktmi, kde
je možné údaje overiť,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti
na právne úkony v plnom rozsahu,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
v doklade o ukončenom vzdelaní a
životopise.
Termín uzávierky žiadostí
Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je pot
rebné doručiť osobne do podateľne
mestského úradu, poštou na adresu:

Mestský úrad, Námestie baníkov 7,
972 51 Handlová v zalepenej obálke
označenej heslom: „Výberové konanie – iný odborný personál – neotvárať.“ alebo elektronicky e-mailom
na adresu kontaktnecentrum@handlova.sk. V prípade e-mailovej komunikácie je potrebné do predmetu
správy uviesť : Výberové konanie – iný
odborný personál.
Termín uzávierky prijímania žiadostí o
účasť vo výberovom konaní je 11. 10.
2021 do 15.00 hod..
Pred uzavretím pracovného pomeru
bude vybraný uchádzač vyzvaný k
predloženiu údajov potrebných na
vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Dátum, miesto a hodinu výberového
konania písomne oznámi príslušná
výberová komisia tým uchádzačom,
ktorí splnia požadované kvalifikačné
kritériá.
(RED)
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Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271, IČO: 00318094. Šéfredaktor: Mgr. Jana Paulínyová, telefón: 046/519 25 36, e-mail: handlovsky.hlas@handlova.sk, zodpovedný redaktor: Mgr. Silver Jurtinus, telefón:
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Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika je mesto Handlová.
Distribučné miesta: predajne COOP Jednota, predajne LIGETA, stánky PNS (pri pošte na Námestí baníkov a na Morovnianskom sídlisku), potraviny v mestskej časti Nová Lehota a Morovno a mestský úrad.
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Dobrovoľní hasiči budú kontrolovať domy
Počas víkendov od 16. do 24. októbra
budú v meste prebiehať preventívne
požiarne kontroly. Zabezpečovať
ich bude Dobrovoľný hasičský zbor
Handlová, časť Morovno. Členovia
kontrolnej skupiny Michal Dobiš,
Juraj Vavrík, Štefan Greguš, Dávid Bátora, Dušan Greguš, Miroslav Kmeť,
Dávid Szivek spolu skontrolujú 734
domov na uliciach Pod Šachtou,
Ciglianska, Stará cesta, Banská cesta, I. Krasku, Pekárska, Mlynská, Partizánska, Potočná, Železničiarska, S.
Chalúpku, Štúra, J. Kráľa, Kremnická,
Duklianska, Školská, Hurbanova, Cintrorínska, Kunešovská, F. Nádaždyho,
Parková, Poštová, Sadová, 1. mája,
Ružová, Udernícka, Krátka, Dimitrovova, Pstruhárska, Mostná, Majerníkova

cesta, Prievidzká, Švermova, Športová, Savina a mestská časť Morovno.
Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie
vlastníkov objektov s požiadavkami
na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci. „Ak pri
vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov,
rozvodov elektrickej energie a plynu
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina navrhne, aby
mesto požiadalo príslušné orgány o
preverenie ich stavu,“ doplnil Michal
Dobiš, referent požiarnej ochrany na
Mestskom úrade v Handlovej.
(RED)

Poslanci zrušili neaktuálne nariadenie
Mestské zastupiteľstvo zrušilo
Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2007 o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele. Podľa Veroniky Cagáňovej, vedúcej sociálneho
oddelenia mestského úradu Handlová, Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2007 o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele riešilo postup pri poskytovaní príspevku na
dopravu, postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo

osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa,
postup pri poskytovaní príspevku na
tvorbu úspor a postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom. Novela zákona č. 305/2005 Z.
z., platná od 1. 1. 2020, však priniesla
zmenu a problematiku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately už nie je potrebné riešiť formou
všeobecne záväzného nariadenia.
Mesto bude v tejto agende postupovať v súlade so zákonom č. 305/2005
Z. z.
(INU)

Bytový podnik zaviedol novú službu
Mestský bytový podnik Handlová zaviedol novú službu pre firmy aj verejnosť - vyhľadávanie elektrických káblov v zemi a v stenách. „Na hľadanie
porúch káblov verejného osvetlenia,
ktoré sú v zemi, sme si zadovážili špeciálne zariadenie. Pri skúške nového
prístroja na Mostnej ulici, kde týždeň
nesvietilo verejné osvetlenie, sme

problém našli v priebehu dvoch hodín. Bez tohto zariadenia by nám to
trvalo dni, lebo by sme museli kábel
vykopať, čo je prácne, drahé a dlho to
trvá,“ povedal konateľ Mestského bytového podniku Handlová, Rudolf Vlk.
Zariadenie sa dá použiť aj v domoch a
bytoch na odhalenie vedenia káblov
vedených v stenách.
(INU)

V meste pribudnú bezpečnostné kamery
Na kamerový systém mestskej polície
je momentálne napojených 23 kamier. Najstaršie majú 13 rokov. Mesto
Handlová v tomto roku vyčlenilo na
rekonštrukciu a obnovu kamerového systému 15 tis. eur. „Vzhľadom k
tomu, že pribudli lokality, kde budú
namontované nové prvky, je vhodné,
aby tieto miesta boli strážené,“ povedal náčelník Mestskej polície Handlová, Marcel Jánošík.
Vo verejnom obstarávaní zvíťazila
firma SPIN Prievidza. Dve otočné
kamery vymenia na križovatke ulíc
Partizánska a 1. mája. Ostatné pôjdu
na nové stanovištia. Otočná kamera bude umiestnená v HANDparku,
otočná kamera bude na križovatke
ulíc Jána Vallu, Ligetská a dve kamery
budú na uliciach Morovnianska cesta
a Okružná.
„Máme vytipované ďalšie lokality,
ktoré by sme chceli pokryť. Máme

požiadavky na miesta, kde by ich
bolo vhodné umiestniť,“ povedal náčelník mestskej polície. Prioritou je
podľa neho monitorovanie vstupu a
výstupu vozidiel z mesta, aby v prípade páchania trestnej činnosti vedeli
dohľadať, či konkrétne vozidlá prešli
mestom Handlová.
Kamerový systém je obsluhovaný
24 hodín denne. V stálej službe sa
striedajú príslušníci mestskej polície
a štyria operátori chránenej dielne.
Pokiaľ operátor zistí, že niekde dochádza k protiprávnemu konaniu alebo
protiprávnej činnosti, kontaktuje
hliadku a tá vykoná výjazd. Vďaka kamerovému systému sa príslušníkom
mestskej polície podarilo odhaliť desiatky priestupkov, ale aj zaznamenať
dopravné nehody, poslať hasičov na
miesto požiaru a rýchlu zdravotnú
pomoc na záchranu človeka.
(IČ)

Nemocnica preventívne zakázala návštevy
Nemocnica v Handlovej zakázala
návštevy pacientov. Reaguje tak na
aktuálnu epidemiologickú situáciu v
súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Zákaz sa vzťahuje i na Senior centrum sv. Kataríny.
„Zdravotnícke zariadenie zatiaľ nemá
žiadnych pacientov s ochorením COVID-19, je však pripravené na reprofilizáciu lôžok i čo sa týka personálu
aj ochranných osobných pomôcok,“
informovala vo štvrtok 28. septembra
hovorkyňa spoločnosti Agel SK Martina Pavliková.

Nemocnica umožní návštevy vo výnimočných prípadoch, a to pre kňazov
za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, u
osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo
umierajúce. Každá takáto návšteva
však musí spĺňať viaceré kritériá. Musí
sa preukázať potvrdením o očkovaní,
prekonaní ochorenia, prípadne mať
test RT-PCR nie starší ako 72 hodín
alebo antigénový test nie starší ako
24 hodín. Zákaz návštev je v platnosti
až do odvolania.
(RED)

Zasadala tematická komisia pre Fond na spravodlivú
transformáciu. Navrhli zoznam nosných projektov
Dňa 10. septembra sa konalo online
zasadnutie tematickej komisie pre
Fond na spravodlivú transformáciu,
zriadenej pod Radou partnerstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK), za účasti zástupcov Ministerst
va investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky,
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, TSK, Európskej komisie (EK), zástupcov verejného a časti
súkromného (priemyselného) sektora
a implementačných kapacít z územia
hornej Nitry.
Ide o 459 miliónov eur
Zasadnutie sa uskutočnilo v rámci
prípravy, riešenia a implementácie
Fondu na spravodlivú transformáciu
ako špecifického cieľa Operačného
programu Slovensko, pričom boli
odprezentované témy ako: aktuálny
priebeh prípravy Plánu spravodlivej
transformácie, návrh nosných projektových zámerov z verejného sektora,
ich hodnotenie a predprojektová príprava a podobne.
Plán spravodlivej transformácie je povinným strategickým dokumentom
pre čerpanie Fondu na spravodlivú
transformáciu a tvorí samostatnú prílohu Operačného programu Slovensko, na ktorý sú naviazané konkrétne
finančné prostriedky vo výške 459
mil. eur, ktoré sa budú čerpať prost
redníctvom Fondu na spravodlivú
transformáciu. Dokument je mimoriadne dôležitý a nadväzuje na Akčný
plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra z roku 2019, na ktorý
v tom čase neboli alokované finančné
prostriedky.
Cieľ ostáva nezmenený
Pri príprave Plánu spravodlivej transformácie boli z akčného plánu transformácie hornej Nitry v súčasnosti
využité kapitoly a nájdené synergie.
Hlavný cieľ prenesený z akčného plánu do Plánu spravodlivej transformá-

Rokovanie sa uskutočnilo v rámci príprav čerpania Fondu na spravodlivú transformáciu. ILUSTRAČNÉ FOTO: TSK
cie zostáva v pôvodnom znení a to,
že horná Nitra sa stane atraktívnym a
sebestačným regiónom, kde sa bude
ekonomika rozvíjať v symbióze s čistým životným prostredím a dobrým
prepojením na iné ekonomické centrá.
Flagshipové projekty
Štruktúra Plánu spravodlivej transformácie musí zodpovedať príslušným
nariadeniam Európskej komisie. Tento
strategický dokument mal byť sfinalizovaný koncom septembra 2021 a nás
ledne zaslaný na schválenie Európskej
komisii. Podklad pre Plán spravodlivej
transformácie aktuálne dokončuje
spoločnosť PricewaterhouseCoopers,
ktorému predchádzalo predloženie
pripomienok.
V súvislosti s čerpaním prostriedkov z
Fondu na spravodlivú transformáciu sa
podarilo vyzbierať, v rámci vyhlásenej
nezáväznej online výzvy Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z marca
2021, 173 projektových zámerov pre
región hornej Nitry v hodnote 1,997
miliardy eur, s deklarovaním vytvorenia 12 639 nových pracovných miest.

Z oprávnených zámerov je vytvorený návrh zoznamu takzvaných
„flagship“ projektov (flagship z angl.
vlajková loď), ktoré preukazujú výz
namný transformačný potenciál v
súlade s Plánom spravodlivej transformácie, pričom 60% z celkových
zdrojov Fondu na spravodlivú transformáciu sa musí zazmluvniť do konca roka 2023 a zámery realizovať do
konca roka 2026 v zmysle nariadení
Európskej komisie.
Cieľom výberu projektových zámerov
verejného sektora, tzv. flagshipových
projektov, je možnosť získania finančných prostriedkov na predprojektovú
prípravu zo zdrojov REACT EU v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu.
Európska komisia poskytuje konzultanta pre Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
SR, ktorý bude k dispozícii pre poradensko – konzultačné práce pri projektovej príprave vrátane súkromného sektora. Zároveň ďalší konzultant,
Jaspers, bude spolupracovať na strategických projektových zámeroch.
Dana Hagarová, hlavná manažérka
implementačnej jednotky horná Nitra

Spoločný obecný úrad bude zastrešovať ďalšiu školu
Spojená škola - Základná škola s
materskou školou - Grundschule
mit Kindergarten Nitrianske Pravno patrí medzi päť škôl na Slovens
ku, ktorá poskytuje vzdelanie
deťom, príslušníkom nemeckej národnostnej menšiny, od 1. ročníka
v úzkej spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom na Slovensku.
Mestské zastupiteľstvo na septembrovom rokovaní schválilo pričlenenie obce Nitrianske Pravno do
Spoločného obecného úradu v
Handlovej. Spoločný obecný úrad
združuje mesto Handlová a obce
Ráztočno, Chrenovec-Brusno, Lipník,
Jalovec, Malá Čausa a Veľká Čausa,
pre ktoré vykonáva činnosti stavebného úradu, opatrovateľskej služby
a činnosti na úseku preneseného
výkonu štátnej správy v školstve. Pre
ďalšie štyri obce: Kanianka, Lazany,
Nedožery-Brezany a Poruba zabezpečuje činnosti len v oblasti školstva.
Ako informovala školská metodička
Andrea Bacúšan Nevolná, Nitrianske
Pravno bolo súčasťou Spoločného
obecného úradu v Bojniciach, ktorý
školský úrad zrušil. Preto požiadali o
pričlenenie do Spoločného obecného
úradu v Handlovej. „Obec má záujem
o zabezpečovanie činnosti na úseku
preneseného výkonu štátnej správy
v školstve, nakoľko sú zriaďovateľom
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základnej školy s celkovým počtom
žiakov 536. Ostatné činností vykonávané v rámci spoločného obecného
úradu si budú zabezpečovať samos
tatne,“ informovala na mestskom
zastupiteľstve v septembri Bacúšan
Nevolná. Ako ďalej informovala, rozšírením počtu členov spoločného
obecného úradu sa zvýši príspevok
štátu na činnosť školského úradu,
nakoľko výška tohto príspevku závisí
od počtu žiakov v základných školách
patriacich pod školský úrad. Tento
zvýšený príspevok pokryje náklady
na činnosť školského úradu v plnej
výške, keďže v súčasnosti časť nákladov musí doplácať mesto Handlová z
vlastných zdrojov. Podľa predsedníčky komisie vzdelávania, práce s deťmi
a mládežou, Danice Baranovičovej, v
komisii zvážili všetky za a proti. „Uvedomujeme si náročnosť spravovania
vzdialenejšieho školského obvodu.

Vidíme však viac benefitov pre mesto
aj pre školský úrad,“ povedala poslankyňa Baranovičová.
Základná škola v Nitrianskom Pravne
je podľa školskej metodičky veľmi
inšpiratívna: „Od 1. ročníka vyučuje
nemecký jazyk a spolupracuje s našim Karpatsko-nemeckým spolkom,
takže sú nám veľmi blízki. Táto škola
je aj pre naše školy veľmi inšpiratívna
a myslím si, že nám má čo ponúknuť.“
Pričlenenie obce Nitrianske Pravno
pod Spoločný obecný úrad Handlová
musia potvrdiť obecné zastupiteľstvá
všetkých zúčastnených obcí, ktoré
budú zasadať v mesiacoch október,
november až december 2021. Po
schválení dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
by sa obec Nitrianske Pravno mohla
stať súčasťou Spoločného obecného
úradu v Handlovej od 1. januára 2022.
(INU)
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Domácnosti v bytovke si vyplatili dotáciu na nádoby Roznos košíkov na kuchynský odpad
na separovaný zber. Kto ich už mal, dostal peniaze je v záverečnej fáze. Pozor na vrecká!
Náklady na zavedenie separovaného zberu v bytových domoch je
možné pokryť peniazmi z fondu
opráv.
Obyvatelia výškového činžiaku na
Morovnianskom sídlisku sa rozhodli lepšie separovať. „Na domovej
schôdzi sme si v lete odsúhlasili, že
každá domácnosť dostane príspevok na zakúpenie sady troch nádob
na triedenie plastov, skla a papiera,“
povedala obyvateľka domu, Monika
Svitková. Peniaze na dotáciu tridsať
eur pre päťdesiatpäť bytov našli vo
fonde opráv. „Náš dom má opravené
výťahy, rozvody, máme nové podlahy, dom je zateplený, tak sme uvažovali, čo by sme ešte vedeli spraviť,
čo by nám skvalitnilo život v dome.
Navrhli sme, aby každý byt dostal
dotáciu na nádoby a nikto nebol
zásadne proti. Ak si tie nádoby nemusia kúpiť sami a keď sa to zaplatí

z fondu opráv, je to ďalšie plus pre
ľudí,“ povedala Monika Svitková,
ktorá pracuje na Mestskom bytovom
podniku, kde nápad konzultovala.
Ako potvrdil konateľ Rudolf Vlk, ak
si nájomníci vyplatenie dotácie na
nákup nádob na odpad schvália na
domovej schôdzi, je to v zmysle zákona v poriadku. „Niekomu je veľa
dať tridsať eur na nádoby. Možnosť
preplatiť tieto náklady cez fond
opráv je motivačný prvok. Keď sa nebude triediť, poplatok za odvoz smetí pôjde iba hore, našou snahou ako
správcu bytov je presviedčať ľudí, že
triediť je potrebné. Poplatok za smeti
sa týka každého z nás a nemôže nám
byť ľahostajné, či to bude dvadsaťpäť
alebo päťdesiat eur ročne,“ povedal
Rudolf Vlk.
Podľa Moniky Svitkovej je aj z reakcií
obyvateľov domu zrejmé, že možno
viac ako polovica domácností odpad neseparovala. „Mnohí susedia

separovali iba PET fľaše a možno noviny. Ale množstvo ďalších menších
separovateľných zložiek hádzali do
zmesového odpadu. Keď už budú
mať doma nádoby, skôr ich napadne
vyseparovať ich. Ja som napríklad už
úplne odstavila nádobu na zmesová
odpad. Odkedy sme dostali košíky na
kuchynský odpad, je v našej rodine
nádoba na zmesový odpad zbytočná.“ Tí obyvatelia domu, ktorí nádoby
už mali, o nič neprišli. Dotácia 30 eur
im bola vyplatená v hotovosti.
Konateľ mestského bytového podniku verí, že príkladom činžiaku MC2
sa inšpirujú aj ďalšie bytové spoločenstvá. „Ako správca bytov sme
pripravení vyjsť separácii v ústrety
a bytovým spoločenstvám budeme
odporúčať riešenie pokrytia nákladov na nádoby pre separovaný zber
z fondu opráv,“ uzavrel konateľ mestského bytového podniku.
(INU)

Na štyroch miestach pribudne nové dopravné značenie
Na základe podnetov od obyvateľov
a viacerých kolíznych situácií, ktoré
mesto eviduje, bolo potrebné osadiť
nové dopravné značky na ďalších križovatkách v meste.
Zvislá dopravná značka „zákaz zastavenia“ bude osadená na ulici Cintorínska za križovatkou s ulicou 29.
augusta. Autám prichádzajúcim po
hlavnej ceste smerom od Žiaru nad
Hronom a odbočujúcim z hlavnej
cesty bránili v bezpečnom vjazde na
vedľajšiu cestu vozidlá zaparkované
popri chodníku na pravej strane.

Zvislé dopravné značenie „zákaz
vjazdu všetkým motorovým vozidlám“ pribudne v okolí bytových
domov na Mierovom námestí. Komunikácia pred bytovými domami
je oficiálne vedená ako chodník a nie
ako cesta pre motorové vozidlá. Preto
bude zakázaný prejazd popred bytové domy z ulice ČSA popred základnú
školu na Mierovom námestí. Tento zákaz nebude mať vplyv na autá prichádzajúce na parkoviská.
Na Mostnej ulici pribudnú informačne dve dopravné značky vyznačujúce

začiatok a koniec obytnej zóny.
Zvislé dopravné značenie „zákaz zas
tavenia“ bude osadené aj pri vjazde
na parkovisko za podnikateľským
inkubátorom. Tento zákaz platí pre
vozidlá, ktoré zvykli stávať pozdĺž
bočnej steny budovy domu kultúry.
Komunikácia musí byť ľahko prejazdná pre záchranné zložky.
Oddelenie dopravy eviduje niekoľko
ďalších lokalít v meste, ktoré bude v
spolupráci s Okresným dopravným
inšpektorátom postupne riešiť zákazovými dopravnými značkami. (VM)

S výstavbou obchvatu Prievidze chcú začať budúci rok
Slovenská správa ciest (SSC) chce začať s výstavbou časti obchvatu Prievidze budúci rok. Náklady na 1. etapu
2. stavby cestného ťahu odhadla na
30,1 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.
„V dôsledku narastajúcej intenzity
tak motorovej, ako aj pešej dopravy
komunikácia I/64 ako prieťah ovplyvňuje negatívne kvalitu života v meste.
Hlavne v úseku centra mesta dochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu

chodcov a zvýšená je dopravná nehodovosť,“ zdôvodnili výstavbu cestári.
Obchvat by podľa nich mal priniesť
zvýšenie plynulosti a bezpečnosti
dopravy i zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
na zostávajúcej komunikácii. Stavba
zabezpečí aj zníženie hlukového a
emisného zaťaženia na prieťahu cez
centrum. Výstavbou časti obchvatu
v trase budúcej cesty I/64 sa podľa
SSC doplní obchvatová komunikácia
mesta o ďalší úsek, umožní sa tiež

priame prepojenie z Bojníc na cestu
I/9 a sčasti sa odľahčí centrum mesta
o smery na Handlovú a na smer Nováky. Obchvat má SSC financovať z eurofondov, čo znamená, že dobudovať
by ho mala do konca roka 2023. Prvý
úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza
začala SSC - Investičná výstavba a
správa ciest Žilina stavať v roku 2008.
Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.
(TASR)

V bani Handlová ukončili ťažobnú činnosť
V súvislosti s realizáciou útlmového
programu, vyhláseným Vládou SR
z dôvodu ukončenia všeobecného
hospodárskeho záujmu v roku 2023
a s tým súvisiacim postupným znižovaním ťažby uhlia bolo rozhodnuté o
ukončení ťažby v dobývacom priestore Handlová. Mesto o tom 1. októbra
informoval listom predseda predsta-

venstva spoločnosti Hornonitrianske
bane Prievidza, a. s., Stanislav Gurský.
Z celkového počtu 383 zamestnancov, ktorí boli zaradení na pracoviskách v Handlovej bolo 95 zamestnancov preradených na iné pracoviská
spoločnosti. Pracovné využitie ostatných zamestnancov bude prehodnotené do decembra 2021.

„Zamestnancom, ktorí budú označení ako nadbytoční, bude ponúknutá
možnosť zapojenia sa do projektu
rekvalifikácie „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.“ Taktiež
budú hľadané možnosti na umiestnenie týchto zamestnancov u iných
spoločností v našom okrese,“ uzavrel
Gurský.
(RED)

Spoločnosť Hater – Handlová v spolupráci s mestom Handlová a dobrovoľníkmi z radov občanov v uplynulých
dňoch finišovala s distribúciou štartovacích balíčkov pre zber biologicky
rozložiteľného kuchynského ospadu
(BRKO, za čo chceme všetkým zúčastneným poďakovať.
Štartovacie balíčky predstavujú pre
obyvateľov mesta Handlová bonus
nad rámec zákona. Zámerom tohto
kroku bolo zvýšiť záujem o triedenie
a zlepšiť povedomie občanov. Obyvatelia, ktorým sa balíček nedostal, si ho
môžu bezplatne vyzdvihnúť v sídle
firmy Hater – Handlová na Potočnej
ulici 20 v pracovných dňoch v čase od
7.00 do 22.00.
Iba kompostovateľné vrecká
Súčasťou balíčka sú kompostovateľné
vrecká, ktoré čiastočne pomáhajú znižovať zápach. BRKO je možné sypať
do hnedej 240 l nádoby na biologický
odpad aj bez vrecka, prípadne použiť
papierové vrecká. V žiadnom prípade
však BRKO nepatrí do hnedej nádoby v plastovom vrecku! Bežné plasty
totiž nie je možné kompostovať. V
prípade, ak nemáte rozložiteľné vrecká, môžete zbierať kuchynský odpad
aj do inej nádoby, z ktorej ho potom
vysypete priamo do kontajnera na
bioodpad.

Vrecká na odpad si môžete kúpiť v
spoločnosti Hater – Handlová v čase
od 7.00 do 15.00 počas pracovných
dní. Kúpiť sa dajú aj v potravinách
alebo drogériách, musí na nich byť
aspoň jeden z nižšie uvedených symbolov.
Povinnosť separovať BRKO nadobudla v zmysle novely zákona o odpadoch platnosť od 1. januára 2021.
Mestá a obce mali povinnosť zaviesť
systém triedenia kuchynského odpadu a bioodpadu najneskôr do 30.
júna 2021. Zodpovedným triedením
odpadu dokážeme znížiť množstvo
odpadu, ktorý by skončil na skládke, a
taktiež ovplyvniť tvorbu skleníkových
plynov. Každý z nás vie priložiť ruku k
dielu, pretože najlepší odpad je aj tak
ten, ktorý nevznikne!
(HH)

Otvorili novú urologickú ambulanciu
Nemocnica AGEL Handlová 4. októbra otovrila urologickú ambulanciu pod vedením MUDr. Violy
Filipovičovej.
MUDr. Viola Filipovičová predtým pracovala na urologickom oddelení Fakultnej nemocnice Brno, v popradskej
nemocnici a v NsP Prievidza so sídlom
v Bojniciach. Jeden rok viedla urologickú ambulancii v Nemocnici Žiar
nad Hronom. ,,V našej ambulancii
bude poskytované komplexné spekt
rum urologickej starostlivosti. Zahŕňa diagnostiku a liečbu zápalových
ochorení močových ciest, sexuálne
prenosných ochorení, nezhubného
zväčšenia prostaty, hyperaktívneho
močového mechúra či inkontinencie
moču. Cieľom činnosti urologickej
ambulancie je tiež starostlivosť o
pacientov s neurologickými ochoreniami a z toho vyplývajúcimi ťažkosťami s močením,“ vysvetlila lekárka.

Taktiež budú vykonávané preventívne prehliadky u mužov za účelom
prevencie karcinómu prostaty, bude
možné aj vyšetrenie pacientov s
poruchami erekcie, ejakulácie, diagnostika syndrómu nedostatku testosterónu, diagnostika a očkovanie HPV
u mužov.
,,Výhodou je, že ak počas vyšetrenia zistíme, že je potrebná operácia, v rámci jednodňovej zdravotnej
starostlivosti bude poskytované
spektrum výkonov zazmluvnených
poisťovňami. Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná aj detským
pacientom,“ povedala MUDr. Viola
Filipovičová.
Urologická ambulancia bude ordinovať v pondelok a štvrtok od 7.00 do
15.00 hod. a objednávky pacientov
budú vybavené telefonicky na čísle
046/5192733.
(RED)
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Čítanie klasických kníh je stále „IN“

Škôlkari sa začali oboznamovať s lesom

Nové knihy v knižnici z Fondu na
podporu umenia.
Sme presvedčení, že čítanie nevyjde
z módy, že čítanie je stále dôležité a
knižnice stále potrebné, že „Čítanie je
stále IN“. Pod týmto názvom máme
opäť podporený projekt na podporu čítania a získavania noviniek do
knižnice. Naši čitatelia sa môžu tešiť
na množstvo nových kníh rôznych
žánrov a pre všetky vekové kategórie.
Dotáciu vo výške 2 000 eur sme získali
na nákup kníh pre mestskú knižnicu
z Fondu na podporu umenia (FPU-verejnoprávna inštitúcia, ktorá podpo-

ruje umenie a kultúru na Slovensku).
Knižné tituly budeme postupne nakupovať, spracúvať a čitateľom budú
priebežne k dispozícii. O zakúpených
novinkách sa naši čitatelia dozvedia
z výstaviek nových kníh, pri návšteve
knižnice.
Daniela Mikulášová, riaditeľka MsK Handlová

Deti sa dozvedeli základné informácie o lese, zvieratách a stromoch, zapájali sa prostredníctvom hier a svojimi otázkami.
Handlovské lesy n.o. v spolupráci s
LESY SR a handlovskými materskými
školami začali s výukou lesnej pedagogiky, ktorej cieľom je podporiť záujem detí predškolského veku o les,
prírodu a životné prostredie, súčasne
rozvíjať prírodovednú gramotnosť a
vytvoriť pozitívny vzťah k prírode a k
lesu.
Lesná pedagogička Ing. Petra Jankejová z LESY SR sa snaží hravou formou
priblížiť les a jeho dôležitosť pre človeka. Výuky sa v stredu 29. septembra
2021 zúčastnilo 35 detí z dvoch predškolských tried z elokovaného pracoviska materskej školy Morovnianska
cesta. Deti sa dozvedeli základné
informácie o lese, zvieratách a stromoch, zapájali sa prostredníctvom
hier a svojimi otázkami. Naučili sa

ako sa v lese správať a ako ho chrániť.
Pani lesníčka im darovala sadeničku
stromčeka, ktorú si deti spolu s pani
učiteľkami zasadia v areáli škôlky.
Lesná pedagogika je určená všetkým
vekovým cieľovým skupinám, najmä
deťom a mládeži. Využíva rôzne metódy a formy zážitkového a zmyslového učenia alebo učenia hrou, čo je
najmodernejší trend vo vzdelávaní.
„Deti by sme chceli oboznámiť s tým,
aké zvieratá žijú v handlovských lesoch a na našich lúkach, aké rastliny
tu rastú a aké máme v okolí kopce,
potoky, háje a podobne,“ povedal
Jozef Maďar, riaditeľ Handlovské lesy,
n.o.
Aktivity lesnej pedagogiky budú
prebiehať v blízkej dobe aj v ďalších
handlovských škôlkach a základných

FOTO: HL

školách. Najbližšie sa na návštevu
lesnej pedagogičky môžu tešiť predškoláci z elokovaného pracoviska Dimitrovova.
Lina Gregor

Verejnosť si pripomenula pamiatku padlých Handlovčanov v prvej svetovej vojne
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2021 si uctili pamiatku Handlovčanov padlých v 1. svetovej vojne. V programe vystúpili
folklórna skupina Hájiček z Chrenovca – Brusna a spevácka skupina
Grünwald z Handlovej.
Dôsledky veľkej vojny, ako v tom čase
volali 1. svetovú vojnu, sa nevyhli ani
Handlovej. Na základe všeobecného
mobilizačného rozkazu z 30. augusta
1914 narukovalo do rakúsko-uhorskej
armády takmer 800 handlovských
mužov vo veku od 20 do 50 rokov,
teda takmer štvrtina práceschopných mužov. Väčšina narukovala k
12. pešiemu pluku v Trenčíne, niektorí k 14. pluku v Nitre a Bratislave.
Handlová musela do vojny dodať aj
80 konských záprahov s kočišmi, štyri
kostolné zvony boli použité ako materiál pre vojnové účely a mestečko
muselo zaplatiť aj vojnovú pôžičku
300 000 korún. Všetka práca zostala
na bedrách žien, starcov a detí.
Vriaci kotol vybuchol
Dobre sa neviedlo ani handlovským
baníkom. Podnik bol zmilitarizovaný,

baníci sa zmenili na vojakov, ktorí
si svoje vojenské povinnosti plnili
pod zemou. Zlé sociálne postavenie, hlad a bieda premenili Handlovú na vriaci kotol. Začala sa séria
štrajkov a protestných akcií. Najtragickejším bol deň 22. júl 1918, ktorý po sebe zanechal štyri obete. Po
skončení vojny sa prví Handlovčania začali vracať z frontu v decembri
1918. Nevrátili sa však všetci.
Takmer zabudnutý pomník
Obyvatelia Handlovej obetiam 1.
svetovej vojny venovali pomník,
ktorý bol v ére socializmu dlhé desaťročia zatajovaný. Pomník dali
zhotoviť karpatskí Nemci, ktorí sa
na jeho výstavbu zložili vo verejnej
zbierke. V roku 1923 ho postavili
na súčasnom Námestí baníkov v
priestore pred dnešným Podnikateľským inkubátorom. Pomník z
kararského mramoru vytvoril bans
kobystrický sochár Karol Horn.
Zobrazuje zraneného vojaka, ku
ktorému sa skláňa druhý vojak. Na
tabuľových platniach sú mená všetkých vojakov, Handlovčanov, ktorí
o svoj život prišli na bojiskách 1.

svetovej vojny na talianskych, srbs
kých, či ruských bojových poliach.
Pri prestavbe námestia v rokoch
1955 - 1956 bol pomník z centra
mesta odstránený a premiestnený
na novootvorený mestský cintorín.
Na hromade sutín a s rozbitými
pamätnými tabuľami však pietnu
funkciu neplnil. V rokoch 1966 –
1967 vytvorili Martin Prôčka a Ján
Procner Pomník obetiam handlovs
kého štrajku a z ich iniciatívy bol
pomník obetiam 1. svetovej vojny
umiestnený ako doplnkový objekt
na zadnú stranu nového monumentu. V závere roka 2017 samospráva
mesta Handlová získala dotáciu na
reštaurovanie Pomníka obetiam
1. svetovej vojny. Reštaurátorské
práce vykonal akademický sochár
Dušan Hagara.
142 obetí
Na pomníku je vyrytých 142 mien
vojakov, ktorí sa do Handlovej už
nikdy nevrátili. Najmladšou obeťou
vojny bol len sedemnásťročný Paul
Hickl, ktorý padol na ruskom fronte
v roku 1914.
(RED)

Handlovčania obetiam 1. svetovej vojny venovali pomník, ktorý bol desaťročia zatajovaný. FOTO: JP
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Veselo sa hraj a pri tom sa usmievaj S čím sa stretávame v Kontaktnom centre Handlová?
by sme chceli organizovať pre deti,
členov malé turnaje v spoločenských
hrách vonku.
Využili sme voľný čas, pekné počasie
a 15. septembra sme zorganizovali
brigádu tridsiatich dobrovoľníkov z
radov učiteľov, rodičov, zamestnanca
Veolie a detí, ktorí sa zišli na školskom
dvore. Zobrali štetce, farby a pustili sa
do maľovania na asfalt. Na školskom
dvore vzniklo farebné ihrisko s hracími plochami – hadík, piškvorky,
zrkadlo, škôlka, dúha, meno – mesto
– zviera – vec. Práca nám išla od ruky,
smiech a dobrá nálada sa niesla škols
kým dvorom.
Po práci sme si oddýchli pri občerst
vení a začali sme plánovať, čo zveľadíme v našom areáli nabudúce.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa zúčastnili brigády.
Mária Maňáková

Na asfaltovej ploche pred ZŠ Morovnianska cesta vzniklo farebné ihrisko.

Transformácia uhoľného regiónu hornej Nitry so sebou prináša aj viaceré
nežiadúce dopady na naše územie
a jeho obyvateľov. Útlm a postupné
ukončovanie banskej činnosti najviac pocítia zamestnanci baní, bez
rozdielu na ich pracovné zaradenie.
Riziko straty zamestnania, pravidelného príjmu, sociálnych istôt, obavy
z nutných životných zmien a nečakaných situácií pomáha znížiť zapojenie
do Národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.
Súčasťou národného projektu je činnosť Kontaktných centier v každom
partnerskom meste: Handlová, Prievidza, Nováky. Jednou z hlavných
úloh Kontaktného centra je pomoc
pri riešení problémov zamestnancov
HBP, a.s. súvisiacich s pravdepodobnou stratou zamestnania alebo prameniacich z rôznych iných životných
situácií. Nemilých situácií, ktoré život
každému z nás prináša, býva viacero.
Najväčší záujem je o individuálne
poradenstvo zamestnancov Kontaktného centra. Odborní pracovníci
Kontaktného centra poskytujú bezplatné služby v sociálnej a právnej
oblasti, a taktiež ekonomické a psychologické poradenstvo. Zo sociálnej
oblasti sú to otázky ohľadom nároku
na kompenzačný príspevok, riešenie
rodinných a osobných problémov,
problematika bývania a pomoc pri
riešení zdravotných problémov. Z
ekonomickej oblasti je to napríklad
poradenstvo pri zadlženosti a pri nas
tavení a zlepšení podmienok splátok
úverov. V oblasti legislatívy vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov a
v rámci psychológie riešenie rôznych
osobných a pracovných problémov,
motivácie. Zaznamenali sme aj záujem o výživové poradenstvo, nakoľko
práca v podzemí je fyzicky náročná a
často sa odzrkadlí na zlom zdravotnom stave.
Každý zamestnanec HBP, a.s, ktorý
prejaví záujem o poradenstvo má
u nás dvere otvorené. Poradenstvo

prebieha individuálne s ohľadom na
potreby klienta. Vďaka národnému
projektu sú všetky služby pre zamestnancov HBP, a.s. zdarma. Ak má človek
problém, bola by škoda to nevyužiť a
problém neriešiť. Keď už klient príde
raz, väčšinou sa vráti opäť.
Naše Kontaktné centrum navštevujú
zamestnanci HBP, a.s., ktorí už boli určení v bani ako nadbytoční a vstúpili
dobrovoľne do projektu, ale taktiež aj
stále aktívni zamestnanci, ktorí ešte v
bani pracujú, ale v blízkej dobe pravdepodobne o prácu prídu. Keď budú
určení ako nadbytoční, môžu vstúpiť
do projektu, môžu sa rekvalifikovať a
naďalej využívať služby Kontaktného
centra. To, či človek v projekte využije
všetky jeho možnosti je len na ňom.
Služby Kontaktného centra môžu naďalej využívať aj tí, ktorí už majú účasť
v projekte za sebou.
Okrem individuálnej podpory organizujeme aj rôzne odborné stretnutia, prednášky a diskusie, motivačné

work
shopy a komunitné aktivity
rôzneho druhu. Kontaktné centrá vytvárajú pre zamestnancov HBP, a.s.
priestor pre spoločné stretávanie sa
a odovzdávanie si skúseností.
Bližšie informácie o projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná
Nitra nájdete na www.nphornanitra.
sk alebo na www.handlova.sk (pre
obyvateľov/Kontaktné centrum pre
baníkov). Sledovať nás môžete aj na
facebooku Kontaktné centrum Hand
lová alebo nás navštívte osobne na
Námestí baníkov v Podnikateľskom
inkubátore na 1. poschodí. Tešíme sa
na Vašu návštevu.
Branislav Ondruška,
odborný pracovník pre oblasť psychológie

Je hodné povšimnutia, že o založení Sokola referovali aj noviny
slovenských legionárov. Ďalšie záujmové spolky vznikali ako huby
po daždi – Matica Slovenská so
svojím Spevokolom, už spomínaná
Robotnícka telovýchovná jednota s divadelným súborom, Banská
hudba, ktorá zahŕňala sláčikové
aj dychové zoskupenie, Športový
klub (pôvodne Olympia a Atletický
klub), ATUS (Nemecký robotnícky
telocvičný spolok), FRTJ (Federácia
robotníckych telovýchovných jednôt, od roku 1926 FPT (Federácia
proletárskej telovýchovy), cyklistický oddiel, knižnica i Červený kríž.
Rôznorodú a bohatú divadelnú činnosť rozmanitých spolkov dopĺňali
predstavenia handlovských škôl.

Otázka číslo 14:
Kde boli vydávané noviny
slovenských legionárov?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.employment.
gov.sk / www.esf.gov.sk

FOTO: MM

645. výročie mesta Handlová, ktoré oslavuje naše mesto v tomto
roku, si pripomíname na stránkach
Handlovského hlasu v každom jeho
vydaní až do konca roka bádavou
súťažou o pekné ceny. Správne odpovede na súťažné otázky nájdete
v Monografii mesta 1, ktorá vyšla v
roku 2017. Tento rok ju sprístupňujeme v digitálnej podobe na webovom 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.

čísla novín.
3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplňte a vhoďte do schránky na budove
MsÚ v obálke s označením: Súťaž
645 alebo odfoťte vyplnený kupón
a pošlite fotografiu na adresu redakcie handlovsky.hlas@handlova.
sk, v predmete správy uveďte: „Súťaž 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, ktorým venujeme novú
Monografiu mesta 2.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

Súťažná úloha č. 14

1. Po zverejnení krátkeho textu o
meste bude nasledovať otázka. Vašou úlohou bude otázku správne
zodpovedať.
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že
napíšete odpoveď do formulára,
ktorý nájdete vo vydaní Handlovského hlasu na tomto mieste, vypíšete kontaktné údaje a pošlete do
redakcie do uzávierky budúceho

Popri politických zoskupeniach
vznikali aj športové a kultúrne spolky, organizujúce svojich členov v
rôznych záujmových činnostiach.
Pred prvou svetovou vojnou tu
pôsobili len Dobrovoľní hasiči a ich
hudobné zoskupenie, Rímskokatolícky čitateľský spolok s Divadelnou
skupinou a Kresťanské konzumné
spoločenstvo. Už roku 1919 poru-

čík Záhradecký založil v Handlovej
telocvičnú jednotu Sokol, ktorá na
rozdiel od komunistickej organizácie tohto typu nebola namierená
proti režimu. Sokol zakrátko získal
100 členov a mal aj svoju divadelnú
skupinu.

Žrebovanie 13. kola
Členovia TJ Sokol.

Aj Slovenská ľudová strana si budovala svoju telocvičnú jednotu pod
názvom Orol. Medzi členmi Orla,
Sokola i Robotníckej telocvičnej
jednoty nebola núdza o konflikty.

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

Detská organizácia Fénix, ZŠ Morovnianska cesta a zamestnanec Veolie
Michal M. sa zapojili spolu do projektu Zamestnanecké granty Veolia.
Tento projekt je určený pre všetkých
zamestnancov skupiny Veolia na
Slovensku. Prostredníctvom Zamestnaneckých grantov je možné podporiť projekty, ktoré majú verejnoprospešný charakter, tzn. reagujú na
spoločenskú potrebu. Podmienkou
udelenia zamestnaneckého grantu
je osobná participácia zamestnanca
ako dobrovoľníka na prihlásenom
projekte.
Na školskom dvore ZŠ Morovnianska
cesta sme sa rozhodli zriadiť voľný
priestor, ktorý by využívali deti každého veku. Na asfaltovej ploche sme
chceli nakresliť hracie plochy spoločenských hier. Plány hier na asfaltovej
ploche budú slúžiť na rozvíjanie pohybovej aktivity. V letných mesiacoch

V 13. kole sme sa pýtali, aký názov
mala Handlová v maďarskom jazyku? Správna odpveď je Nyitrabánya. Zo správnych odpovedí sme
vylosovali čitateľa Jozefa Ondriša.
Výhercovi srdečne blahoželáme!
(RED/MKH)

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. Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné
údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov
7, 97251 Handlová , 0908 342 616, handlova@handlova.sk. Doba uchovávania
osobných údajov: do doby pominutia účelu – zlosovanie výhier. Svojím podpisom
dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi
súhlas so spracovaním mojich osobných
údajov pre vyššie uvedené účely. Podrobnosti o ochrane osobných údajov sú dostupné na www. handlova.sk/ samosprava/ osobnyudaj.

Podpis:
.........................................................................
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spomienka

Spomienka

S úctou a láskou v srdci
spomíname na
Oľgu Hájovskú,

Dňa 30. septembra
uplynul rok, čo nás
navždy opustila naša
milovaná mamička,
starká a prastarká
Rozália Schwarczová.

ktorá by sa 10. októbra
dožila 90 rokov.
Venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Syn Roman a Tibor s rodinami.
1/19/10/2021/OI

Spomienka

Odišla si od nás, my
zostali sme v žiali,
navždy budeš mamička naša žiť v srdciach
našich spomienkami. S láskou a úctou
spomínajp dcéra a synovia s rodinami.
5/19/10/2021/OI

Dňa 5. októbra si
pripomíname 7. výročie
úmrtia môjho manžela,
otca, starého otca
a švagra
Štefana Šišmiča.

Spomienka

S láskou spomína
manželka s deťmi.
2/19/10/2021/OI

Spomienka
Ani čas nevie zahojiť
v našich srdciach
tú veľkú bolesť.
S úctou a láskou
spomíname na dobrého,
láskavého otecka,
starého otca a praotca
Ľudovíta Madolu,
ktorý nás v 53. roku svojho života opustil.
Dňa 12. októbra si pripomenieme 55. výročie
jeho odchodu. Ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú s nami. Deti Mária
s rodinou, Gizela s rodinou a ostatná rodina.
3/19/10/2021/OI

Spomienka
Čas neúprostne rýchlo
plynie, opäť je tu ten
najsmutnejší deň,
19. október. S láskou a
stále s veľkým žiaľom
v srdci si spomíname
na nášho milovaného
syna, brata, synovca,
bratranca, strýka
a veľkého priateľa
Ľudovíta - Majka Bielokostolského,
ktorý nás v najkrajšom životnom rozkvete
náhle opustil, odišiel tam, odkiaľ niet návratu.
Pripomíname si 35. výročie jeho odchodu.
Ani čas nevie zahojiť bolesť, ranu v našich
srdciach. Ostali len krásne spomienky na každý
deň prežitý s Tebou. Chýbaš nám Majko.
S láskou spomínajú mamička, brat Tibor
s rodinou, ostatná rodina, priatelia a kamaráti.
Ďakujeme všetkým,
že nezabudli a spomínajú s nami.
4/19/10/2021/OI

Spomienka
V týchto dňoch by sa
dožila 100 rokov moja
mamička, pani
Anna Drábová.
S láskou a úctou
na ňu spomína dcéra
Daniela s rodinou.
7/19/10/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 20 / 2021
je v utorok 12. októbra.
Na distribučných miestach
noviny budú 20. 10. 2021.

Poďakovanie

Dňa 3. októbra sme si pripomenuli prvé smutné
výročie, odkedy nás opustil náš milovaný otec,
starý aj prastarý otec,
Ladislav Schnircz
a zároveň 3. rok odkedy navždy odišla naša
milovaná mamina, stará mama a prastarká,
Viera Schnirczová.
Žili spolu krásnych 66 rokov a navždy ostanú
v našich srdciach a spomienkach.
S láskou a úctou spomínajú syn Milan,
syn Miroslav s rodinou a ostatná rodina.
6/19/10/2021/OI

Riadková inzercia
Predám satelit na 2 antény + 2 prístroje na
karty. Cena: 20 €. Predám 4-miestny stan,
nová konštrukcia. Cena: 20 €. Lacno predám
4 ks zimné zánovné pneumatiky, rozmery
185/60/R-14. Ostali mi po predaji auta. Cena:
3 €/ks. Treba vidieť. 0948 223 662.
8/19/10/2021/OI

Chceli by sme prostredníctvom
Handlovského hlasu poďakovať pani
Adriane Oswaldovej. Adriana je dobrovoľníčka, ktorá už jedenásť rokov
organizuje výlety nadšencov prírody
a turistiky do Tatranských Matliarov,
v rámci ktorých v priebehu jedného
týždňa absolvujeme vždy veľa ďalších
aktivít a krátkych výletov po okolí.
Tieto spoločné výlety utužujú naše
priateľstvo a obohacujú náš život o
spoločné zážitky. Tešíme sa na ďalšie
spolu strávené chvíle. Nie sme združení v žiadnom spolku ani organizácii.
Ak by mal hocikto chuť sa k nám pridať, neváhajte! Pýtajte sa nás.
Litvová Dana

Opekačke predchádzalo športovanie
Výbor ZO SZZP v Handlovej zorganizoval pre svojich členov kultúrno-športový deň. Dňa 15. septembra
sa zišli v Dennom centre. Športovaniu
a opekačke predchádzalo školenie
desiatkárov a výboru. Predseda ZO,
pán Lipiansky, informoval o podujatiach, ktoré sme v priebehu roka
organizovali, o starej členskej základni. Plánujeme, ak nám počasie bude
priať: „Prechádzka banskym náučným
chodníkom“. Športové zápolenie
medzi členmi otvoril predseda ZO,
poprial všetkým súťažiacim zdarný
priebeh súťaže. Súťažilo sa v hádzaní
šípok a v hode drevenými kockami
na cieľ.
1.miesto: p. Makovinská – 26 bodov
2. miesto: p. Lipianska – 20 bodov
3. miesto: p. Pročka – 17 bodov
O cenu útechy sa podelili p. Magulová a p. Šeboková. Opekačku pri príjemnej hudbe a družnej debate sme

ukončili v popoludňajších hodinách.
Zúčastnilo sa nás 30 členov, Výbor
konštatoval v závere, že keď je akcia
dobre pripravená, počasie nám praje, slniečko svieti a cítite sa dobre v
spoločnosti priateľov, nechce sa Vám
ísť domov.
V závere ďakujeme mestskému úradu
a jeho komisiám za finančnú podporu, bez ktorej by sme to z vlastných
prostriedkov nezvládli.
Handlovská organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých 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
kontaktovať sociálne odd. MsÚ Handlová na tel. čísle 0918 325 883.
Anna Patermanová, hospodárka ZO SZZP

SENIOR CENTRUM
HANDLOVÁ
prijme
inštruktora/-ku
sociálnej
rehabilitácie
Informácie
0917 127 450

POŽIADALI NÁS O POMOC / POŽIADALI NÁS O POMOC

Pomôžme Miladke chodiť
Dobrý deň, moja výzva na portáli
Ľudia Ľuďom je určená na kúpu neurostimulátorov na nohy a kyslíkovu
terapiu. Prosím podporte túto výzvu
finančne podľa vašich možností. Zo
srdca vám ďakujem.
Volám sa Milada Pirošková. Pochádzam z mesta Handlová. Mam 49
rokov. V roku 2003 mi diagnostikovali roztrúsenú sklerózu. Bojujem
s chorobou ako sa len dá. Konečne
mám možnosť prenajať si alebo kúpiť neurostimulátor na nohy pri ktorom nastávajú viditeľné zmeny pri
chôdzi. Ľavé chodidlo ožíva a padnuté prsty už nie sú v kŕčoch. Už sa
môžem postaviť na celú plochu chodidla. Práva noha ktorá zaostávala
dostáva impulz k vykročeniu. Prečo to, čo pomáha, musim vrátiť?! Na kúpu
neurostimulátorov nemám. Cena 1ks je 5 163 eur. Ja potrebujem 2 ks. Prenájom
je 350 eur na mesiac. Týmto žiadam o pomoc. Impulzy do nôch mi pomáhajú a
prebúdzajú ich činnosť. Zároveň potrebujem absolvovať kyslíkovú terapiu ktorá
podporuje činnosť mozgu. Táto terapia mi uľahčuje a celkovo podporuje činnosť
organizmu pri mojej nevyliečiteľnej chorobe. Len jedna hodinová terapia stojí
ZŤP občana 30 eur. Preto prosím ľudí, ktorým cudzí osud nie je ľahostajný o
pomoc a podporu.
Milada Pirošková

www.ludialudom.sk/vyzvy/11461
Mesto Handlová nie je organizátorom charitatívnej zbierky a nezodpovedá za pravdivosť údajov,
ktoré organizátor zbierky poskytol.

Keď je akcia dobre pripravená a počasie praje, nikomu sa nechce ísť domov.
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DIGITÁLNE KINO BANÍK

Program od 7. do 16. októbra 2021
ZBOŽŇOVANÝ
Komédia / ČR / MP 12
99 min / 5 €
7. 10., 18.00 / 9. 10., 18.00

KRÚDOVCI: NOVÝ VEK
Animovaný / USA / MP / dabing
95 min / 5 €
10. 10., 16.00

INÁ SVORKA
Dráma / SK / MP 15
98 min / 4 € / FK REBEL
4. 10., 20.00

VENOM 2: CARNAGE PRICHÁDZA
Scifi / USA / MP 15 / titulky
98 min / 5 €
14. 10., 18.00 / 16. 10., 18.00

SUPERNOVA
Dráma / VB/ MP 12 / titulky
93 min / 5 €
8. 10., 18.00 / 11. 10., 18.00

POSLEDNÝ SÚBOJ
Historický / USA / MP 12 / titulky
152 min / 5 €
14. 10., 20.00 / 16. 10., 20.00

ĽÚBIL SOM SVOJU ŽENU
Dráma / FRA / MP 15 / titulky
96 min / 5 €
8. 10., 20.00 / 10. 10., 18.00

Možnosť výberu filmu, dátumu a času
pre skupiny 046/ 5 475 439.
www.kino.handlova.sk

DRAČIA KRAJINA
Animovaný / NEM / MP / dabing
92 min / 5 €
9. 10., 16.00
ZÁKON LÁSKY
Dokument / CZ / MP 15
89 min / 5 €
9. 10., 20.00
Premietame vždy!
Aj pre jedného diváka.

Slováci uskutočnili prvovýstup v Kirgizských horách Adam Krčmárik ostal v službách MBK

Vrcholová fotogrtafia (hore) a slovenská cesta na Pik Vernyi (vpravo).
Horolezeckú expedíciu finančne
podporilo aj mesto Handlová.
Plán ísť si zaliezť do doliny Kookshal
Too v Kirgizskej republike vŕtal slovenským horolezcom v hlave už dlhšie. Z pôvodne šesťčlennej skupiny
ostali traja: Juraj Švingál, Lukáš Bulla
a Handlovčan, Marek Radovský.
Po prílete do hlavného mesta Kirgizska, Biškek, horolezcov čakala dvojdňová cesta terénnym autom. Vynáška batohov s váhou 18 kg do výšky 4
200 metrov nad morom horolezcov
odrovnala na dva dni, takže pokus
vyliezť poľskú cestu na Pik Vernyi
podnikli na tretí deň. Po niekoľkých
stovkách metrov lezenia sa však dohodli, že stenu zlania a vrátia sa do
základného tábora.

Prvým hráčom handlovskej súpisky na sezónu 2021/2022 sa stal považskobystrický odchovanec Adam
Krčmárik, ktorý s hornonitrianskym
klubom predľžil zmluvu. Dvadsaťjedenročný basketbalista debutoval
pod ligovými košmi v uplynulom ligovom ročníku, práve v zeleno-čiernom drese. Do Handlovej prišiel z
prvoligovej Považskej Bystrice, kde
bol lídrom rozohrávky. Ponuka z baníckeho mesta bola pre neho veľkou
príležitosťou vstúpiť do “veľkého” basketbalu a ani na okamih sa jej nebránil. Bývalý mládežnícky reprezentant
tak odišiel zbierať ligové skúsenosti
do najvyššej súťaže.
„Vlaňajšia sezóna mi dala z basketbalového pohľadu veľmi veľa. Išlo o
môj ligový debut a musím povedať,
že s minutážou, ktorú som v rámci
nej dostal, som pred jej štartom nepočítal. Nastupoval som v rozhodnutých, ale aj vyrovnaných zápasoch.
Napriek skromným skúsenostiam mi
tréner neraz vyslovil dôveru a ja som
sa snažil nesklamať ho. Verím, že v
nastávajúcom ročníku zužitkujem
všetko, čo som sa vlani naučil a moje
výkony opäť porastú,” zhodnotil mladý Považskobystričan.
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Adam je tak prvým podpísaným hráčom v Handlovej, ktorý ako jediný
zotrval na súpiske Baníka z minuloročného kádra. Sezóna 2020/2021
bola z jeho pohľadu zlomovou a aj
napriek tímovému neúspechu ju vníma veľmi pozitívne. Už teraz má jasno
v tom, aké ciele by chcel v budúcom
ročníku dosiahnúť.
„Som rád, že som mohol ako absolútny nováčik pôsobiť v jednej šatni
s hráčmi, akými sú napríklad Saša
Jankovič, Marek Jašš, či Goran Bulatovič. Predtým som ich registroval
iba v basketbalových médiách a ani
mi len nenapadlo, že raz z nás budú
spoluhráči či dokonca priatelia. Každý jeden z nich mi dal do kariéry, ale
i do života veľmi veľa a ja som im za
to vďačný. V Handlovej sa bude písať
nová kapitola a napriek tomu, že sa
náš starý tím pokope neudržal, ja sa
teším na nové výzvy a nových priateľov. Verím, že napravíme dojem
z uplynulej sezóny a že sa v sezóne
2021/2022 predstavíme vo vyraďovacích bojoch, v ktorých nás poženie plné handlovské hľadisko,” dodal
handlovský rozohrávač.
Pavel Procner

Po dvoch dňoch oddychu sa rozhodli vyliezť líniu vľavo od poľskej cesty.
Do steny nastúpili 30. septembra o
5.30 ráno. „Bolo to krásne lezenie v
každej dĺžke, až sme boli prekvapení, akú krásnu líniu lezieme. Lýtka
nám išlo vytrhnúť z nôh, ledva sme
dýchali, ale pekné lezecké dĺžky nás
držali v strehu,“ opísal výstup Marek
Radovský. Po úspešnom výstupe horolezcov čakala 12 kilometrová túra
do základného tábora. Celá akcia trvala 18 hodín.
Prvovýstup pomenovali „Slovak Route M7 - Wi5 650 m Pik Vernyi“. Cesta
končí pod najvýraznejšou vežičkou,
ktorá je viditeľná z doliny.
(INU)

Adam Krčmárik v akcii.
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Mestský futbalový klub Baník Handlová v ligovom ročníku zaznamenal zatiaľ dve výhry
MFK Baník Handlová – TJ Hradišťan Jasenica 3:1
Futbalisti MFK Baník Handlová nas
túpili v 7. kole V. ligy sever v pozmenenej zostave v dôsledku zranení,
chorôb a ďalších absencií. Za typicky
jesenného počasia nastúpili proti
TJ Hradišťan Jasenica, poslednému
mužstvu tabuľky s jednoznačným
cieľom zvíťaziť. Stretnutie začali s
náporom a postupne prichádzali
strelecké pokusy i gólové príležitosti,
avšak dlho bez gólového efektu. Až
v 53. minúte po akcii Bublák – Maruniak - Drexler zvnútra pokutového
územia vsietil prízemnou strelou vedúci gól domácich futbalistov – 1:0.
Ukľudňujúci gól padol v 74. minúte,
keď po rohovom kope Jakubisa a peknej centrovanej lopte Baču najvyššie
vyskočil Maruniak a presnou hlavičkou do ľavého horného rohu brány
hostí zvýšil stav stretnutia na 2:0. V

84. minúte trafil Bugár z 20 metrov
pravý dolný roh brány hostí a zvýšil
na 3:0. V závere stretnutia majú hosťujúci futbalisti dve štandardné situá
cie po sebe, z druhej z nich prudkou
prízemnou strelou Kalaš upravil stav
stretnutia na konečných 3:1. Víťazstvo
domácich futbalistov bolo zaslúžené,
predviedli bojovný výkon s peknými
kombinačnými akciami i streleckými
pokusmi. Hosťujúcich futbalistov v
mnohých prípadoch podržal výborný
brankár Kresánek.
FK Slovan Bolešov – MFK Baník
Handlová 4:0
V 8. kole ligy cestovali handlovskí
futbalisti do Bolešova. Domáci futbalisti po prehre v predchádzajúcom
kole nastúpili na stretnutie s veľkým
elánom začať novú sériu bez prehry.
Hosťujúci baníci oslabení o zranených, chorých a pracujúcich futbalis-

tov sa zamerali na defenzívnu taktiku,
ktorá im takmer hodinu vychádzala.
Do druhého polčasu domáci futbalisti nastúpili so zmenou v zostave i
so zmenou rozostavenia a od prvých
minút zatlačili hostí k ich bráne. V pokutovom území hostí horelo a domáci
futbalisti sa vytúženého gólu dočkali
v 59. minúte, keď po kombinácii pred
pokutovým územím strelou všetko
prestrelil Floriš a dostal domácich do
vedenia 1:0. V 75. minúte sa brankár
hostí pošmykol pri výkope, lopta sa
dostala k striedajúcemu Mikušovi,
ktorý v domácom mužstve debutoval a ten nechytateľnou strelou zvýšil
stav stretnutia na 2:0. V 83. minút po
individuálnej akcii a krížnou prízemnou strelou zvnútra pokutového
územia zvýšil Pagáč na 3:0 a ten istý
hráč uzatvoril skóre stretnutia 4:0 po
samostatnom úniku strelou k pravej
žrdi. Víťazstvo domáceho mužstva je
úplne zaslúžené. Domáci futbalisti

potvrdili svoju kvalitu. Hosťujúci „baníci“ v oklieštenej zostave bojovali,
avšak v druhom polčase nestačili
čeliť stupňujúcemu tlaku domácich
futbalistov.
MFK Baník Handlová - Športové
centrum Chynorany 1:3
Hosťujúci futbalisti Športového centra Chynorany od úvodných minút
9. kola potvrdzovali na hracej ploche
výbornú formu z posledných zápasov. Peknou kombinačnou hrou zatlačili domácich „baníkov“ na vlastnú
polovicu ihriska a vytvárali si gólové
príležitosti a strelecké pokusy. V 15.
minúte pekný strelecký pokus Bodockého z 20 metrov skončil pri pravej
žrdi domácej brány. Vedúci gól hostí
domácich prebral a postupne sa dostávali k streleckým pokusom. V 36.
minúte strelecký pokus z 25 metrov
domáceho Jakubisa vyrazil hosťujú-

ci brankár Rybnikár, vzápätí zahral
obranca hostí v pokutovom území
rukou a nasledoval pokutový kop,
ktorý v 37. minúte bezpečne premenil Maruniak – 1:1. Týmto výsledkom
odchádzajú mužstvá i do kabín. V 59.
minúte po rohovom kope Lukáša Rajnohu hosťujúci kapitán Ovečka presnou hlavičkou dostal svoje mužstvo
opäť do vedenia 1:2. V 81. minúte domáci brankár najskôr vyrazil strelecký
pokus Pisára, následne i Pilipa, ktorý
na druhý pokus poslal loptu do siete
– 1:3. Víťazstvo futbalistov Chynorian
bolo zaslúžené, pretože lepšie kombinovali, mali viac streleckých pokusov
i viac gólových príležitostí.
V 10. kole cestujú naši futbalisti v
nedeľu 10. októbra na pôdu Brnišťa,
kde odohrajú stretnutie o 14.30 hod.
Na zápas cestujeme autobusom všetkých priaznivcov nášho „baníka“ na
stretnutie pozývame.
Igor Belák

