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Prírodná rezervácia pralesy Slovenska má vzniknúť 1. decembra

Letecký záber masívu Veľkého Griča.                                                                                                                                                                                     FOTO: NORBERT HRIŇ

KALENDÁR CELOMESTSKÝCH SPOLOČENSKÝCH,
KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 
MESTA HANDLOVÁ NA ROK 2022

JARMOKY V HANDLOVEJ 2022
       
27. – 28. MÁJ    URBANSKÝ JARMOK  
2. - 3. SEPTEMBER   BANÍCKY JARMOK  
25. - 26. NOVEMBER   KATARÍNSKY JARMOK 

OSLAVY A PAMÄTNÉ DNI 
V HANDLOVEJ 2022
1. JANUÁR    VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OHŇOSTROJ NA NÁMESTÍ 
4. APRÍL    OSLOBODENIE HANDLOVEJ, 77. VÝROČIE, PIETNY AKT 
1. MÁJ    OSLAVY 1. MÁJA, DEŇ VSTUPU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
    DO EURÓPSKEJ ÚNIE 
5. MÁJ    DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM - PIETNY AKT 
17. JÚL    OSLAVY ZVRCHOVANOSTI, VATRA ZVRCHOVANOSTI 
10. AUGUST   DEŇ BIELYCH RUŽÍ, DEŇ OBETÍ BANSKÝCH NEŠŤASTÍ 
    SLOVENSKEJ REPUBLIKY - PIETNY AKT 
26. AUGUST   SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE, 78. VÝROČIE - PIETNY AKT 
28. OKTÓBER   PAMIATKA ZOSNULÝCH - PIETNY AKT

WWW.HANDLOVA.SK

CELOMESTSKÉ KULTÚRNE 
A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 2022 

21. JANUÁR   ŠACHTÁG, 15. ROČNÍK 
25. - 26. FEBRUÁR  FAŠIANGY 
4. MAREC    CELOMESTSKÉ OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN 
25. MAREC   ĽUĎOM ZA KATEDROU
22. APRÍL    DEŇ ZEME 
18. JÚN    CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM, 43. ROČNÍK
JÚL / AUGUST   LETO NA NÁMESTÍ 
2. – 3. SEPTEMBER  REGIONÁLNE OSLAVY DŇA BANÍKOV
14. OKTÓBER   MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
19. OKTÓBER   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SAMOSPRÁVE MESTA HANDLOVÁ 
14. - 18. NOVEMBER  TÝŽDEŇ VZDELÁVANIA 
25. - 26. NOVEMBER  HANDLOVSKÉ KATARÍNSKE DNI 
6. DECEMBER   MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ BANÍKOV, V CENTRE VOĽNÉHO ČASU  
    A V MESTSKÝCH ČASTIACH NOVÁ LEHOTA A MOROVNO 
10. DECEMBER   HANDLOVSKÁ KAPUSTNICA, 18. ROČNÍK 
14. DECEMBER   ŽIVÝ BETLEHEM 
31. DECEMBER   SILVESTER NA NÁMESTÍ BANÍKOV 

ZMENA TERMÍNOV KONANIA PODUJATÍ VYHRADENÁ. KALENDÁR BOL SCHVÁLENÝ NA MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA HANDLOVÁ 28.10.2021 AKTUALIZÁCIE NA WWW.HANDLOVA.SK

CELOMESTSKÉ ŠPORTOVÉ 
PODUJATIA 2022 
CELOROČNE   MOTORISTICKÁ SÚŤAŽ- AUTOSLALOM CUP 2022 
15. JANUÁR   POCHOD VĎAKY SNP CÍGEĽ – HANDLOVÁ, 47. ROČNÍK 
MAREC    OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV 
    A FUNKCIONÁROV ZA ROK 2021 
8. APRÍL    BEH OSLOBODENIA MESTA HANDLOVÁ, 39. ROČNÍK 
MÁJ     STREET CUP - TURNAJ MAREKA VIEDENSKÉHO 
MÁJ     CELOSLOVENSKÉ PLAVECKÉ PRETEKY O POHÁR 
    MESTA HANDLOVÁ 
14. MÁJ    MOROVNIANSKA PODKOVA 
21. MÁJ    TURISTICKÝ POCHOD „PO STOPÁCH HANDLOVSKEJ 
       DOBROVOĽNEJ ROTY “, 49. ROČNÍK 
MÁJ / JÚN    SLOVENSKÝ POHÁR V GYMNASTIKE „C“ 
MÁJ / JÚN    SLOVENSKÝ POHÁR V LEZENÍ DETÍ 2022
       HANDLOVSKÝ PAVÚČIK 
MÁJ / JÚN    HANDLOVSKÉ ŠPORTOVÉ HRY, 55. ROČNÍK 
JÚN     BASKETBALOVÝ TURNAJ „O KÔŠ MESTA HANDLOVÁ“, 
    38. ROČNÍK A MEMORIÁL ONDREJA HAVIARA, 26. ROČNÍK 
JÚN / JÚL    HANDLOVSKÝ STREETBALL, 3X3 TURNAJ V BASKETBALE 
JÚL / AUGUST   BEACH VOLLEY HANDLOVÁ 
JÚL / AUGUST   FUTBALOVÁ 24-KA 
9. JÚL A 20. AUGUST EDIT CUP JUNIOR, EDIT CUP 
10. JÚL A 21. AUGUST BOBO HOOP 1, BOBO HOOP 2 
10. SEPTEMBER  MEDZINÁRODNÁ MOTOTURISTICKÁ SÚŤAŽ BANÍCKA RALLYE
12. NOVEMBER   MEMORIÁL KAROLA MATIAŠKA, 8. ROČNÍK 
10. DECEMBER   BEH HANDLOVSKÁ KAPUSTNICA, 6. ROČNÍK 

MESTO HANDLOVÁ VYTVÁRA PODMIENKY V  OBLASTI OSVETOVEJ ČINNOSTI PRE ZÁUJMOVÉ, UMELECKÉ, KULTÚRNO-VÝCHOVNÉ A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA, VZDELÁVANIE A VOĽNO-ČASOVÉ AKTIVITY. NA PODKLADE PLÁNOVANÝCH JARMOKOV, OSLÁV A PAMÄTNÝCH DNÍ, KTORÉ SA ODVÍJAJÚ TIEŽ OD ŠTÁTOM 
UZNANÝCH UDALOSTÍ, BOL MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM MESTA HANDLOVÁ 28. OKTÓBRA 2021 SCHVÁLENÝ KALENDÁR CELOMESTSKÝCH SPOLOČENSKÝCH, 
KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ NA ROK 2022, KTORÝ VYCHÁDZA ZO ZÁMEROV MESTA, Z  NIEKOĽKOROČNÝCH TRADÍCIÍ OSVEDČENÝCH PODUJATÍ

A ZÁROVEŇ ZOHĽADŇUJE POTREBU REALIZÁCIE PODUJATÍ PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE A ZÁUJMOVÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA. 

Do územia Pralesov Slovenska 
bude patriť aj lokalita Veľký Grič v 
katastri mesta Handlová.

Najcennejšie prírodné lesy Slovens-
ka sa vyvíjali stovky až tisícky rokov 
do dnešných čias. Vďaka aktivite 
občianskych iniciatív a dohode štát-
nych inštitúcií zostanú zachované aj 
pre ďalšie generácie. Vládny kabinet 
schválil nariadenie, ktorým sa vyhlási 
76 prírodných rezervácií pod zjedno-
cujúcim názvom Pralesy Slovenska. 
Najvyšší, piaty stupeň ochrany dosta-
ne takmer 6,5 tisíc hektárov pralesov. 
Nariadenie predložil na rokovanie vlá-
dy minister životného prostredia Ján 
Budaj, ktorý týmto krokom vyhovel 
požiadavke signatárov petície „Dajme 
pralesom 5-ku“. Nariadenie nadobud-
ne účinnosť 1. decembra 2021.
Podľa slov ministra životného prostre-
dia, Jána Budaja, priniesli roky snaže-
nia občianskych iniciatív svoje ovocie. 
„Vďaka silnej podpore verejnosti a 
aktívnej spolupráci štátnych inštitúcií 
dostanú pralesy Slovenska skutočnú 
ochranu. Záchrana našich najcennej-
ších starých lesov je obzvlášť dôležitá 
v čase klimatickej krízy.“

Najvyšší stupeň ochrany

Predstavitelia ochranárskych organi-
zácií, ktoré participovali na procese 
vyhlásenia Pralesov Slovenska, spres-
nili, že najviac lokalít sa nachádza v 
Banskobystrickom a v Žilinskom kraji. 
„Mnohé doteraz chránila len dohoda 
medzi Lesmi SR a občianskymi zdru-
ženiami Prales a WWF (World Wide 
Fund for Nature) Slovensko,” pripome-
nuli. „Viaceré lokality boli doteraz len 
v nižších stupňoch ochrany, napríklad 
lokalita Veľký Grič vo Vtáčniku bola v 
prvom (najnižšom) stupni ochrany, 
pralesy v Hrochoťskej doline na Poľa-
ne či lokalita Drastvica v Štiavnických 

vrchoch boli len v druhom stupni 
ochrany,“ upozornili.

Iniciatíva občianskych združení 
bola kľúčová

Schválením prírodných rezervácií Pra-
lesy Slovenska dostane ochranu ďal-
ších takmer 2 500 hektárov pralesov a 
takmer 4 tisíc hektárov prirodzených 
lesov tvoriacich zvyšok prírodných 
rezervácií, pričom približne tretinu 
výmery Pralesov Slovenska tvoria 
biotopy hlucháňa hôrneho. Väčšina 
lokalít je už teraz súčasťou národ-
ných parkov, ich ochranných pásiem, 

ako aj chránených krajinných oblas-
tí. Pozemky sú vo vlastníctve štátu, 
v správe štátneho podniku Lesy SR. 
Spravidla tvoria neprístupné a málo 
navštevované časti lesa.
Minister životného prostredia Ján Bu-
daj je presvedčený, že bez iniciatívy 
občianskych združení Prales a WWF 
Slovensko, podpory štátneho podni-
ku Lesy SR a dohody s ministerstvom 
pôdohospodárstva by nebolo možné 
zabezpečiť dostatočnú a potrebnú 
ochranu pozostatkov pralesov a prí-
rodných lesov Slovenska. Treba pod-
ľa neho oceniť tiež súčinnosť Štátnej 
ochrany prírody SR a okresných úra-

dov v sídle kraja. „Všetky tieto inšti-
túcie prispeli ku kroku, ktorý ocenia 
budúce generácie.“

Rozvoj poznávacieho turizmu

Vyhlásenie prírodných rezervácií Pra-
lesy Slovenska zabezpečí ochranu 
cenných biotopov a zároveň umožní 
sústrediť do nich výskum prebiehajú-
cich prírodných procesov. „Vyhláse-
ním pralesov sa tiež otvára možnosť 
využiť niektoré lokality pre rozvoj 
poz návacieho turizmu,“ uzavrel mi-
nister.

(TASR/MZPSR)
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Práce sa začali v pondelok 8. no
vembra a ich ukončenie cestári 
predpokladajú 7. januára 2022.

Cesta I. triedy v úseku od Novej Le-
hoty po hranicu s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom prejde rekon-
štrukciou. Podľa hovorcu Slovenskej 
správy ciest, Martina Guziho, sú na 
ceste výtlky, poklesy, sieťové rozpady 
aj vyjazdené koľaje. „Na úseku dlhom 
3,45 km sa opraví kryt vozovky. Pôj-
de o výmenu obrusnej a ložnej vrstvy, 
lokálnych poklesov a poškodených 
krajníc. Výsledkom bude nový súvis-
lý asfaltový koberec. Súčasťou opravy 
budú aj autobusové zastávky v Novej 
Lehote.“   
Rekonštrukcia bude prebiehať od 8. 
novembra do 7. januára 2022 a vo-
diči by sa mali pripraviť na zdržanie. 
„Predpokladáme čiastočné dopravné 
obmedzenia, pri ktorých bude pre-
mávka vedená v jednom jazdnom 
pruhu po maximálne päťsto metroch. 
Predpokladáme zdržanie desať až 
pätnásť minút v oboch smeroch. Slo-
venská správa ciest v súvislosti s re-
konštrukciami a opravami ciest prosí 

Začala oprava hlavnej cesty od Novej Lehoty po hranicu kraja

motoristov o trpezlivosť a ospravedl-
ňuje sa za zdržanie na cestách. Opra-
vy ciest nie je možné realizovať iným 
spôsobom, bez istých obmedzení, 
robia sa v prospech všetkých účast-
níkov cestnej premávky. Výsledkom 
bude vyššia kvalita ciest a zvýšenie 

bezpečnosti. Vodičov prosíme, aby 
boli ohľaduplní a prispôsobili jazdu 
okolnostiam,“ povedal Martin Guzi.
Opravu cesty zrealizuje združenie 
EUROVIA – DOPRASTAV. Cena prác 
dosiahne 490 551 eur s DPH.

(INU)

Samospráva v dennom centre pos
kytuje sociálne poradenstvo a za
bezpečuje záujmovú činnosť.

Primátorka mesta, Silvia Grúberová, 
vydala v pondelok 8. novembra Príkaz 
primátorky mesta číslo 19/2021, kto-
rým pozastavila fungovanie Denného 
centra, takzvaného klubu dôchodcov. 
Budovu na poskytovanie ambulant-
nej sociálnej služby na ulici SNP 14 
v Handlovej primátorka nariadila 
uzatvoriť a zakázala stretávanie sa 
členov združení a spolkov využívajú-
cich priestory tohto objektu na svoju 
činnosť.
Dôvodom pozastavenia poskytova-
nia ambulantnej sociálnej služby je 
zhoršujúca sa pandemická situácia 
COVID-19. Primátorka mesta postu-

Denné centrum je dočasne uzatvorené
puje v súlade s platnými opatreniami 
Úradu verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky a odporúčaniami, 
usmerneniami a informáciami vyda-
nými Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Vedúca sociálneho oddelenia Mests-
kého úradu v Handlovej, Veronika 
Cagáňová, považuje dočasné uzat-
vorenie objektu, pokiaľ bude okres 
bordový a čierny, za preventívne a 
bezpečné vzhľadom k tomu, že ob-
jekt využíva najohrozenejšia skupina 
obyvateľstva.
V dennom centre mesto poskytuje 
sociálnu službu seniorom, osobám s 
ťažkým zdravotným postihnutím ale-
bo nepriaznivým zdravotným stavom, 
rodičom s dieťaťom alebo starým ro-
dičom s vnukom alebo vnučkou.

Mesto Handlová ponúka na odpredaj motorové vozidlo DACIA Duster (1,6 16V 
77 kW/105 k 4x4). Rok výroby 2013, najazdených 195 tis. km, cena 1 500 eur. 
Obhliadka možná, bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 898 784. Záujem 
o kúpu auta je potrebné nahlásiť do 30. 11. 2021.
Predaj mesto realizuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Handlová čl. 22.                                                                                                   (RED)

Mesto ponúka na predaj Daciu Duster

Ilustračný obrázok.                                                                                                                                        FOTO: BAY2CAR.COM

Obchodný reťazec Lidl má zámer 
v Handlovej vybudovať novú pre
vádzku na Poštovej ulici ako náh
radu pre existujúcu predajňu.

Verejné stretnutie na túto tému sa 
uskutočnilo v stredu 10. novembra 
2021 v kinosále Domu kultúry. Pre-
zentáciu prenášala RTV Prievidza a 
jej záznam je k dispozícii na YouTube 
kanáli „Televizia Prievidza“.
Prezentáciu otvorila primátorka mes-
ta Handlová, Silvia Grúberová, ktorá 
vysvetlila, že s víziou vybudovania 
novej predajne mesto oslovil deve-
loper projektu a keďže sa jedná o 
pokojnú lokalitu blízko centra mesta 
a projekt môže zasiahnuť do kvality 
života ľudí, cítila zodpovednosť zvo-
lať k téme verejnú diskusiu. Podľa jej 
slov mesto zaujme stanovisko po pra-
covnom rokovaní poslancov koncom 
novembra a pri rozhodovaní zaváži aj 
výsledok ankety od obyvateľov, ktorú 
zorganizuje mesto prostredníctvom 
mestských informačných kanálov.
• Podľa aktuálnych informácií by pre-
dajňa Lidl na Poštovej ulici mala mať 
väčšiu kapacitu a sortiment ako exis-
tujúca predajňa na ulici Českosloven-
skej armády, ktorá by sa po otvorení 
novej prevádzky mala pravdepodob-
ne zamerať na predaj nepotravino-
vého sortimentu, či už tohto reťazca 
alebo inej spoločnosti.
• Celá predajňa by mala mať 2 500 
m2, predajná plocha približne 1400 
m2. (Veľkosť predajne ako nový Lidl 
v Bojniciach.)
• Pri predajni by malo vzniknúť pri-
bližne 100 parkovacích miest.

• Lidl nemá vysporiadané pozemky. 
Približne polovica pozemkov patrí 
mestu Handlová, druhá polovica 
patrí súkromným vlastníkom.
• Dve tretiny plochy sú v územnom 
pláne definované ako zmiešané úze-
mie, tretina územia je definovaná 
ako zeleň. Pred výstavbou by mesto 
muselo zmeniť územný plán mesta a 
zjednotiť funkciu pozemkov na zmie-
šané územie.
Okrem obyvateľov mesta boli na 
prezentácii prítomní aj zástupcovia 
firmy Immobilien management, kto-
rá pripravuje výstavbu obchodného 
centra na ulici Morovnianska cesta. 
Poukázali na to, že o výstavbu ob-
chodného centra na Poštovej ulici 
sa v roku 2015 zaujímala spoločnosť 
Contact Trade Centre s.r.o., ktorej 
mesto Handlová vydalo k zámeru 
nesúhlasné stanovisko. Mesto v ne-
súhlasnom stanovisku poukázalo 
okrem iného na to, že „v záujmovom 
priestore hrozí riziko aktivácie svaho-
vých deformácii a nestability svahu, 
čo môže mať fatálne dôsledky na 
okolitú výstavbu.“ Miroslav Tunega, 
ktorý v tom čase pracoval v spoloč-
nosti Contact Trade Centre a projekt 
manažoval, vysvetlil, že projekt v roku 
2015 uvažoval s výmerou pozemkov 
cca 25 000 m2, kým dnešný projekt 
uvažuje so záberom do 10 000 m2. 
Poukázal aj na fakt, že aj lokalita, na 
ktorej spoločnosť Immobilien mana-
gement plánuje vybudovať obchod-
né centrum, patrí medzi zosuvné 
územia. Prítomný konateľ Immobi-
lien management, Roman Žigmund, 
potvrdil, že časť územia budúceho 

obchodného centra na Morovnian-
skom sídlisku je zosuvným územím 
a stabilizácia svahu bude firmu stáť 
niekoľko miliónov eur. 
Podľa Tunegu je výstavba na zosuv-
nom území možná. Spoločnosť Lidl 
má podľa jeho slov finančné manti-
nely a ak by sa ukázalo, že stabilizácia 
pozemku by bola finančne príliš ná-
kladná, Lidl by projekt nerealizoval. 
Viackrát zopakoval, že náklady musia 
byť primerané, aby sa nová predajňa 
Lidlu oplatila.
Nezávislý developer, na základe po-
verenia spoločnosti Lidl, Miroslav 
Tunega, projekt podľa vlastných slov 
prezentoval spoločnosti Lidl, ktorá so 
zámerom súhlasila. Zdôraznil, že sa 
stále jedná len o úvodnú fázu projek-
tu, ktorý ani po prípadnom odsúhla-
sení mestom Handlová, nemusí v ďal-
ších štádiách posudzovania uspieť. 
Možným územím, na ktorom by Lidl 
mohol vybudovať novú prevádzku 
je plocha pod areálom SAD na Prie-
vidzskej ulici. Tam je časť pozemkov 
vo vlastníctve Slovenského pozem-
kového fondu. 
Ďalším diskutovaným bodom bolo 
dopravné napojenie na hlavnú ces-
tu I/9, na ktorej by mal podľa návrhu 
zámeru pribudnúť kruhový objazd s 
priemerom 40 metrov. Vzdialenosť 
dvoch existujúcich kruhových križo-
vatiek na obchvate centra mesta je 
dnes cca 400 metrov, zámer uvažuje 
s vybudovaním ďalšej kruhovej kri-
žovatky v strede medzi nimi. Norma 
pre vzdialenosť kruhových objazdov 
je však 300 metrov. Developer Miros-
lav Tunega priznal, že v tomto prípa-

Anketa: Ste za vybudovanie novej predajne Lidl na ulici Poštová?
de bude potrebné žiadať o výnimku.
V pondelok 15. novembra 2021 sa ko-
nalo pracovné stretnutie na žiadosť 
spoločnosti s primátorkou mesta. Za 
spoločnosť Lidl sa vyjadril Marek Do-
hnanský, ktorý uviedol, že aktuálna 
predajňa na ulici ČSA začína byť pre 
zákazníkov z hľadiska veľkosti pre-
dajnej plochy a teda ponúkaného 
sortimentu nekomfortná. Rovnako 
poukázal na nedostatok parkova-
cích státí pre zákazníkov a potvrdil, 
že predajňu nie je možné zväčšiť a 
zmodernizovať na aktuálnom mies-
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PLOCHA  POZEMKU Lidl

ZASTAVANÁ PLOCHA

SADOVÉ ÚPRAVY 

SPEVNENÉ PLOCHY

TYP PP (ks) EL. NABÍJAČ.

NIE
FOTOVOLT.

NIE
RAMP. SYST.

NIEBBS 2020

Handlová, Poštová

DÁTUM  04.11.2021

HRANICA POZEMKU LIDL

I. OBJEKT PREDAJNE

II. VONKAJŠIE PLOCHY PREDAJNE

III. VEDLAJŠIE NÁKLADY (POZEMKY LIDL)
PYLÓN, TRAFOSTANICA, OPORNÝ MÚR

ROZHRANIE FUNKČNÝCH PLÔCH

122

2 545 m2

10 406 m2

5 248 m2

2 613 m2

IV. VYVOLANÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY 
(MIMO POZEMKOV LIDL)

OPORNÝ MÚR
DĹŽKA OP. MÚRA: cca. 190m
PRIEMERNÁ VÝŠKA: cca. 10m

MIERKAFORMÁT

2 x A4 1:750

v.č.01

ZÁKRES JE ORIENTAČNÝ

Porovnanie riešeného územia s územným plánom mesta Handlová - (funkčné
využitie - zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou):

NÁVRH            KOOFIC. ÚP
Riešené úz. Riešené úz. ÚZP
Plocha m2 Index Index

Plocha pozemku 10 406 m2

Zastavaná plocha 2 545 m2 0,245

Podlažnosť 1NP

IPP 2 545 m2 0,258

Spevnené plochy 5 248 m2

Plocha zelene 2 613 m2 0,251

Náčrt umiestnenia novej predajne. Vľavo hore je svetlá strecha budovy pošty.                                             FOTO: MT

Pre nárast počtu áut a upokojenie 
dopravy mesto Handlová pristúpilo 
11. novembra k osadeniu ďalšieho 
dopravného značenia v piatich loka-
litách. Mesto Handlová žiada vodičov, 
aby nejazdili po pamäti a všímali si 
nové dopravné značenie, ktoré bolo 
nutné inštalovať napríklad  z dôvodu 
nedodržovania pravidiel cestnej pre-
mávky v oblasti zastavenia a státia 
v križovatke, jazde po chodníku pre 
chodcov a podobne. Hliadky mests-
kej polície sa pravidelne stretávajú s 
porušovaním zákona o cestnej pre-
mávke, ale cieľom samosprávy nie je 
to, aby boli vodiči pokutovaní. Dôleži-
tá je bezpečnosť všetkých účastníkov 
cestnej premávky, hlavne chodcov.
Aké nové dopravné značenie pri-
budlo a kde? 
• Zákaz zastavenia na Ul. Cintorínskej 
z odbočky z hlavnej cesty I/9 (zapar-
kované autá bránili výhľadu). Zákaz 
platí aj z opačnej strany.
• Zákaz vjazdu všetkým motorovým 
vozidlám na chodník na Mierovom 
námestí (chodník je určený chodcom, 
motoristi ho začali využívať po zjed-
nosmernení premávky pri Základnej 
škole Mierové námestie)
• Zákaz zastavenia za handlovským 

domom kultúry pri múre domu kul-
túry zo strany zadného vstupu do 
podnikateľského inkubátora (motoro-
vé vozidlá parkujúce pri stene domu 
kultúry bránili vjazdu záchranných 
zložiek a výjazdu vozidlám zaparko-
vaným na parkovacej ploche)
• Zákaz zastavenia na odbočke z uli-
ce SNP k obchodnému reťazcu na Ul. 
SNP (neprehľadnosť križovatky, zvý-
šený pohyb obyvateľov)
• Značenie obytnej zóny (značenie 
bolo nutné osadiť z dôvodu platné-
ho projektu dopravného značenia po 
presune značiek Obytná zóna a Zákaz 
zastavenia v predchádzajúcom obdo-
bí)
Príslušníci Mestskej polície Handlová 
budú aktuálne vodičov na zmenu 
upozorňovať a v prípade hrubého 
porušenia pravidiel cestnej premávky 
postupovať v zmysle platných usta-
novení Zákona o cestnej premávke. 
Celkové  náklady na osadenie a ná-
kup dopravného značenia sú vo výš-
ke 1000 eur a sú hradené z rozpočtu 
mesta Handlová. Mesto Handlová 
ďakuje všetkým účastníkom cestnej 
premávky za dodržovanie ustanovení 
Zákona o cestnej premávke a vzájom-
nú ohľaduplnosť.                                 (JP)

Pozor! Osadili nové dopravné značenie

11.11.2021 - 18.11.2021   Mestské Časti - Morovno, Horný koniec, Nová Lehota, Dolný Koniec 

18.11.2021 - 25.11.2021   Morovnianska cesta, Okružná 

25.11.2021 - 02.12.2021   Mostná, prievidzská, ČSA, Mierové námestie

02.12.2021 - 09.12.2021   1. mája, Lipová, Poštová, Údernícka, Dimitrovova, Parková, Ružová,  
      Krátka, Pstruhárska 

09.12.2021 – 16.12.2021   29. Augusta od ZUŠ smerom k detskému domovu, F. Nádaždyho, 
      Cintorínska, Školská, Duklianska, Kremnická, J. Kráľa, L'. Štúra,   
      Mládežnícka, Pionierov, Gagarinova, Jilemnického, Hurbanova,   
      Kunešovská, Sadová

16.12.2021 – 23.12.2021   29. augusta od Hutiry smerom k Nám. Baníkov, Partizánska, Pekárska,  
      Mlynská, Potočná, SNP, Železničiarska 

23.12.2021 – 30.12.2021   Švermova, Športová, Kvetná, Vladovej, Savina, márie Krššákovej,   
      Štefánika, Ligetská, Jánošíkova, Robotnícka, Kpt. Nálepku, Brigádnická,  
      Hečkova, Novomestského, Hviezdoslavova, Odbojárov, Olbrachta, Bellu,  
      Hlboká, Liptovská, Náhr. Pole. 

Nedávajte do kontajnerov
ani vedľa nich: 

   • BRO (biologicky rozložiteľný odpad) 
   • nebezpečné látky 
   • stavebná suť 
   • nábytkové boxy 

Nestihli ste plánovaný zvoz? 

Veľkoobjemný odpad môžete doniesť KEDYKOĽVEK do 
Zberného dvora do areálu Skládky odpadov Handlová 
(Na Scheiblingu) na vlastné náklady alebo si objednať 

odvoz. Objednajte si odvoz v spoločnosti Hater
Handlová spol. s.r.o. (zvoz je spoplatnený) 

Volajte: 0918 471 852,  E-mail: info@hater.sk 

PLÁN ZVOZU VEĽKOOBJEMNÉHO ODPADU
november - december 2021

Byty + rodinné domy sa budú zbierať prostredníctvom rozmiestnených VKK
Veľkoobjemný odpad sa bude zbierať výlučne do pristavených veľkokapacitných kontajnerov, nie 

je možné ho uložiť vedľa zberných nádob pri rodinných domoch ani iných smetných nádob.

www.handlova.sk
V prípade, že sa kontajner naplnil, volajte

na telefónne číslo 0918 471 852

Rekonštrukcia cesty by mala trvať dva mesiace.                                                                                                     FOTO: INU

te. Práve z tohto dôvodu spoločnosť 
Lidl hľadá nové miesto pre svoju 
predajňu. Doplnil, že spoločnosť sa 
správa priateľsky k prírode a realizá-
ciu zámeru predpokladá od dvoch do 
troch rokov.
Hovorca spoločnosti Lidl Slovenská 
republika, Tomáš Bezák, potvrdil, že 
spoločnosť Lidl má záujem realizovať 
investičný zámer v meste Handlová. 
„Za týmto účelom momentálne zva-
žujeme rôzne alternatívy. Nateraz je 
predčasné bližšie sa k téme vyjadro-
vať.“                                                         (JP)
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KALENDÁR CELOMESTSKÝCH SPOLOČENSKÝCH,
KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 
MESTA HANDLOVÁ NA ROK 2022

JARMOKY V HANDLOVEJ 2022
       
27. – 28. MÁJ    URBANSKÝ JARMOK  
2. - 3. SEPTEMBER   BANÍCKY JARMOK  
25. - 26. NOVEMBER   KATARÍNSKY JARMOK 

OSLAVY A PAMÄTNÉ DNI 
V HANDLOVEJ 2022
1. JANUÁR    VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OHŇOSTROJ NA NÁMESTÍ 
4. APRÍL    OSLOBODENIE HANDLOVEJ, 77. VÝROČIE, PIETNY AKT 
1. MÁJ    OSLAVY 1. MÁJA, DEŇ VSTUPU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
    DO EURÓPSKEJ ÚNIE 
5. MÁJ    DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM - PIETNY AKT 
17. JÚL    OSLAVY ZVRCHOVANOSTI, VATRA ZVRCHOVANOSTI 
10. AUGUST   DEŇ BIELYCH RUŽÍ, DEŇ OBETÍ BANSKÝCH NEŠŤASTÍ 
    SLOVENSKEJ REPUBLIKY - PIETNY AKT 
26. AUGUST   SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE, 78. VÝROČIE - PIETNY AKT 
28. OKTÓBER   PAMIATKA ZOSNULÝCH - PIETNY AKT

WWW.HANDLOVA.SK

CELOMESTSKÉ KULTÚRNE 
A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 2022 

21. JANUÁR   ŠACHTÁG, 15. ROČNÍK 
25. - 26. FEBRUÁR  FAŠIANGY 
4. MAREC    CELOMESTSKÉ OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN 
25. MAREC   ĽUĎOM ZA KATEDROU
22. APRÍL    DEŇ ZEME 
18. JÚN    CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM, 43. ROČNÍK
JÚL / AUGUST   LETO NA NÁMESTÍ 
2. – 3. SEPTEMBER  REGIONÁLNE OSLAVY DŇA BANÍKOV
14. OKTÓBER   MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
19. OKTÓBER   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SAMOSPRÁVE MESTA HANDLOVÁ 
14. - 18. NOVEMBER  TÝŽDEŇ VZDELÁVANIA 
25. - 26. NOVEMBER  HANDLOVSKÉ KATARÍNSKE DNI 
6. DECEMBER   MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ BANÍKOV, V CENTRE VOĽNÉHO ČASU  
    A V MESTSKÝCH ČASTIACH NOVÁ LEHOTA A MOROVNO 
10. DECEMBER   HANDLOVSKÁ KAPUSTNICA, 18. ROČNÍK 
14. DECEMBER   ŽIVÝ BETLEHEM 
31. DECEMBER   SILVESTER NA NÁMESTÍ BANÍKOV 

ZMENA TERMÍNOV KONANIA PODUJATÍ VYHRADENÁ. KALENDÁR BOL SCHVÁLENÝ NA MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA HANDLOVÁ 28.10.2021 AKTUALIZÁCIE NA WWW.HANDLOVA.SK

CELOMESTSKÉ ŠPORTOVÉ 
PODUJATIA 2022 
CELOROČNE   MOTORISTICKÁ SÚŤAŽ- AUTOSLALOM CUP 2022 
15. JANUÁR   POCHOD VĎAKY SNP CÍGEĽ – HANDLOVÁ, 47. ROČNÍK 
MAREC    OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV 
    A FUNKCIONÁROV ZA ROK 2021 
8. APRÍL    BEH OSLOBODENIA MESTA HANDLOVÁ, 39. ROČNÍK 
MÁJ     STREET CUP - TURNAJ MAREKA VIEDENSKÉHO 
MÁJ     CELOSLOVENSKÉ PLAVECKÉ PRETEKY O POHÁR 
    MESTA HANDLOVÁ 
14. MÁJ    MOROVNIANSKA PODKOVA 
21. MÁJ    TURISTICKÝ POCHOD „PO STOPÁCH HANDLOVSKEJ 
       DOBROVOĽNEJ ROTY “, 49. ROČNÍK 
MÁJ / JÚN    SLOVENSKÝ POHÁR V GYMNASTIKE „C“ 
MÁJ / JÚN    SLOVENSKÝ POHÁR V LEZENÍ DETÍ 2022
       HANDLOVSKÝ PAVÚČIK 
MÁJ / JÚN    HANDLOVSKÉ ŠPORTOVÉ HRY, 55. ROČNÍK 
JÚN     BASKETBALOVÝ TURNAJ „O KÔŠ MESTA HANDLOVÁ“, 
    38. ROČNÍK A MEMORIÁL ONDREJA HAVIARA, 26. ROČNÍK 
JÚN / JÚL    HANDLOVSKÝ STREETBALL, 3X3 TURNAJ V BASKETBALE 
JÚL / AUGUST   BEACH VOLLEY HANDLOVÁ 
JÚL / AUGUST   FUTBALOVÁ 24-KA 
9. JÚL A 20. AUGUST EDIT CUP JUNIOR, EDIT CUP 
10. JÚL A 21. AUGUST BOBO HOOP 1, BOBO HOOP 2 
10. SEPTEMBER  MEDZINÁRODNÁ MOTOTURISTICKÁ SÚŤAŽ BANÍCKA RALLYE
12. NOVEMBER   MEMORIÁL KAROLA MATIAŠKA, 8. ROČNÍK 
10. DECEMBER   BEH HANDLOVSKÁ KAPUSTNICA, 6. ROČNÍK 

MESTO HANDLOVÁ VYTVÁRA PODMIENKY V  OBLASTI OSVETOVEJ ČINNOSTI PRE ZÁUJMOVÉ, UMELECKÉ, KULTÚRNO-VÝCHOVNÉ A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ 
PODUJATIA, VZDELÁVANIE A VOĽNO-ČASOVÉ AKTIVITY. NA PODKLADE PLÁNOVANÝCH JARMOKOV, OSLÁV A PAMÄTNÝCH DNÍ, KTORÉ SA ODVÍJAJÚ TIEŽ OD ŠTÁTOM 
UZNANÝCH UDALOSTÍ, BOL MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM MESTA HANDLOVÁ 28. OKTÓBRA 2021 SCHVÁLENÝ KALENDÁR CELOMESTSKÝCH SPOLOČENSKÝCH, 
KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ NA ROK 2022, KTORÝ VYCHÁDZA ZO ZÁMEROV MESTA, Z  NIEKOĽKOROČNÝCH TRADÍCIÍ OSVEDČENÝCH PODUJATÍ

A ZÁROVEŇ ZOHĽADŇUJE POTREBU REALIZÁCIE PODUJATÍ PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE A ZÁUJMOVÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA. 

Tento rok nám situácia nedovolila, aby sme sa zabavili na obrovskej Halloween párty, a tak sme si tanečné 
hodiny spestrili o súťaže a zábavu v strašidelných kostýmoch. Každá trieda sa tak mohla zabaviť a spestriť si 
koniec mesiaca október. Na fotke je naša trieda Baby Volcano.

Deti vo  VOLCANE sa opäť  dobre zabavili
Október - symbol jesene, je mesia-
com, keď príroda naberá na svojej 
kráse plnosťou rozmanitých farieb. Je 
ako dôchodkový vek – jeseň života, 
životné obdobie, ktoré so sebou pri-
náša dozrievanie múdrosti, skúsenos-
ti, ale aj radosti a bolesti. Nie náhodou 
bol práve október Valným zhromaž-
dením OSN vyhlásený za Mesiac úcty 
k starším.

Spájanie generácií

Naše celomesačné oslavy mesiaca 
úcty k starším sme zavŕšili 27. októbra 
popoludní premietaním krásnych vi-
deopozdravov od žiakov handlovs-
kých základných škôl. Je nám ľúto, 
že deti nemohli prísť potešiť našich 
obyvateľov osobne, ako to robievali 
v minulosti a na čo sa naši obyvate-
lia vždy veľmi tešili, veď spájanie sa s 
mladou generáciou ich vždy poteší. 
Pozdravy zo škôl však obyvateľov veľ-
mi potešili, niektoré časti rozosmiali, 
iné zas veľmi dojali. Počas posedenia 
sme im na zohriatie pripravili varené 
víno, či teplý čaj. 

Zdobili tekvice

Keď sa spomenie Halloween, ako prvé 
nám napadne Amerika. Avšak tento 
sviatok sa oslavuje aj v iných častiach 
sveta. Obľubu si získal aj v našich 
končinách, a ani my v seniorku sme 
neboli výnimkou. Keďže pre tento ob-
ľúbený sviatok sú typické vyrezávané 
tekvice, rozhodli sme sa aj my jedno 
naše dopoludnie venovať práve tej-
to činnosti, do ktorého sme zapojili 
našich obyvateľov. Vyrezávanie, či 
výzdoba tekvíc rozličných rozmerov, 
bola obohatením nášho spoločne 
stráveného času. Počas tohto poduja-
tia sme si spoločne zaspievali, zavtip-
kovali a všetky naše vyrezané tekvice 
sme pofotili. 

Eva Hakáčová, Katarína Andrezálová, inštruktorky 
sociálnej rehabilitácie

Pestrofarebná jeseň v Senior centre Handlová

V našej základnej organizácií dets
kej organizácie Fénix pri základnej 
škole Morovnianska cesta to žije aj 
v októbri.

Víkend 2. - 3. októbra patril oslavám 
30. výročia založenia detskej orga-
nizácie. Oslavy sa konali v Čingove. 
Niesli sa v duchu spomínania na 
to najlepšie, čo sa za tridsať rokov 
fungovania podarilo, aké aktivity sa 
zorganizovali a koľko skvelých zážit-
kov naši členovia vďaka Fénixu majú. 
Premiéru malo video „Noc v archíve”, 
v ktorom nás previedli históriou orga-
nizácie od jej vzniku až po súčasnosť. 
Sme hrdí, že jednou spoluautorkou 
bola aj naša Mária.
Nezabudnuteľné zážitky, smiech, zá-
bava a tak trochu vzdelávanie nás v 

sobotu 9. októbra čakalo v Leviciach. 
Opäť výlet plný príjemných prekvape-
ní. Atlantis Levice, vedecko - zábavné 
centrum nám sprostredkovalo jedi-
nečný deň zábavy pod jednou stre-
chou plus výlet do vesmíru. Levický 
hrad nás prekvapil svojou polohou 
na rovno rovnej rovine a zaujímavým 
výkladom strašidelných príbehov o 
hrade od pána lektora. Levice boli 
ďalším mestom v sérii „Poznávame 
Slovensko“.
V sobotu 23. októbra si Fénixáci z 
Handlovej užili jesenné počasie v 
rozprávkovo krásnej Banskej Štiavnici. 
Potrápili sme sa s @citygame_stiavni-
ca a nebolo to veru jednoduché! Kre-
atívne úlohy nás veľmi zabavili, ale aj 
potrápili. Prešli sme si striebornú ces-
tu po stopách známeho polyhistora 

Samuela Mikovíniho a spoznali sme 
zákutia Štiavnice. Po náročnej hre 
sme si užili sladký poklad a odmenili 
sa rozchodom. Smiech a vrava zaplnili 
celú Štiavnicu. 
Za výhru v etapovej hre - BUDÚC-
NOSŤ, sme dnes strávili deň jesen-
ných prázdnin s Fénixom na cestách. 
Navštívili sme Banskú Bystricu, prešli 
sme historickým centrom. Zabávali 
sme sa v Bounce parku. Tam sme si 
zaskákali v Jump aréne. V Climb aré-
na sme sa zabavili na Laser game. Na-
šou obľúbenou sa stali únikové hry. V 
Bans kej Bystrici to bola Escape room 
(Izba číslo 13). Fénix ďakujeme a teší-
me sa na novú etapovú hru!
Všetky podujatia prebehli v súlade s 
hygienickými opatreniami. 

Mária Maňáková

Čo nové v detskej organizácii Fénix?

Chceli vybrať najkrajšiu vyrezanú tekvicu a jej autora vyhlásiť za víťaza, no rozhodovanie bolo veľmi ťažké, 
lebo všetky dielka boli veľmi milé.                                                                                                                                      FOTO: EH

Seniori veľmi pekne ďakujú všetkým zúčastneným žiakom základných škôl za krásne videá, ktoré im poslali. 
Veria, že budúci rok ich prídu deti pozrieť aj osobne.                                                                                               FOTO: KA
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 23 / 2021

je v utorok 23. novembra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 1. 12. 2021.

645. výročie mesta Handlová, ktoré 
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 odpovede na 
súťažné otázky nájdete v Monogra-
fii mesta 1, ktorá vyšla v roku 2017. 
Tento rok  ju sprístupňujeme v di-
gitálnej podobe na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk v odkliku 
645. výročie mesta. Pre tých, ktorí si 
chcú s nami zasúťažiť, nie sú majiteľ-
mi 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 na-
píšete odpoveď do formulára, ktorý 
nájdete vo vydaní Handlovského 
hlasu na tomto mieste, vypíšete kon-
taktné 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 redak-
cie 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.

Súťažná úloha č. 17

Jednorazový príspevok vo výške šesť-
desiattisíc korún československých 
umožnil obecnej správe v roku 1923 
budovať úplne novú štátnu cestu – 
hradskú (namiesto opravovania sta-
rej), ktorá viedla od domu číslo 262, 
popred hornú školu (4 km), cez Horný 
koniec, Novú Lehotu až do Sv. Kríža 
(Žiar nad Hronom). Roku 1930 bola 
výstavba ukončená a Handlová zís-
kala možnosť pohodlného spojenia s 
Pohroním nielen povozmi, ale aj au-
tomobilmi, ktorých počet z roka na 
rok rástol. Po I. svetovej vojne bolo 

auto veľkou raritou – na Slovensku 
ich evidovali sotva 500. Prvé auto 
v Handlovej vlastnil  obchodník a 
majiteľ hotela Karol Kupček; v roku 
1932 tu bolo už 17 osobných a 12 
nákladných áut, 5 trojkoliek a 9 mo-
tocyklov. Z moderných dopravných 
prostriedkov bol najviac rozšírený 
bicykel; začiatkom tridsiatych rokov 
ich bolo v Handlovej asi 300. Okrem 
praktického používania slúžili mláde-
ži aj na zábavu. Pravda, automobily 
či motorky neboli vždy len zdrojom 
potešenia. K jednému z prvých auto-
mobilových nešťastí došlo v októbri 
1928, keď vodič nákladného auta Lu-
káš Wohland na hradskej prechádza-
júcej obcou smrteľne zranil 6-ročnú 
Margitu Wollnerovú. Údajne sa hrala 
na ceste bez dozoru. Ľudia si neuve-
domovali, aké nebezpečenstvo číha 
na cestách, po ktorých dovtedy pre-
mávali len konské či volské povozy. 
K smrteľnej nehode občas došlo aj 
na bicykli. Silvester Štanga, 21-ročný 
murársky majster z Handlovej sa pri 
jazde obzrel, stratil rovnováhu a vra-
zil do protiidúceho auta. Bol na mies-
te mŕtvy. Tragická nehoda sa stala v 
marci 1938 neďaleko Prievidze. Jej 

Otázka číslo 17: 
V ktorom roku vlastnil obyvateľ 

Handlovej 1. automobil?

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: 

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

príčinou však mohol byť fakt, že 28. 
marca 1939 sa na Slovensku zaviedla 
doprava na pravej strane cesty.

Žrebovanie 16. kola

V 16. kole sme sa pýtali, v ktorom 
roku sa dokončila elektrifikácia sta-
rej časti obce. Správna odpoveď je v 
roku 1931. 
Zo správnych odpovedí sme vyloso-
vali čitateľa Rudolfa Korecza. Výher-
covi srdečne blahoželáme!

(RED/MKH)

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program od 18. do 30. novembra 2021

HLAS LÁSKY 
Životopisný / FR / MP 12 / titulky

128 min / 5 €
18. 11., 18.00

POSLEDNÁ NOC V SOHO
Triler / ANG / MP 15 / titulky

117 min / 5 €
19. 11., 18.00

KURZ MANŽELSKEJ TÚŽBY
Komédia / ČR / MP 12

90 min / 5 €
19. 11., 20.00

RODINA ADAMSOVCOV 2
Animovaný / USA / MP 7 / dabing

90 min / 5 €
20. 11., 16.00

Spomienka
S láskou a úctou 
si spomíname na 

Emíliu Michelovú, 

ktorá by sa 
18. novembra 

dožila 86 rokov. 

Osud Ti nedovolil dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť. 

Spomína  manžel Anton a deti s rodinami.

1/22/11/2021/OI

ŽELANIE PRE JEŽIŠKA 
Komédia / ČR / MP 12

109 min / 5 €
20. 11., 18.00

RON MÁ CHYBU  
Animovaný / USA / MP 7 / dabing

106 min / 5 €
21. 11., 16.00

KAREL
Dokumentárny / ČR / MP 12

127 min / 5 €
21. 11., 18.00 / 27. 11., 18.00

KING RICHARD
Životopisný / USA / MP 12 / titulky 

138 min / 5 €
22. 11., 18.00

Spomienka
Dňa 13. novembra 
uplynulo 5 rokov, 

odkedy nás opustila 
naša mamička, 

Veronika Macková. 

Zostávaš navždy 
v našich srdciach. 

Dcéra s rodinou a synovia s rodinami. 

3/22/11/2021/OI

Navždy nás opustili

Margita Hurtová, rod. Šebeková, 77 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 1.

Kristína Zeleňanská, rod. Kotálková, 79 r.,
naposledy bytom 29. augusta 76/1.

Anna Ševcůová, rod. Ličková, 75 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 17/2.

Jozef Ilešič, 89 rokov,
naposledy bytom Partizánska 6/14.

Anton Kerata, 85 rokov,
naposledy bytom Parková 37.

Ferdinand Prochádzka, 87 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 15.

Ján Mihálik, 69 rokov,
naposledy bytom Ligetská 56/A.

Viliam Filo, 80 rokov,
naposledy bytom Nová Lehota 131.

Otília Šišková, rod. Kőnigová, 80 rokov,
naposledy bytom v Seniorcentre Handlová.

Štefan Vrzal, 79 rokov,
naposledy bytom Nová Lehota 86.

Oľga Sovská, rod. Šoltésová, nedožitých 77 r.,
naposledy bytom Športová 8.

Mária Hanešová rod. Dvořáková, 67 rokov
naposledy bytom Ciglianska 40.

Štefan Révay, nedožitých 60 rokov
naposledy bytom v Handlovej.

Riadková inzercia
So zľavou predám nový oblátkovač na slané aj 
sladké pečivo značky Magropom, používaný 3 
týždne. 0948 679 111

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 

priateľom aj kolegom za prejavy sústrasti celej 
rodine. Nás deduško, Janko Lörinczi, 

odišiel tíško 2. októbra o 20.25 v nemocnici 
v Bojniciach vo veku 81 rokov.

Zvlášť ďakujeme našim statočným žienkam 
z DOS-ky na Partizánskej ulici za dôstojnú 

prípravu pietneho miesta aj kvetinové dary. 

Neplačte, že odchádzame, ten kľud a pokoj 
v tejto ťažkej coronovej dobe nám doprajte. 

Buďte tu štastní, majte sa radi! 
S úctou a láskou na nás stále spomínajte! 

Dobové „biznis centrum“ Handlovej s autoparkom a 
čerpacou stanicou Apollo.
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Tohtoročná vykurovacia sezóna je 
už v plnom prúde a ako každý rok, 
tak aj v tomto roku znamená jej prí
chod aj zhoršenie kvality ovzdušia. 
Ako je tomu naozaj? Aké nástrahy 
so sebou prináša pre domácnosti a 
ich obyvateľov? 

Zimné obdobie je charakteristické 
nízkymi teplotami, častým bezvetrím 
alebo inverziami, čo prispieva k ná-
rastu koncentrácií 
rôznych znečisťujú-
cich látok v ovzduší 
nad bezpečné limi-
ty. Hoci sa kvalita 
ovzdušia naprieč 
Európou za pos-
ledné desaťročia 
zlepšila, problémy 
s vysokými hodno-
tami koncentrácií 
najmä prachových 
častíc PM stále 
pretrvávajú. Inak 
tomu nie je ani u 
nás na Slovensku. 
Zhoršenie kvality 
ovzdušia dosiahlo 
u nás takú mieru, 
že na začiatku toh-
to roka Európska 
komisia postúpila 
Súdnemu dvoru 
EÚ prípad Slovenska práve z dôvo-
du nedodržiavania limitných hodnôt 
pre tuhé častice PM10. Na Slovensku 
je ich najvýznamnejším zdrojom naj-
mä vykurovanie domácností tuhým 
palivom. Takýto spôsob vykurovania 
využíva približne tristopäťdesiattisíc 
slovenských domácností.

S kúrením sa viažu aj povinnosti

Kotly, krby a kachle patria k tzv. ma-
lým zdrojom znečisťovania ovzdušia, 
ktorých prevádzkovatelia, v našom 
prípade domácnosti a malí podni-
katelia, sú podľa zákona o ovzduší 
povinní dodržiavať ustanovené tech-
nické požiadavky a podmienky ich 
prevádzkovania. Súhlas na umiest-
nenie, stavbu a užívanie týchto za-
riadení udeľuje obec ako miestny 
orgán ochrany ovzdušia. Domácnosti 
majú teda povinnosti pri inštalácii a 

uvedení vykurovacích zariadení do 
prevádzky, ale aj pri ich samotnom 
prevádzkovaní - výbere a používaní 
správneho paliva, kontrole a čistení 
technického stavu týchto zariadení a 
komínov. Toto v praxi bohužiaľ veľmi 
nefunguje. Dôvodom môže byť jed-
nak neznalosť zákona, pohodlnosť 
ako aj názor, že miestny orgán ochra-
ny ovzdušia, teda obec tieto povin-
nosti nekontroluje a neudeľuje ani 

sankcie za ich porušenie. Ale ak naprí-
klad namiesto predpísaného paliva 
spaľujeme komunálny odpad, mohli 
by sme na pokute za porušenie § 13 
zákona o odpadoch prísť aj o 1 500 
eur. Dodržiavaním zákonných požia-
daviek šetríme nielen svoje peniaze, 
ale chránime aj naše zdravie a zdravie 
nášho okolia. Používaním zastaraných 
kotlov, krbov, či kachlí, nevhodných 
palív, ale aj nesprávnou technikou 
vykurovania a nedostatočnou sta-
rostlivosťou o zariadenia vypúšťame 
do ovzdušia množstvo znečisťujú-
cich látok, ktoré spôsobujú zhorše-
nie respiračných a srdcovocievnych 
ochorení, prípadne zvyšujú riziko 
vzniku nádorových ochorení. Čo je 
však nemenej dôležité, nesprávnym 
prístupom k vykurovaniu, zvyšujeme 
aj riziko vzniku požiarov v domácnos-
tiach.

Mnohým nešťastianm sa dá predísť

Podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR 
(MV SR) patrí za obdobie rokov 2010 
až 2020 vyhorenie sadzí s takmer 66 
percentami (4 726 požiarov z celko-
vého počtu 7 176 požiarov) medzi 
najčastejšie príčiny vzniku požiarov 
súvisiacich s vykurovacími spotre-
bičmi a komínmi. K zvýšenej tvorbe 
sadzí a dechtu v komíne dochádza 

predovšetkým 
pri spaľovaní 
tuhých palív 
najmä použí-
vaním nevhod-
ného paliva, 
ako aj z dôvodu 
obmedzeného 
prívodu vzdu-
chu, či veľkým 
p r i e m e r o m 
komína bez vy-
vložkovania. K 
ďalším príčinám 
vzniku požiarov 
v rodinných 
domoch patrí 
opotrebenie dy-
movodu, zamu-
rovaná hrada v 
komíne, špára 
v komíne, úlet 
iskier z komína, 

technická porucha vykurovacieho 
spotrebiča, či nedodržanie bezpeč-
ných vzdialeností horľavých materiá-
lov od konštrukcií vykurovacích telies, 
resp. komínov a dymovodov. 
Mnohým nešťastiam by sa dalo za-
brániť jednoducho - pravidelnými 
kontrolami, údržbou a čistením vy-
kurovacích zariadení a spalinovodov. 
Z vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z vy-
plýva povinnosť čistiť a kontrolovať 
komín počas prevádzky najmenej v 
týchto lehotách: 
• 1 x za 4 mesiace - komín s pripoje-
nými spotrebičmi do 50kW na tuhé 
alebo kvapalné palivá,
• 1 x za 6 mesiacov - komín s pripoje-
nými spotrebičmi do 50 kW na plynné 
palivá bez vložky,
• 1 x za 12 mesiacov - komín s pripoje-
nými spotrebičmi do 50 kW na plynné 
palivá s vložkou.
Spotrebič sa musí čistiť v lehotách ur-

čených jeho výrobcom v dokumen-
tácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie 
je v dokumentácii určená alebo taká 
dokumentácia chýba, musí sa čistiť v 
lehotách uvedených vyššie. Na čiste-
nie a kontrolu dymovodu, ktorým sa 
spaliny odvádzajú priamo do ovzdu-
šia, platia rovnaké povinnosti.
Naviac je potrebné pripomenúť, že 
v prípade, ak máte uzatvorené pois-
tenie domácnosti a/alebo nehnuteľ-
nosti proti požiaru, môže pri plnení 
poistnej udalosti poisťovňa pristúpiť 
ku kráteniu alebo nevyplateniu pri 
nezdokladovaní odbornej údržby a 

revízie malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, dymovodov aj komínov. 
Ďalšie informácie o tom ako správ-
ne vykurovať, vrátane legislatívnych 
požiadaviek týkajúcich sa vykurova-
nia v domácnostiach sa dozviete na 
webstránke www.vykurovanie.envi-
roportal.sk. 
Článok bol pripravený v rámci akti-
vít projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality 
ovzdušia, ktorý podporila Európska 
únia v rámci programu LIFE. Viac infor-
mácií sa dozviete na: www.populair.sk

Petra Baďurová Renčová a Katarína Mičáková, 
manažérky kvality ovzdušia

Najvýznamnejším znečisťovateľom ovzdušia je vykurovanie domácností tuhým palivom

Spomienka
Pred rokom prestalo 
Tvoje srdiečko tĺcť, 

prestali sa Tvoje ústa 
usmievať, my však 

budeme, 
drahá mamička, 

Mária Jakubcová, 

na Teba stále s láskou spomínať. 

Dcéra Eva a Mária s rodinami.

2/22/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 13. novembra 

uplynuli už tri bolestné 
roky, čo nás opustil 

manžel a ocko, 
Juraj Franko. 

S láskou každý deň 
spomína manželka 

a dcéra Katka s rodinou.

Odišiel si bez rozlúčky, cestou, ktorou si išiel sám.  

6/22/11/2021/OI

Spomienka

Dňa 15. novembra 
to bude päť rokov, čo 

nás opustil môj manžel, 
náš ocko, starý otec, 

prastarý otec 
Roger Krahulec. 

S láskou v srdci spomína manželka 
a dcéry s rodinami.

7/22/11/2021/OI

MACHER NA 30 DNÍ
Komédia / FR / MP 15 / dabing

87 min / 5 €
25. 11., 18.00 / 29. 11., 18.00

KLAN GUCCI
Triler / USA / MP 15 / titulky

164 min / 5 €
26. 11., 19.00 / 28. 11., 18.00

ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
Animovaný / USA / MP / dabing

110 min / 5 €
27. 11., 16.00 / 28. 11., 16.00

Premietame vždy! 
Aj pre jedného diváka.

www.kino.handlova.sk

Odberné miesto 1: sociálne oddelenie Mestský úrad Handlová, PO - PI 8:00 – 13:00 (okrem ŠT – nestránkový deň). Odberné miesto 2: sociálne oddelenie, detašované pracovisko ZŠ Morovnianska cesta 
(bývalé komunitné centrum) PO- PI 8:00 – 13:00 (okrem ŠT – nestránkový deň). Odberné miesto 3: počas víkendov - DOM KULTÚRY HANDLOVÁ: SOB 8:00 – 12:00, 15:00 – 20:00. NED  15:00 - 20:00. 
Krabice budeme preberať  a odovzdávať v režime všetkých aktuálnych opatrení v súvislosti s COVID 19 v danom čase. Kontaktná osoba : Mgr. Šaláteková  Zuzana, 0918 325 880.



Prvá novembrová sobota mala na 
programe siedme kolo Slovenskej 
basketbalovej ligy. V rámci neho sa 
odohrala trojica zaujímavých due
lov, ktoré tabuľkové poradie opäť 
premiešali. 

Basketbalisti handlovského Baníka 
mali týždeň na to, aby sa otriasli po 
inkasovanom debakli v Leviciach a v 
stretnutí proti bratislavskému Interu 
chceli toto zaváhanie pred svojimi 
priaznivcami odčiniť.

Duel dvoch rozdielných polčasov

Stretnutie bolo od úvodu podľa 
očakávania vyrovnané. Oba celky 
sa veľmi neštandartne spoliehali na 
streľbu zo stredných a väčších vzdia-
leností, preto sa dalo očakávať, že v 
sobotnom zápolení nezvíťazí lepší, 
ale šťastnejší tím. Toto konštatovanie 
potvrdzuje päťdesiat streleckých po-
kusov spoza oblúka. V prvej polke sa 
tímy striedali vo vedení a ani jeden z 
nich sa nedokázal bodovo výraznej-
šie odpútať. Handlovčanov držal v 
útoku vynikajúci Mrviš, v obrane zas 
úradoval Milivojevič. Kým Inter do-
kázal v prvom polčase doskočiť iba 
jedinú loptu, baníci si najmä vďaka 
spomínanému srbskému krídelníkovi 
pripísali až deväť útočných doskokov. 
Na veľkú prestávku sa odchádzalo za 
nerozhodného stavu 39:39.

Z vedenia záverečná dráma

Po obrátke sa pokračovalo v nasto-
lenom trende z prvého polčasu iba 
do 26. minúty, kedy do útoku znova 
zavelil domáci kapitán Mrviš a jeho 
tím po prvý raz súperovi odskočil 
do výraznejšieho náskoku. Za stavu 
66:53 sa ale Handlovčania s dvojci-
ferným vedením uspokojili a Inter ich 
chvíľkové vyvedenie z koncentrácie 
trestal. Tri minúty pred koncom sa 
zeleno-čierni postarali o záverečnú 
drámu, keď dovolili s chuťou hrajú-
cemu súperovi znížiť na rozdiel koša 

73:75. Napriek tomu, že sa pohrali s 
nervami svojich fanúšikov, koncovku 
zvládli lepšie. Hostí prinútili produ-
kovať ľahké straty, ktoré následne 
trestali a po okulahodiacom zápase, 
víťazstvom 84:79 udržali domácu ne-
poraziteľnosť.
Ešte raz sa vrátime k dvojici Mrviš a 
Milivojevič. Oboch totiž môžeme 
označiť za strojcov handlovského 
víťazstva. Domáci kapitán hneď v 
úvode nakopol ofenzívu Baníka tro-
ma trojkami v rade a do záverečné-
ho klaksónu zaznamenal 23 bodov. 
Okrem streleckej chuti sa zaskvel i 
vynikajúcou organizáciou hry. Srbský 
krídelník Stefan Milivojevič nielenže 
zaznamenal “double-double,” ale 
predviedol svoju fyzickú zdatnosť a 
bol platným na oboch stranách palu-
bovky. Popri výbornej obrane dokázal 
zaznamenať 18 bodov a doskočiť 10 
lôpt.

Povedali po zápase

Podľa Danilo Rakočeviča, trénera 
Handlovej, to bolo veľké víťazstvo. 

„Tento zápas ukázal, že v súťaži môže 
vyhrať každý s každým. My sme boli 
pod veľkým tlakom, aby sme vyhrali 
ešte jeden zápas doma. Gratulujem 
svojim hráčom za to, že to zvládli. 
Z hľadiska diváka to bol vynikajúci 
basketbal a práve našim divákom by 
som chcel veľmi pekne poďakovať za 
vytvorenie fantastickej atmosféry.”
Hráč Handlovej, Stefan Milivojevič, 
povedal, že to bolo veľké tímové ví-
ťazstvo, na ktoré musia nadviazať aj 
v ďalších zápasoch. „Pokiaľ necháme 
v každom jednom stretnutí na palu-
bovke také srdce ako dnes, nemáme 
sa čoho obávať.”
Ján Spevár, prezident MBK Handlová, 
videl zápas, aký sa na najvyššiu súťaž 
patrí. „Inter má mladý a ambiciózny 
tím, ktorý svoju silu ešte iba ukáže. 
Našim chlapcom ďakujem za pred-
vedený výkon a napriek tomu, že sa 
opakujem chcem povedať, že v Han-
dlovej sa len tak ľahko body nezbie-
rajú. Ďakujem aj našim priaznivcom, 
fanúšikom a fanatikom za podporu.”

Pavel Procner

Handlovčania udržali domácu neporaziteľnosť

Handlovčanov držal v útoku vynikajúci Mrviš.                                                                           FOTO: LADISLAV SZIBILLA

V apríli sa v areáli HUTIRA RELAX 
CLUB začal druhý ročník Handlovskej 
tenisovej ligy. Koniec Handlovskej 
tenisovej ligy bol naplánovaný na 
25. septembra a ukončili sme ju vy-
hodnotením tých najlepších a ocenili 
sme aj skokanku – Petru Strakovú a 
skokana roka – Patrika Kaána. Udelili 
sme jednu cenu obdiv roka – Tomášo-
vi Obžerovi. Tento rok sme mali dvoj-
násobný počet hráčov, čo nás veľmi 
teší. Sme radi, že si aj v našom malom 
meste našiel tenis svojich priaznivcov. 
Veríme, že aj vďaka tenisovým tréne-
rom môže tenis v meste napredovať. 
Tréningy boli zamerané na deti, dos-
pelých - začiatočníkov, ale aj dospe-
lých - pokročilých. Vďaka hráčom sa 
nám podarilo Handlovú zapísať aj do 
knihy Slovenských rekordov, čo si veľ-
mi vážime. Veríme, že do ročníka 2023 
sa prihlási opäť viacej hráčov. Tešíme 
sa na novú sezónu. 

Martin Uríček

V Handlovskej tenisovej lige 2021 súťažil dvojnásobný počet tenistov. Utvorili aj rekord 

Víťazi Handlovskej tenisovej ligy 2021: Dvojhra ženy: Oli Fleischerová, Romana Turziková, Ivka Veterníková. Dvojhra muži začiatočníci: Martin Kozárik, Stevo Pročka, Mato Bača. Dvojhra muži pokročilí: Majo Štefka, Oto 
Pernica, Bea Fleischerová. Štvorhra mix: Robo Šuník & Danka Šuníková, Oli Fleischerová & Janka Lukašiková, Martin Kozárik & Romana Turziková. Štvorhra muži: Majo Štefka & Bea Fleischerová, Robo Šuník & Zdeno Krnčok, 
Erik Homola & Vlado Čap.  FOTO: MU

V sobotu 6. novembra sa Klub špor-
tovej gymnastiky Handlová stal or-
ganizátorom pretekov v športovej 
gymnastike, kategória C. Viac ako 
šesťdesiat gymnastiek z rôznych klu-
bov prišlo do gymnastickej telocvič-
ne podať čo najlepší výkon. Dievčatá 
z nášho klubu stáli na stupni víťazov 
niekoľkokrát. Pre niektoré najmen-
šie „slniečka“ to boli vôbec ich prvé 
preteky. Z medailí sa tešila Victória 
Petruchová, Emily Lendel, Emka Zá-
morová, Evka Tabáčeková a Viktória 
Kozáriková.
Arianka Gáborová obsadila v kategó-
rii najmladšie žiačky 17. miesto, Peť-
ka Kuricová skončila na 19. mieste, 
Miške Hanzlianovej patrilo  22. miesto 
a Miška Olejníková si vybojovala 24. 
miesto.
V kategórií mladšie žiačky stáli na 
stupni víťazov dve dievčatá z nášho 
klubu. Druhé miesto si vybojovala 

Editka Michelová a tretie miesto pat-
rilo Simonke Šálovej.
Krásne prvé miesto v kategórii star-
šie žiačky si odniesla Sofia Fedešová, 
druhé miesto obsadila Vanessa Pavlí-
ková. Viktória Vozárová si vybojovala 
piate miesto, Emma Michelová skon-
čila na deviatom mieste, Františke 
Rumpliovej patrilo dvanáste miesto  
a Nela Škopcová sa umiestnila na tri-
nástom mieste.
Posledná kategória - juniorky bola 
„zlatá“ pre Tamaru Greguškovú, ktorá 
obsadila krásne prvé miesto.
Poďakovanie patrí dievčatám za rep-
rezentáciu nášho klubu a mesta Han-
dlová, trénerom a všetkým rodičom. 
Ďalej veľké poďakovanie patrí Mestu 
Handlová a spoločnosti Nestlé Slo-
vensko za pomoc pri organizovaní  
pretekov. Ďakujeme.

Dušana Ďurinová 

Gymnastický klub organizoval súťaž

Hore juniorky, dole vľavo staršie žiačky, dole vpravo mladšie žiačky.                                                             FOTO: KŠG


