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V tomto čísle:

Petícii poslanci nevyhoveli, mesto 
ale Jánošíkovú ulicu sčasti opraví.
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V meste je 33 kontajnerov na zber 
použitých jedlých olejov a tukov. 
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Základná škola Mierové námestie 
získala tridsaťtisíc eur.
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Časť vianočného priania od mesta 
Handlová je v tajničke krížovky.
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Navždy nás opustil čestný občan 
mesta Jozef Juríček.
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Samospráva spustila oficiálnu mobilnú aplikáciu 

Aplikácia je k dispozícii pre operačné systémy Android aj iPhone.                                                                                                                                                        FOTO: S_

Všetky overené informácie o meste 
Handlová môžu mať jeho obyvate-
lia vždy vo vrecku.

Štatistika projektu Moderné obce je 
neúprosná, viac ako 75 % ľudí dáva 
prednosť mobilu pred počítačom. 
Mesto Handlová zachytilo tento trend 
a prezentuje sa svojim obyvateľom a 
turistom pomocou modernej mobil-
nej aplikácie tak, ako si to ľudia sami 
želajú a ako im to vyhovuje.
Aplikácia je prepojená s webovou 
stránkou mesta www.handlova.sk a 
nevyžaduje si preto žiadnu údržbu. 
Všetok obsah sa prenáša automaticky 
z webovej stránky do aplikácie.
Hneď po otvorení aplikácie sa použí-
vateľ dostane na dynamickú úvodnú 
stránku, ktorá zobrazuje posledné 
novinky a výber z kalendára poduja-
tí. Aplikácia sa ovláda pomocou gest 
posúvaním obrazovky doprava a do-
ľava, kde sa nachádzajú rýchle správy, 
dokumenty zverejnené na úradnej ta-
buli mesta a ďalšie informácie.
Aplikácia vie sama vyhodnotiť, ako 
a kedy má používateľa upozorniť na 
novinky. Robí to tak, aby to nebolo 
príliš rušivé, ale na druhej strane aby 
ho udržala informovaného. Používa-
telia si tiež môžu nastaviť na aké infor-
mácie ich má aplikácia upozorňovať.
Aplikáciu, rovnako ako webové sídlo 
mesta, vyvinula spoločnosť EWORKS.
sk s.r.o. z Nitry, ktorá zastrešuje pro-
jekt Moderné obce. Cena za používa-
nie aplikácie pre mesto je mesačne vo 
výške 165,50 eur a pre obyvateľov je 
bezplatná.
Podľa Michala Dobrotku, konateľa 
EWORKS.sk, „okrem informačnej sily 
appiek je to celé samozrejme pekné 
moderné a Smart riešenie. Inšpirovali 
sme sa pri vývoji portálom Aktuality 
a ich mobilnou appkou. Ľudia majú 
jednoducho radi appky a chcú ich 
používať.“

Podľa primátorky mesta, Silvie Grú-
berovej, je aplikácia pokračovaním v 
modernom rozširovaní informačných 
kanálov mesta: „Aplikácie sú dnes 
dostupné takmer pre každú službu, 
preto toto je ďalším krokom k tomu, 
aby boli obyvatelia informovaní. Do-
slova príde informácia priamo k nim 
domov, do ich smartfónov alebo po-
čítačov. Verím, že sa Handlovčankám 
a Handlovčanom bude páčiť, kole-
govia z komunikačného oddelenia 
poslali aplikáciu na testovanie všet-
kým kolegom na úrade a postupne 
počas decembra konzultujú drobné, 
skôr grafické, zmeny a prepojenia, na-

koľko mestská stránka je informačne 
bohatá“. 
Podľa Jany Paulínyovej, vedúcej 
kancelárie primátorky mesta, bude 
úlohou komunikačného oddelenia, 
aby sa o aplikácii dozvedeli všetci 
Handlovčania i tí za hranicami mesta: 
„Už teraz sleduje oficiálnu fejsbúkovú 
stránku mesta @Mesto Handlová viac 
ako 4 000 odberateľov a je aktualizo-
vaná denne, tak ako webová stránka 
mesta www.handlova.sk. Podstatnou 
črtou tohto ďalšieho informačného 
kanála je, že aplikácia je oficiálnym 
informačným kanálom mesta Hand-
lová a teda obyvateľom sa dostávajú 

informácie, ktoré sú overené a korekt-
né„ uviedla. 
Aplikáciu  „Handlová“ si môže na-
inštalovať ktokoľvek, koho zaujíma 
dianie v meste. Stačí si na zariadení, 
na ktorom chcete aplikáciu použí-
vať, otvoriť prehliadač webstránok a 
otvoriť si stránku www.handlova.sk. 
Hneď pod erbom a názvom mesta je 
odklik Android alebo iPhone – podľa 
operačného systému vášho prístro-
ja. Stačí kliknúť na odkaz a aplikáciu 
nainštalovať. Aplikáciu je možné na-
inštalovať aj priamo cez distribučné 
platformy Google Play alebo App 
Store.                                                     (RED)

Miroslav Tunega, nezávislý developer 
výstavby predajne Lidl, informoval 
listom mesto Handlová, že obchod-
ný reťazec pozastavil aktivity zámeru 
vybudovania novej predajne na Poš-
tovej ulici v Handlovej.  „Spoločnosť 
Lidl SR si dala vypracovať u svojej 
zmluvnej geologickej spoločnosti 
nezávislý odborný inžiniersko-geolo-
gický posudok lokality Poštová ulica 
v Handlovej. Záver posudku obsahuje 
neodporúčanie využívať územie pre 
jeho nestabilitu na ďalšiu výstavbu. Z 
tohto dôvodu Lidl pozastavuje ďalšie 
nové aktivity súvisiace so získavaním 
relevantných podkladov potrebných 
k finálnemu rozhodnutiu realizovať 
zámer výstavby predajne na týchto 
pozemkoch.“
Do ankety sa zapojilo 951 ľudí z toho 
32 lístkov bolo neplatných. V grafoch 
nie je zahrnutý samostatný telefo-
nický prieskum mesta v dotknutých 
lokalitách. Mesto ďakuje za zapojenie 
sa do ankety.                                       (RED)

Po zistení výsledkov geologického prieskumu Lidl zmenil plán
Ulica Počet Áno Nie Áno % Nie %

Všetky 918 504 414 54,90% 45,10%
Dimitrovova 26 14 12 53,85% 46,15%
Poštová 16 3 13 18,75% 81,25%
Údernícka 48 20 28 41,67% 58,33%
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Projekt vybudovania uzavretých 
stojísk na nádoby na odpad je od-
ložený. Namiesto revitalizácie cen-
tra mestskej časti si jej obyvatelia 
vybrali opravu ciest. 

Mestské zastupiteľstvo v apríli tohto 
roka rozhodlo o použití 428 tisíc eur z 
rezervného fondu na päť investičných 
akcií. Tri akcie už sú zrealizované. V 
lete sa uskutočnila oprava strechy na 
Dome s opatrovateľskou službou na 
ulici 29. augusta, na jeseň mesto zre-
konštruovalo multifunkčné ihrisko v 
areáli Základnej školy Školská a vybu-
dovalo 37 nových parkovacích miest. 
O pozastavení zámeru vybudovať 
oplotené a uzamykateľné stojiská na 
odpad pri bytových domoch primá-
torka, Silvia Grúberová, informovala 
už auguste. Vybudovanie uzamy-

kateľných stojísk na odpad je podľa 
primátorky dôležité pre váženie od-
padu a spravodlivý výpočet poplatku 
za komunálny odpad. Ako však kon-
štatovala na mestskom zastupiteľstve 
v decembri, na výpočet poplatku za 
odpad z váhy odovzdaného odpadu 
nie je ešte pripravená ani sloven-
ská legislatíva. Navyše odhadované 
nák lady na vybudovanie 110 stojísk 
v celom meste by po zvýšení cien 
stavebných materiálov stúpli na viac 
ako jeden milión eur. „Budeme žiadať 
kompetentné orgány, aby na budo-
vanie tejto infraštruktúry vyhlásili 
výzvy cez operačný program Kvalita 
životného prostredia,“ povedala na 
rokovaní zastupiteľstva primátorka.   
Pozastavený je aj zámer revitalizácie 
plochy v centre Novej Lehoty. Na ve-
rejnej prezentácii zámeru, ktoré sa 

Z peňazí z rezervného fondu mesto realizovalo 
tri z piatich zámerov. Dva zámery sú pozastavené

Notorický sťažovateľ, ktorý si z 
prieťahov v stavebných konaniach 
po celom Slovensku urobil živnosť, 
úraduje aj v Handlovej.

Združenie domových samospráv po-
dalo odvolania proti stavebným po-
voleniam na prekládku verejného ply-
novodu a vedenia vysokého napätia. 
Prekládka súvisí s prípravou územia 
pre výstavbu obchodného centra na 
Morovnianskom sídlisku. Združenie 
domových samospráv je známe tým, 
že nezmyselnými podmienkami a po-
žiadavkami zdržiava proces výstavby 
a spôsobuje problémy developerom. 
V januári na združenie podal trestné 
oznámenie minister hospodárstva, Ri-
chard Sulík. „Marcel Slávik je človek, 
ktorý vstupuje do stavebných konaní 
s nezmyselnými požiadavkami a blo-
kuje stavby, kým nedostane spon-
zorské pre svoje združenie,” uviedol 
minister s tým, že jeho požiadavky sú 
typu fontánka na streche, stromy na 
parkovisku či konkrétny použitý špe-
ciálny materiál. „Splňte alebo zaplať-
te,” dodal Sulík na margo Slávikovej 
stratégie.
Stavebné konania na Slovensku pod-
ľa Richarda Sulíka trvajú dlhšie ako u 

Výstavbu obchodného centra na Morov-
nianskej ceste sa pokúša zdržať sťažovateľ 

ostatných krajín Vyšehradskej štvorky 
a jednou z príčin sú aj neodôvodne-
né podania Združenia domových 
samospráv na čele s jeho predsedom 
Marcelom Slávikom. Táto nezisková 
organizácia vlani namietala investície 
súkromných firiem, ale aj samospráv 
spolu vo viac ako tisíc prípadoch. 
Celkovo mali podľa ministra veno-
vať stavebné úrady Slávikovi a jeho 
podaniam až 80 % pracovného času. 
Ako povedal Sulík, sľub z februára, v 
ktorom sa Slávik zaviazal prestať so 
svojou činnosťou, nedodržal a pokra-
čuje v nej ďalej. „Podali sme trestné 
oznámenie na generálnu prokuratú-
ru, ktoré som prednedávnom rozšíril 
a taktiež sme dali podnet na finančnú 
správu, aby sa pozreli na príjmy zdru-
ženia Marcela Slávika,“ popísal Sulík v 
apríli ďalšie kroky, ktoré majú smero-
vať k ochrane slušných podnikateľov 
a samospráv. Šéf rezortu hospodár-
stva vyzval tiež všetkých postihnu-
tých investorov, aby ďalej písali svoje 
podnety. „My už podnikáme ďalšie 
kroky, či už rozširujeme o tie podnety 
nami podané trestné oznámenia, ale-
bo sa snažíme byť nápomocní aj in-
dividuálnym spôsobom,“ dodal Sulík.

Za vyše desaťtisíc eur získa mesto 
Handlová majoritu v televízii, kto-
rú pred štrnástimi rokmi predalo za 
vyše štyristotisíc eur. 

Handlová sa stala väčšinovým vlastní-
kom Regionálnej televízie Prievidza, 
ktorú založilo mesto Handlová v roku 
1997. Spoločnosť Seperdeo Vita TV 
s. r. o., ktorá televíziu prevádzkovala, 
mesto v roku 2007 predalo za 12,4 
mil. korún (411 604,59 eur) spoloč-
nosti Hornonitrianske bane Prievidza 
v rámci vyrovnania dlhu za neuhrade-
né dodávky tepla vo výške viac ako 53 
mil. korún (1 759 277,7 eur).   
O ponuke spoločnosti PRIAMOS, a. s. 
Prievidza na odpredaj obchodného 
podielu v spoločnosti Regionálna 
televízia Prievidza, mestské zastupi-
teľstvo rokovalo už v auguste. Kúpu 
obchodného podielu v televízii vo 
výške 50 % za 17 890 eur, neschválilo.
Ďalšími spoločníkmi RTV sú mesto 
Prievidza, mesto Bojnice a spoločnosť 
Kinet, s. r. o. Mesto Prievidza neschvá-
lilo kúpu obchodného podielu, nao-
pak, ponúklo na odpredaj obchodný 
podiel mesta ostatným spoločníkom 
a mesto Bojnice postupovalo podob-
ne. Spoločnosť Kinet na ponuku od-
predaja nereagovala. 
Spoločnosť PRIAMOS dala partne-
rom čas na nájdenie riešenia do 30. 
decembra 2021. V prípade, že by spo-

ločníci záujem o odkúpenie podielu 
neprejavili, Regionálna televízia Prie-
vidza by išla do likvidácie.  
Primátorka mesta, Silvia Grúberová, 
rokovala 30. novembra so zástupca-
mi spoločnosti PRIAMOS, a. s., ktorá 
ponuku na odkúpenie 50% akcií te-
levízie znížila na sumu 10 122 eur. 
Túto ponuku už mesto akceptovalo a 
mestské zastupiteľstvo 9. decembra 
schválilo odkúpenie 50 % obchod-
ného podielu spoločníka PRIAMOS v 
spoločnosti Regionálna televízia Prie-
vidza za 10 122 eur.
Poslanci sa podľa primátorky zhodli 
s vedením mesta na názore, že je po-
trebné televízii pomôcť, aby udržala 
spravodajstvo, lebo v Handlovej žije 
viac ako 3 000 seniorov, ktorí nevedia 
používať internet ani sociálne siete a 
televízne vysielanie je pre nich dôle-
žitým zdrojom informácií. Podľa Jany 
Paulínyovej, vedúcej Oddelenia ko-
munikácie a marketingu mestského 
úradu v Handlovej, za celú existen-
ciu RTV nebol na ňu podaný žiadny 
podnet pre Radu pre vysielanie a re-
transmisiu, ktorý by sa týkal neobjek-
tívnosti alebo nevyváženosti odvysie-
laných príspevkov. Ďalšie fungovanie 
televízie bude závisieť od uzavretia 
novej spoločenskej zmluvy, ktorá by 
mala zabezpečiť nestrannosť televízie 
aj do budúcna. 

(INU)

Handlová získa v regionálnej TV väčšinu

Mesto Handlová plánuje budúci rok 
hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. 
Celkové príjmy mesta majú dosiahnuť 
15 466 766 eur, samospráva počíta s 
výdavkami v rovnakej výške. Roz-
počet na rok 2022 schválili mestskí 
poslanci na svojom rokovaní vo štvr-
tok 2. decembra.
Radnica pri tvorbe rozpočtu brala na 
zreteľ zostavenie výslednej bilancie 
s dostatočne vysokým prebytkom 
bežného rozpočtu na kompenzáciu 
výdavkov spojených s krytím dlhovej 
služby, ostatných záväzkov a vyrovna-
ním schodku v kapitálovom rozpočte.
Mesto počíta s nárastom príjmu po-
dielovej dane, ktorá by mala byť opro-
ti tomuto roku vyššia o 9,3 percenta, 
čo predstavuje viac ako 6,7 milióna 

Mesto bude budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom
eur. Naopak, výdavková časť rozpoč-
tu je ovplyvnená v mzdovej oblasti 
zmenou výšky priemernej mzdy. 
Medzi čiastkové dosahy na úroveň 
výdavkov patria aj úlohy spojené so 
zabezpečením ochrany osobných 
údajov a kybernetickej bezpečnosti, 
uviedol vedúci ekonomického odde-
lenia Mestského úradu v Handlovej 
Peter Mendel. Výrazným spôsobom 
zvýši výdavky mesta podľa neho aj 
legislatívny návrh v podobe financo-
vania súkromných a cirkevných škôl v 
100 percentnej výške.
Návrh rozpočtu zatiaľ len čiastočne 
počíta s blížiacim sa transformačným 
projektom a zaradením investícií vo 
forme projektov. Kapitálové výdavky 
mesto naplánovalo vo výške 927 939 

Na nízkoprahovom očkovaní vakcí-
nou Pfizer bolo vo štvrtok 9. decem-
bra zaočkovaných prvou dávkou 43 
ľudí, druhou dávkou 8 ľudí a treťou 
dávkou 249 ľudí. Vakcínou Johnson&-
Johnson bolo zaočkovaných 141 ľudí. 
Očkovací tím naplno využil všetky ka-
pacity vakcín a vyhovel všetkým, ktorí 
o očkovanie prejavili záujem. Na naj-
bližšie očkovanie 20. januára sa treba 
prihlásiť do 13. januára. Kapacita je 
450 vakcín. Predbežne je možné sa 
nahlásiť v pracovné dni od 8.00 h do 

14.00 h výlučne na tel. čísle 0905 468 
037. Nahláste: meno, priezvisko, rok 
narodenia, adresu, typ vakcíny, po-
radie dávky a zdravotnú poisťovňu. 
Očkovať sa bude v Podnikateľskom 
inkubátore, Námestie baníkov 5 od 
8.00 h do 17.00 h vakcínami Pfizer a 
Johnson &Johnson.
Očkovanie sa koná vďaka spoluprá-
ci Intervenčného tímu Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky 
so Záchrannou zdravotnou službou 
SR a mestom Handlová.                  (RED)

Najbližšie očkovanie bude 20. januára

eur. „Z projektov financovaných z eu-
rópskych štrukturálnych fondov ide o 
riešenie zberu kuchynského biologic-
ky rozložiteľného odpadu a rozšírenie 
sociálnej infraštruktúry v oblasti sta-
rostlivosti o deti predškolského veku, 
a to investíciou do vybudovania det-
ských jaslí,” priblížil Mendel.
Samospráva vyčlenila i prostriedky na 
vybudovanie parkovacích miest vo 
výške 60 000 eur, vybudovanie náuč-
ného chodníka na rozvoj cestovného 
ruchu za 20 000 eur na podporu tu-
ristickej infraštruktúry. Na zlepšenie 
pracovných podmienok zamestnan-
cov úradu vyčlenila výdavky na mon-
táž klimatizácie v objeme 15 000 eur.
Výdavkové finančné operácie plánuje 
využiť na splácanie istín  úverov.

(TASR)

uskutočnilo 7. októbra, sa totiž oby-
vatelia mestskej časti vyjadrili, že pred 
revitalizáciou centra preferujú opravu 
miestnych komunikácií. Podľa primá-
torky z analýzy pracovníkov oddele-
nia výstavby, územného plánovania 
a ochrany životného prostredia vyplý-
va, že na opravu štyroch komunikácií 
v Novej Lehote by mesto potrebova-
lo 500 až 600 tisíc eur. 70 tisíc bude 
podľa primátorky stačiť len na jeden 
kratší úsek. 
Mestské zastupiteľstvo preto zrušilo 
uznesenie, ktorým vyčlenilo 200 tisíc 
eur na budovanie oplotenia stojísk a 
prijalo uznesenie, ktorým 70 tisíc eur 
z rezervného fondu vyčlenilo na re-
konštrukciu miestnych komunikácii v 
mestskej časti Nová Lehota. Aktuálna 
výška rezervného fondu mesta Han-
dlová je 673 671,87 eur.                  (INU)

Mesto prisľúbilo v roku 2022 opra-
viť približne 177 metrov Jánošíko-
vej ulice. 

Dňa 16. novembra 2021 prijalo mesto 
Handlová petíciu „Za komplexnú re-
konštrukciu Jánošíkovej ulice v Hand-
lovej“, ktorú predložil Mgr. Branislav 
Kaniansky. Petícia splnila všetky for-
málne i obsahové náležitosti v súlade 
s právnym poriadkom. Z obsahu do-
ručenej petície bolo zrejmé, že bola 
určená Mestskému zastupiteľstvu 
mesta Handlová a podpísalo ju 273 
osôb. 
Petíciu prerokovala komisia výstav-
by, územného plánovania, životné-
ho prostredia a dopravy aj komisia 
ekonomická, správy majetku mesta a 
mestských projektov a vo štvrtok 9. 
decembra ju prerokovali aj poslanci 
mestského zastupiteľstva. 
Branislav Kaniansky na zastupiteľstve 
povedal, že ideo o dlhodobý prob-
lém. Okrem obyvateľov ulice cestu 
používajú záhradkári z osady Mlynár-
ka a pravidelne aj Hater – Handlová. 
Ulica podľa Kanianskeho meria 623 
metrov a podľa kalkulácie, ktorú si 
nechal spracovať, by komplexná re-
konštrukcia cesty stála 237 tisíc eur. 
Je to približne rovnaká suma, s akou 

pre komplexnú rekonštrukciu cesty 
počítalo aj mesto Handlová. 
Viacerí poslanci vyjadrili vôľu cestu 
opraviť, poukázali však na obmedze-
né finančné prostriedky v rozpočte 
mesta. V rozpočte na rok 2022, kto-
rý poslanci schválili 2. decembra, sa 
suma 250 tisíc eur na rekonštrukciu 
Jánošíkovej ulice nenachádza. 
„Ak dnes schválite komplexnú re-
konštrukciu, nevieme povedať, kedy 
ju urobíme,“ povedal poslancom 
prednosta mestského úradu Tibor 
Kolorédy a pokračoval: „Keď schváli-
te, že nevyhovujete petícii, môžeme 
už dnes sľúbiť, že v prvom polroku 
budúceho roka urobíme čiastočnú 
rekonštrukciu tejto cesty, pri ktorej sa 
opravia najhoršie úseky.“ Podľa pred-
nostu mestského úradu by mesto 
mohlo opraviť cestu na viacerých úse-
koch cesty: Pred domom číslo 26, 16 
metrov cesty, pred domom č. 18, 37 
metrov, pred domom č. 14, 10 met-
rov, pred domom č. 10, 55 metrov, 
pri križovatke 25 metrov a pri dome 
číslo 8, 26 metrov. Dohromady by sa 
takto malo zrekonštruovať približne 
177 metrov. Poslanci teda petícii ne-
vyhoveli.
Podľa Branislava Kanianskeho je prija-
teľná aj čiastočná rekonštrukcia cesty 

Petícii za opravu cesty poslanci nevyhoveli, cestu 
však prisľúbili čiastočne opraviť v roku 2022

v roku 2022. „Ak máme čakať tri, štyri 
roky na komplexnú rekonštrukciu, 
chodiť každý deň po tejto ceste do 
práce je neúnosné.“ Iniciátor petície 
sa vyjadril, že chápe, že teraz na to 
nie sú peniaze a preto je za to, aby 
sa opravili aspoň spomínané úseky. 
„Určite budú za to vďační obyvatelia 
aj užívatelia cesty. Ďakujem, že ste sa 
tým zaoberali a verím, že nás budúci 
rok potešíte,“ uzavrel bod rokovania 
Branislav Kaniansky.                         (INU)
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Jedinou nehnuteľnosťou o ktorej 
poslanci viedli diskusiu, bol pod-
nikateľský inkubátor.

Správna rada v septembri 2021 zrušila 
neziskovú organizáciu Asterion a na 
ostatnom mestskom zastupiteľstve 
dalo mesto priestory podnikateľské-
ho inkubátora do nájmu Mestské-
mu bytovému podniku. Nezisková 
organizácia Asterion vznikla v roku 
2006 a podnikateľský inkubátor za-
čal ponúkať svoje služby v roku 2007. 
Účelom neziskovej organizácie bolo 
za zvýhodnených podmienok posky-
tovať prenájom priestorov v podni-
kateľskom inkubátore začínajúcim 
podnikateľom, poskytovať im služby 
spoločného sekretariátu a poskytovať 
im poradenstvo pri vypracovávaní 
podnikateľských projektov pre získa-
vanie dotácií z fondov Európskej únie. 
Podľa názoru vedenia mesta však 
Asterion už neplnil účel, na ktorý ho 
mesto založilo.

Čo neziskovka zarobila, prejedla

Poslanec Jozef Stopka návrh nepod-
poril. Mesto sa podľa neho týmto 
krokom nepriamo zbaví príjmov z 
prenájmov a prenesie ich na mestský 
bytový podnik, ktorý vykazuje dlho-
dobo stratu a zisk vykázal len minulý 
rok. Podľa viceprimátora, Radoslava 

Mestský bytový podnik dostal do správy pod-
nikateľský inkubátor a ďalšie 3 nehnuteľnosti

Iždinského, by však práve tento krok 
mohol napomôcť k zlepšeniu hospo-
dárenia bytového podniku. „Mestský 
bytový podnik bol historicky veľmi 
zle nastavený a keby mal k dispozícii 
všetky bytové a nebytové priestory 
mesta, možno by nebol v takých zlých 
číslach, ako je. Podnik nedokážeme 
ozdraviť z roka na rok, chvíľu to bude 
trvať a práve týmto upratovaním 
majetku mesta očakávam, že dôjde 
k zlepšeniu hospodárenia vo firme. 
Asterion už dlhé roky neslúžil svojmu 
účelu a všetko, čo zarobil, prejedol. 
Mali sme z toho veľkú nulu.“ Podľa ná-
vrhu nájomnej zmluvy by malo mesto 
od Mestského bytového podniku za 
prenájom podnikateľského inkubáto-
ra dostať 17,5 tisíc eur ročne.

Organizácia bez výsledkov

Podľa poslanca Spevára mal pod-
nikateľský inkubátor príjem 50 tisíc 
eur ročne. „Ak mesto bude prenají-
mať všetky priestory zodpovedne a v 
rámci cenníka adekvátneho tomuto 
tisícročiu, tak to nemusí byť 50 tisíc, 
ale 70 tisíc a možno viac. Záleží len na 
tom, ako to budeme spravovať.“ Pri-
mátorka Silvia Grúberová reagovala, 
že všetok príjem, ktorý plynul mestu 
za nájom priestorov v podnikateľ-
skom inkubátore, bol poukazovaný 
Asterionu na úhradu miezd. „Mesto 

z toho nemalo nič. Zdalo sa nám vý-
hodné poskytnúť nebytové priestory 
Mestskému bytovému podniku. Tri 
roky hovoríme o tom, aby Asterion 
začal vyvíjať činnosť, na ktorú bol 
zriadený, aby sa uchádzal o projek-
ty. Navrhovali sme, aby sa zapojil do 
transformačného procesu a snažil sa 
pomáhať podnikateľskému sektoru 
uchádzať sa o eurofondy. Výsledok? 
Nepočula som o žiadnom,“ povedala 
Silvia Grúberová.
Riaditeľ neziskovej organizácie As-
terion, Vladislav Horváth, sa online 
zasadnutia mestského zastupiteľstva 
nezúčastnil a priestor na reakciu, kto-
rý mu redakcia Handlovského hlasu 
ponúkla, nevyužil. 

Nové priestory bytového podniku

Spolu s Podnikateľským inkubátorom 
dostal Mestský bytový podnik do náj-
mu aj nebytový priestor na prízemí 
paneláku na ulici Mostná, budovu na 
Námestí baníkov v ktorej sídli mests-
ká polícia a drevenú mobilnú bunku 
na sídlisku Morovnianska cesta. Podľa 
poslankyne Ivety Jurkovičovej, ktorá 
je zamestnankyňou mestského byto-
vého podniku, chcú chod podnika-
teľského inkubátora zracionalizovať a 
zefektívniť. „Vieme ako, vieme s kým a 
vieme, čo chceme,“ uzavrela.

Silver Jurtinus

Hornonitrianski baníci v týchto dňoch 
ukončili prevádzkové práce v bani 
Handlová a začnú s likvidáciou pod-
zemia. Zavŕši sa tým tak 112-ročné 
obdobie priemyselnej ťažby uhlia v 
najstaršej slovenskej uhoľnej bani, 
ktorá sa datuje od 1. júla 1909. Cel-
kovo od roku 1909 až doposiaľ tam 
baníci vyťažili 82 295 940 ton uhlia.
„Po vyexpedovaní posledných 800 
ton uhlia z úpravne bane Handlová 
do Elektrárne Nováky ešte 12. ok-
tóbra v bani v Handlovej definitívne 
končíme s prevádzkovými prácami 
v poslednom 12. ťažobnom poli,” 
informovala tlačová hovorkyňa Hor-
nonitrianskych baní Prievidza (HBP) 
Adriana Siváková.
Počas roka bane 12. pole podľa nej 
súbežne uzatvárali s doťažbou po-
sledných zásob uhlia, postupne de-
montovali elektrostrojné zariadenia 
a banskú techniku. „Aktuálne nastáva 
etapa jeho uzatvárania, likvidácie ne-
potrebných banských diel, ktorá bude 
z hľadiska podzemia pokračovať aj v 
roku 2022,” doplnila.
Rozhodnutie o ukončení ťažby uhlia 
v bani Handlová prijalo predstavenst-
vo spoločnosti 30. septembra. Po bani 
Cigeľ ide v poradí o druhú ťažobnú 
prevádzku spoločnosti, ktorá skon-
čila ťažbu uhlia v súlade s vládou 
nariadeným rozhodnutím o útlme 
baníctva z konca roka 2018. Časový 
rámec odobrila Európska komisia v 
roku 2019.
V nadväznosti na ukončenie ťažby 
v Handlovej príde o prácu 237 za-
mestnancov. Hromadné prepúšťanie 
potrvá do konca tohto roka. V bani 
v Handlovej pracovalo 383 ľudí, 95 
z nich preradili bane na produktív-
ne pracoviská. Podmienku na kom-
penzačný príspevok spĺňalo 145 z 
uvoľňovaných zamestnancov, časť z 

nich a ďalší využijú možnosť projektu 
rekvalifikácií. Malo by ísť približne o 
100 pracovníkov. „Aktuálne je do pro-
jektu zapojených 88 zamestnancov, 
pričom ďalší 59 bývalí zamestnanci 
už rekvalifikáciu absolvovali,” priblíži-
la Siváková.  
Dobývací priestor bane Handlová je 
z pohľadu uzatvárania povrchu roz-
siahly, predstavuje 48,75 štvorcového 
kilometra. S postupným úbytkom zá-
sob uhlia časť hnedého parku využila 
spoločnosť na rozšírenie nebanských 
aktivít. Od roku 2000 tam pôsobí 
spoločnosť Handlovská energetika, 
ktorá dodáva teplo z biomasy. V roku 
2015 tam bane spustili chov sumčeka 
afrického.
„V areáli sa nachádza viacero objek-
tov, ktoré môže spoločnosť ponúknuť 
na nové priemyselné využitie. Banícke 
technické dedičstvo chce zachovať v 
spolupráci s predstaviteľmi handlovs-
kej mestskej samosprávy vybudova-
ním baníckeho uhoľného skanzenu,” 
dodala Siváková.               (TASR. FOTO: INU)

Hornonitrianski baníci začnú s likvidá-
ciou podzemia v handlovskej bani

Viete ako premeniť zanedbaný vnút-
roblok na miesto plné života, kde 
sa môžu stretávať susedia z okolia? 
Chýba vo vašej obci alebo v meste 
funkčné detské ihrisko? Alebo len 
pár lavičiek v parku, kde by sa dalo 
posedieť a oddýchnuť si? Ľudia majú 
častokrát dobré nápady, ako skultivo-
vať či zlepšiť okolie svojich domovov. 
Problémom však bývajú chýbajúce 
financie. Nápady tak, bohužiaľ, kon-
čili iba na papieri. Grantový fond 
PSS podporuje kvalitné projekty v 
mestách a obciach už sedem rokov. 
V novom ročníku majú šancu najmä 
zelené projekty, ktoré myslia na život-
né prostredie. 
Mestá a obce, ale aj občianske združe-
nia či susedské komunity prichádzajú 
s nápadmi na revitalizáciu a sfunkč-
nenie okolia bytov, domov, parkov, 
komunitných centier, verejných 
priestorov či detských ihrísk. Niekedy 
priestoru pomôže vhodne osadená 
lavička, inokedy sa žiada podstatnej-
šia úprava. Grantový fond Prvej sta-
vebnej sporiteľne je určený na to, aby 
finančne pomáhal zrealizovať dobré 
lokálne nápady, ktoré dokážu oživiť 
zanedbané „územia nikoho“. V spo-
lupráci s Úniou miest Slovenska a so 
Združením miest a obcí Slovenska sa 
doteraz počas  realizácie grantových 
projektov PSS podarilo zmeniť časť 
území v mnohých mestách a obciach.
„Cieľom grantového fondu je podpo-
ra dobrých, lokálnych nápadov a pro-
jektov, ktoré chcú zlepšiť a sfunkčniť 
verejný priestor v mestách a obciach 
na Slovensku a budovať pozitívny 
vzťah ľudí k vlastnému okoliu,“ pove-

dal vedúci odboru komunikácie Prvej 
stavebnej sporiteľne Jozef Plško. 
Prihlasovanie projektov je jednodu-
ché a transparentné a vyhodnocova-
nie je podľa vopred stanovených kri-
térií. Oproti minulým rokom je teraz 
možné na jeden projekt získať vyšší 
príspevok, až 7 500 eur. Pri vyhodno-
covaní projektu sa bude tiež klásť vyš-
ší dôraz na environmentálny rozmer 
projektov. „Vplyv klimatických zmien 
na život v našich mestách a obciach 
bude rásť. Preto sme sa pri hodnote-
ní projektov rozhodli prihliadať aj na 
to, či obsahujú prvky, ktoré pomôžu 
mestám na tieto zmeny reagovať,“ 
povedal Jozef Plško. Môže ísť naprí-
klad o významný podiel zelene, vod-
né prvky alebo vhodné zatienenie 
priestoru. 
 „Mestá sú naším domovom, tam sú 
naše korene, rodíme sa tam, žijeme a 
zomierame. Sú našou súčasťou a od-
razom našej kultúry a identity. Som 
presvedčená, že zapojenie sa samo-
správy do zmysluplných projektov 
vytvorí lepšie prostredie, ktoré bude 
viac pripravené na odolávanie kli-
matickým zmenám a „krásno“ okolo 
zlepší aj správanie a pocity obyvate-
ľov aj v tejto zložitej dobe. Teším sa, že 
sme súčasťou tejto iniciatívy,“ hovorí 
výkonná viceprezidentka Únie miest 
Slovenska Jana Červenáková. 
Termín podávania žiadostí je do 31. 
januára 2022. Viac o kritériách, podľa 
ktorých sa budú projekty posudzovať, 
si môžete prečítať na stránke www.
pss.sk. 

(PSS.SK)

Projekty na oživenie „území nikoho“

V meste sú rozmiestnené nádoby na zber olejov
Vyčistený a spracovaný odpadový 
jedlý olej sa využíva ako hodnot-
ná surovina na výrobu moderných 
biopalív.

Prakticky všetky potravinárske oleje a 
tuky používané v domácnosti možno 
recyklovať. Stačí ich zliať do obyčajnej 
PET fľaše a odniesť do niektorého z 
kontajnerov určených na zber použi-
tých olejov. Triedenie olejov predchá-
dza upchatiu odpadového potrubia a 
pomáha šetriť našu planétu.
Do triedeného odpadu patria všetky 
jedlé oleje a tuky používané pri prí-
prave jedál. Triediť je možné všetky 
druhy potravinárskych olejov (slneč-
nicový, olivový, repkový, sójový, pal-
mový, kokosový a ďalšie), tuky (mas-
lo, margarín alebo napríklad masť) 
a tiež všetky oleje a tuky z konzerv, 
šalátov, smaženia, fritovania, fondue, 
zo zeleniny , mäsa, rýb, syrov či húb 
nakladaných v oleji alebo marinád na 
grilovanie.
Použité oleje a tuky je potrebné zliať 
do akejkoľvek PET fľaše. Pred prelia-
tím je potrebné nechať olej úplne vy-
chladnúť, aby nedošlo k popáleniu. 
Olej je možné do fľaše zlievať postup-
ne, do jej úplného naplnenia. Plnú a 
dobre uzavretú fľašu je potrebné od-
niesť do najbližšej označenej zbernej 
nádoby na triedenie oleja. Vytriedený 
olej do kontajnera v žiadnom prípa-
de neprelievajte! Naplnené PET fľaše 
vhadzujte do nádoby vždy starostli-
vo uzavreté. Sklenené fľaše do tejto 
zbernej nádoby nepatria.
Pre mesto je odvoz a likvidácia použi-
tých jedlých olejov bezplatná. Zabez-
pečuje ho firma TRAFIN OIL SK, s.r.o. z 
Bytče, ktorá sa špecializuje na oblasť 
nakladania s odpadmi.
Nádoby na zber olejov majú čiernu 
farbu, oranžové veko a objem 240 lit-
rov. Zberová spoločnosť sa zaviazala 
nádoby vyprázdňovať minimálne v 
intervale raz za tri mesiace. V prípade 
naplnenia nádoby môže verejnosť 
kontaktovať priamo zberovú spo-

ločnosť na bezplatnej linke 0800 700 
070.
Vyčistený a spracovaný odpadový 
olej sa využíva ako hodnotná suro-
vina na výrobu moderných biopalív. 
Recyklované sú aj použité PET fľaše. 
Triediť sa smú iba jedlé oleje a tuky. 
Motorové, mazacie ani iné technické 
oleje sa netriedia.

1. Okružná BD 2-8 
2. Okružná BD 26-30 
3. Morovnianska cesta BD 13 
4. Morovnianska cesta BD 2 
5. Morovnianska cesta BD 29-39
6. Morovnianska cesta BD 52-60
7. Morovnianska cesta BD 24-32
8. Mostná BD 29-31 
9. Mostná BD 59-61 
10. Mostná BD 1-5 
11. Sever ČSA BD 34-38 
12. Sever ČSA BD 6-10 

13. Sever STR.ODB.ŠKOL. 
14. Hôrka Ligetská BD 1A-1C 
15. Hôrka Papučka 
16. Hôrka Odbojárov 17 
17. Hala Dimitrovova BD 25-27
18. Hala Udernícka BD 10-12 
19. Hala Dimitrovova BD 1-3 
20. Juh Partizánska BD 9-13 
21. Juh Partizánska BD 43-47 
22. Juh Kremnická zastávka MHD
23. Juh - ŽŠ Školská Parkovisko
24. Juh - Kunešovská 
25. Centrum - za Domom Kultúry
26. Centrum -Prievidzská BD 9-11
27. Centrum - ZŠ M.C. 
28. Morovno - Dom Kultúry 
29. Morovno - otočňa MHD 
30. Horný koniec - Pod brezami
31. Horný koniec - Píla Smorek
32. Nová Lehota - H. pod Lipami
33. Nová Lehota - Potraviny

(INU)

Nádoby na zber olejov majú čiernu farbu, oranžové veko a objem 240 litrov. Zberová spoločnosť sa zaviazala 
nádoby vyprázdňovať minimálne v intervale raz za tri mesiace.                                                                      FOTO: INU
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Písal sa máj 2021, keď pani riaditeľka 
prišla s ponukou zapojiť sa do projek-
tu Modernejšia škola. Možnosť získať 
od štátu finančnú dotáciu na moder-
nizáciu vnútorných priestorov školy 
nás oslovila, a tak sme, inšpirovaní 
najmä potrebami žiakov, navrhli ob-
novu piatich  priestorov: 
• učebne, kde sa špeciálna pedago-
gička venuje žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami,
• knižnice, ktorá má dýchať domácou 
pohodou a farebným svetom fantá-
zie,
• miestnosti spolupráce, kde by deti 
mohli dosahovať svoje bádateľské 
ciele spoločne,
• reprezentatívnu zelenú zónu v hlav-
nej budove školy, ktorá vystihuje 
podstatu prívlastku Ekoškola, 
• farebnú oddychovú zónu na 2. po-
schodí hlavnej budovy, v ktorej si žiaci 
s rôznymi záujmami nájdu vždy svoj 
oddychový kútik.
A hoci sme naše predstavy pretavili 
len do jednoduchých nákresov so 
sprievodným slovom, verili sme, že 
by sa odbornej komisii mohli zapáčiť. 
A veru sa zapáčili. Spomedzi 1 845 
uchádzačov bola naša škola jednou 
zo 144 úspešných. A tak sme sa mohli 
tešiť z dotácie takmer 30 000 eur.
Po mesiacoch intenzívnych príprav 
naše predstavy v septembri začínali 
dostávať reálnu podobu. Tešili sme 
sa z každého kúska, ktorý postupne 
zaplňoval a vynovoval prázdne či sta-
ré miesta. A dnes už vidíme výsledok 
svojej práce – nielen veľkú krásu, ale 
i radosť detí, ktoré v priestoroch, aj 

Ako sme budovali modernejšiu školu Mierové námestie

keď v obmedzenom režime, rady trá-
via chvíle. 
Plánované slávnostné otvorenie sme 
síce museli odložiť kvôli obmedze-
niam, veríme však, že sa k nemu po 
zlepšení situácie vrátime. Zatiaľ mô-
žete do nášho nového školského sve-
ta nahliadnuť aspoň prostredníct vom 

fotografií na našom profile na sociál-
nej sieti Facebook.  Tak „vstúpte“ a 
tešte sa spolu s nami z úspechu, ktorý 
sa dá dosiahnuť hlavne vďaka láske 
k deťom a dobrej spolupráci celého 
realizačného tímu.

(ZŠMN)

Reprezentatívna zelená zóna, ktorá vystihuje podstatu prívlastku Ekoškola.                                         FOTO: ZŠMN

Je december, čas adventu, čas poko-
ja, a aj u nás v „seniorku“ prebiehajú 
prípravy na vianočné sviatky, ktorých 
prvou predzvesťou je Mikuláš. Prišiel 
k nám 6. decembra aj so svojimi po-
mocníkmi - anjelikom aj čertíkom a 
pre každého mal mikulášsky balíček 
s prekvapením. Zároveň sme pre 
všetkých pripravili malé sviatočné 
pohostenie - kávu so zákuskom a va-
rené vínko. Jeho návšteva mnohých 
obyvateľov prekvapila a potešila. 

Pani Smatanová: „Bolo to pre mňa 
také veľké prekvapenie, super akcia, 
za všetkých môžem povedať, že to 
bolo krásne. Koláčiky aj vínko boli 
vynikajúce“.
Pán Hanzlík: „Akcia Mikuláš nás veľmi 
milo potešila. Spestrilo nám to deň“.
Pán Čepec: „Fenomenálne nádherná 
akcia, geniálne urobené. Páčil sa nám 
veľmi Mikuláš, anjel aj čertík“.
Pani Vargová: „Vôbec sme neočakáva-
li, že príde Mikuláš, bolo to veľmi milé, 
páčilo sa nám to, dokonca sme dostali 
aj darčeky“.
Blížia sa Vianoce - najkrajšie sviatky 
roka.  Po iné roky nám tento adventný 
čas spríjemňovali návštevy detí z ma-
terských škôl, základných škôl, rôzne 
folklórne súbory so svojimi kultúrny-
mi vystúpeniami. Tento rok bol o nie-
čo smutnejší. Zákazy návštev, ktoré 

Vianočný čas v Senior centre Handlová
nás sprevádzajú už niekoľko mesia-
cov, zabránili širšiemu okoliu, aby 
prispeli svojou troškou k zlepšeniu 
predvianočnej nálady, aj keď vieme, 
že v tomto období je blízkosť rodiny 
jedným z najväčších a najčastejších 
želaní pre mnohých z nás. My sa však 
odradiť nenecháme a snažíme sa pre 
našich obyvateľov toto obdobie sprí-
jemniť aj vianočnou výzdobou živých 
stromčekov, osvetlením, vianočnými 
koledami... Každoročnou očakávanou 

tradíciou v tomto období je doruče-
nie Betlehemského svetla skautmi. 
Na Vianoce máme pre našich obyva-
teľov pripravené malé posedenie pri 
vianočnom stromčeku, ktoré bude 
už tradične spojené so slávnostným 
prípitkom a rozdávaním darčekov. 
Obed aj večera sa budú niesť v tra-
dičnom domácom duchu – nesmie 
chýbať kapustnica, pupáky s makom, 
oplátky s medom a cesnakom, vy-
prážaná ryba so šalátom..., tak, ako to 
býva doma. 
Sme veľmi radi, že i tento rok prijal 
naše pozvanie farár miestnej farnos-
ti, ktorý požehná tieto krásne sviatky, 
a zároveň sa pripravuje aj slávnostná 
omša v priestoroch nášho zariadenia. 
Prajeme si, aby všetci naši obyvatelia 
prežili vianočné sviatky v zdraví, v 
pohode a spokojnosti.                    (SCH)

Mikuláš s anjelom a čertom nevynechali ani návštevu senior centra.                                                            FOTO: SCH

Je veľa miest na svete, kde sa stretá-
vajú rozlične ľudské osudy a jedným 
z nich je aj zariadenie Senior Centrum 
v Handlovej, ktorého súčasťou je už 
aj pán Peter Čepec. Je to človek s veľ-
kým srdcom a vždy s úsmevom na 
tvári, ochotný pomôcť a podeliť sa so 
svojím životným príbehom:
„Narodil som sa pred viac ako šesť-
desiatimi rokmi  v Trnave, no svoje 
detstvo som prežil v  Novom Meste 
nad Váhom, kde som navštevoval  
zák ladnú školu. Od svojich rovesní-
kov som sa odlišoval tým, že som žil 
vo ,,svojom svete,, kde si  svoje miesto 
nachádzala fantázia, ktorú som čerpal 
z kníh, ktoré som prečítal. Moje ďal-
šie roky života som prežil v Prievidzi, 
v Trenčíne a nakoniec  od roku 2005 
žijem v Handlovej. Pred rokom mi 
zomrela mamička a ostal som žiť so 
svojou sestrou. Momentálne sa mo-
jím novým domovom stalo zariadenie 
Senior Centra. Bola a ešte stále je to 
pre mňa veľká zmena. Hľadám si tu 
svoje miesto. Som rád, že dvakrát týž-
denne môžem navštevovať miestnu 
knižnicu, kde si vždy prečítam hlavne 
dennú tlač a potom hľadám infor-
mácie zo sveta rockovej hudby, to je 
moja „srdcovka“. Medzi moje záľuby , 

mimo bicyklovania, rozvíjania pamä-
te,  počúvania hudby patrí aj písanie 
básní. Moja posledná báseň sa volá  
Ako prekresliť srdce. Píšem ich pre 
svoje potešenie a možno niekomu 
tak dokážem spríjemniť deň. Prajem 
príjemné čítanie.“

Ako prekresliť srdce

Rozmýšľam, ako cez tvoje ústa,
či cez moje srdce, 
a či cez tvoje oči,
a či cez pulzujúce srdce,
alebo riečkou, alebo cez dúhu,
kde za ňou horí láska.
 
V mojom srdci, na rieke života môjho,
horím cez tvoje ústa.

Ako prekresliť srdce ?
To neviem ako sa dá.
To tvoje srdce sa prekresliť jednodu-
cho nedá.

Ale láska to dokáže nakresliť,
či vlastne prekresliť.
Srdce horúce od lásky.

Peter Čepec

Báseň Petra Čepca: Ako prekresliť srdce

Trenčiansky samosprávny kraj posky-
tol obci Veľká Čausa dotáciu vo výške 
900 eur na kroje pre ženy Folklórneho 
súboru Dúbravka. Dotácia bola pou-
žitá na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s kúpou šiestich krojov. 
Celkové náklady na ich nákup boli vo 
výške 1 980 eur.
„Obec Veľká Čausa a Folklórny súbor 
Dúbravka ďakuje Trenčianskemu sa-
mosprávnemu kraju za poskytnutú 
dotáciu. Veríme, že nové kroje zvýšia 
audiovizuálnu úroveň vystúpení fol-
klórneho súboru, ktorá je nielen pev-
nou súčasťou kultúrneho života našej 
obce, ale svojimi vystúpeniami sprí-
jemňuje život v celom mikroregióne 
Handlovskej doliny, povedala Nikola 
Pekárová, starostka obce Veľká Čausa. 

(RED) 

Členky folklórneho súboru Dúbravka majú nové kroje

Kroj pozostáva z košele, lajblíka, sukne a zástery.                                                                                                    FOTO: NP

Poďakovanie
Niekedy malé drobnosti vedia uro-
biť veľkú radosť. 

Chcela by som sa touto cestou poďa-
kovať za osadenie búdky pre vtáčikov, 
ktorá pribudla na ulici 1. mája za mo-
totechnou na ul. ČSA.

Anna Patermanová
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Milí čitatelia, s vianočnou krížovkou si môžete zasúťažiť. Po jej vyplnení ju stačí vystrihnúť, vyplniť políčko s Vašimi kontaktnými údajmi a vhodiť do schránky na budove MsÚ Hand-
lová. Vaše vylúštené krížovky zbierame do 6. januára 2022. Traja výhercovia od nás obdržia tričká HAIKONY a malú pozornosť. Výhercov zverejníme v prvom čísle Handlovského 
hlasu v roku 2022. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Handlová, Námestie baní-
kov 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/ Samospráva/ Ochrana osobných údajov. Do priestoru nižšie napíšte znenie tajničky, svoje meno, telefónne číslo alebo email. Výstrižok nezabudnite podpísať. 
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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. 20

Po roku 1968 a vstupe armád Varšav-
skej zmluvy na územie Českoslovens-
ka sa prejavila normalizácia. V kádro-
vom obsadení závodov sa menili  
riaditelia a na mnohé vedúce miesta 
sa dostali ľudia, ktorí obrodzovací 
proces odsudzovali a jeho prívržen-
cov súdili. Uznesenia „husákovského“ 
Ústredného výboru Komunistickej 
strany Československa schladili hlavy 
straníckych funkcionárov na nižších 
miestach. Nástupom riaditeľa Tomá-
ša Brídzika, člena Ústredného výboru 
Komunistickej strany Slovenska (KSS) 

sa začali aj časté kontakty s velením 
sovietskej posádky na Sliači. Soviets-
ki velitelia sa radi zúčastňovali pose-
dení pri slávnostných príležitostiach 
v podniku i meste, vojaci navštevo-
vali školy a pripomínali sa sovietske 
sviatky.
Storočnicu narodenia Vladimíra Iľji-
ča Lenina si pripomínali najmä v 
podniku Handlovské uhoľné bane. 
Celozávodný výbor KSS, Celozávod-
ný výbor Československého zväzu 
mládeže a Závodný výbor ROH prip-
ravili v Dome kultúry ROH súťaž pre 
vybrané družstvá z ťažobných úsekov 
a stredísk. Odpovede na otázky zo ži-
votnej púte vodcu proletariátu, z de-
jín robotníckeho hnutia, z priebehu 
Slovenského národného povstania 
a oslobodzovacích bojov na území 
Slovenska striedali kultúrne vložky. 
Po troch večeroch zvíťazilo družstvo 
správy podniku, ktoré bolo odme-
nené dvojtýždňovou rekreáciou v 
(otázka). 
Pri príležitosti 50. výročia založenia 
Komunistickej strany Československa 
sa mesto zapojilo do súťaže ETAPA 
50. Televízny večer súťaže vrcholil v 
športovej hale 27. augusta 1971. Na 

Otázka číslo 20: Kde sa rekreovali 
víťazi súťaže k storočnici 

narodenia V. I. Lenina?

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: 

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

mieste bývalého cintorína sa zriadil 
sad pomenovaný po oslavovanom 
výročí. Občania brigádnicky odpra-
covali takmer 6 000 hodín a vytvorili 
hodnotu 7,8 mil. Kčs pri stavbe fontá-
ny na Severe, plynovodu do záhrad-
níctva, výstavbe chodníkov na Úder-
níckej, pričom materiálne pomáhali 
aj miestne závody.

Žrebovanie 19. kola

V 19. kole sme sa pýtali, pod akým 
názvom bola známa jednotka par-
tizánov z obyvateľov Handlovej. 
Správna odpoveď je Dobrovoľná 
handlovská rota. Zo správnych od-
povedí sme vylosovali čitateľku Dari-
na Guttmannová. Výherkyni srdečne 
blahoželáme!

(RED/MKH) ...
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Máme tu koniec roka, ktorý bol pre 
nás náročný, ale vďaka Vám sme 
mohli psíkom v karanténnej stanici  
zabezpečiť v niektorých prípadoch 
nadštandardnú starostlivosť.

Vďaka vyzbieraným finančným prís-
pevkom, ktoré ste poukázali na 
transparentný účet, z iniciatívy Jaro-
slava Izáka a jeho partnerky Veroniky 
Lukačkovej ste nám umožnil zreali-
zovať šesť sterilizácií a šesť kastrácií 
psíkov. Dokázali sme pokryť operá-
cie, začipovanie a zaočkovanie všet-
kých psíkov, ktorí odchádzali z našej 
karanténnej stanici do nového do-
mova. Taktiež počas roka sme mohli 
zabezpečiť psíkom, ktorí odcestovali 
do zahraničného domova vydanie 
pasov, či kompletnejšie kombinácie 
očkovania. Vyčerpali sme celú poskyt-
nutú sumu vo výške 1 300 eur plus 
sme čerpali finančné prostriedky z 
programového rozpočtu. Ďakujeme!

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhate
Mesto Handlová nám zriadilo počas 
tohto roka transparentný účet, kde do 
dnešného dňa ste nám poukázali fi-
nancie vo výške 982 eur. V prípade ak 
chcete pred Vianocami pomôcť našim 
psíkom v Karanténnej stanici Hand-
lová a tým zabezpečiť nadštandartnú 
veterinárnu starostlivosť na budúci 
kalendárny rok, budeme vďační za 
zaslanie akejkoľvek finančnej čiastky 
na náš transparentný účet. Krmiva 
máme dostatok a preto každé jedno 
euro je pre našich psíkov nádej na 
lepší život. Prajeme Vám za celý náš 
kolektív Karanténnej stanice Handlo-
vá pokojné prežitie vianočných sviat-
kov a do nového roku Vám prajeme 
veľa zdravia, pokoja a aby spolupat-
ričnosť stále spájala naše srdcia.

Lucia Chudá

Odchytené šteniatko kríženca. Ide o 
cca 8 týždňovú milú prítulnú sučku. 
Kontakt: +421 949 175 222
www.karantennastanicahandlova.sk

Európskym hlavným mestom kultúry 2026 bude Trenčín
Predsedníčka medzinárodnej od-
bornej poroty Paulina Florjanowicz 
oznámila v piatok 10. decembra krát-
ko po 16.00 h rozhodnutie poroty. 
Titul Európske hlavné mesto kultúry 
2026 získalo mesto Trenčín. Stalo sa 
tak po takmer dvojročnej intenzívnej 
príprave a dvoch výberových kolách. 
Z ôsmich kandidujúcich miest vo fi-
nále bojovali, okrem Trenčína, aj Nitra 
a Žilina.
„Projekt Európske hlavné mesto kul-
túry je ďalším článkom do mozaiky 
transformácie nášho mesta, ktorú 
sme začali pred jedenástimi rokmi. 
Titul nám dáva príležitosť plánované 
zmeny urýchliť a dokázať, že naše 
mesto aj región v sebe nosí obrovský 
potenciál stať sa moderným, otvore-
ným, európskym,” povedal primátor 
Trenčína Richard Rybníček. 
„Som veľmi hrdý na tím ľudí, ktorým 
som od začiatku veril, podporoval ich. 
Sú mimoriadne šikovní, talentovaní, 
obetaví, skvelí,“ dodal primátor.
Zdôraznil, že projekt je úspešný aj 
vďaka podpore partnerov – Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, všetkých 
miest v regióne, Zlínskeho kraja, mi-
nisterstiev kultúry, obrany, zahranič-
ných vecí, Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka a jednotlivcov z radov dob-
rovoľníkov i zástupcov firemného 
sektora. Ako kľúčový a silný moment 
primátor vníma práve prepojenie, úsi-
lie a aktivitu širokého spektra organi-
zácií a inštitúcií v regióne.
Podporu mestu Trenčín vyjadrilo 
listom v októbri aj mesto Handlová.  
„Účelom tohto zámeru je vytvoriť zá-
klad pre budúcu spoluprácu, ktorým 
je najmä uskutočňovanie kultúrnych 
a sociálnych projektov majúcich dôle-
žitý význam pre činnosti, ktoré budú 
vykonávané v rámci projektu EHMK 
Trenčín 2026. Mesto Handlová, ktoré 
má v danej oblasti početné skúsenos-
ti, má záujem v tejto oblasti spolupra-
covať s mestom Trenčín na projekte 
EHMK Trenčín 2026. Mesto Handlová 
podporuje víziu projektu EHMK Tren-
čín 2026  „Cultivating Curiosity“, píše 
sa v zámere budúcej spolupríce me-
dzi Handlovou a Trenčínom. 
„Sme veľmi šťastní, dojatí, aj veľmi 
unavení. Dúfali sme, verili a teraz je 
to realitou. Ďakujeme vám všetkým, 

ktorí ste v procese kandidatúry veno-
vali svoj čas, vedomosti a skúsenosti. 
Sme v tom spolu a ideme ďalej. Ďaku-
jeme aj Nitre a Žiline, boli ste silnými 
súpermi, ktorí nás nenechali poľaviť. 
Sme vďační, 
že sme boli 
na tejto ceste 
spolu,” pove-
dala manažé-
rka projektu 
Lucia Duba-
čová. „Sme 
pripravení za-
čať s realizá-
ciou progra-
mu Trenčín 
E u r ó p s k e 
hlavné mesto 
kultúry 2026 
od januára 
2022 pod hla-
vičkou nezis-
kovej organi-
zácie Kreatívny inštitút Trenčín (KIT). 
Od začiatku roka rozbehneme trans-
parentné výberové konanie najprv na 

výkonného a umeleckého riaditeľa, 
neskôr aj na ďalšie pozície,” vysvetlila 
nasledujúce kroky Dubačová.
Program kandidatúry Trenčína na Eu-
rópske hlavné mesto kultúry 2026 je 

k dispozícii na 
stiahnutie na 
stránke www.
trencin2026.
sk v sekcii Bid 
book. Okrem 
verzií v sloven-
skom a anglic-
kom jazyku 
je k dispozícii 
aj ľahko čita-
teľná verzia. 
Obsahuje jed-
noduchý text, 
veľké písmená 
a piktogramy, 
vďaka čomu 
môže byť ob-
sah projektu 

prístupný naozaj pre všetkých.

(TRENCIN.SK, INU)
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 1 / 2022

je v utorok 4. januára. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 11. 1. 2022.

Spomienka
Dňa 16. decembra 
si pripomenieme 

piate výročie úmrtia 
môjho manžela, 

Vladímira Krála. 

S láskou spomína 
manželka Mária, 

syn Vladimír
a dcéry Mária a Anna s rodinami. 

1/24/11/2021/OI

Spomienka
Dňa 17. decembra 
uplynie 11 rokov 

odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 
František Tužinský. 

S láskou spomína 
manželka, dcéry Oľga 

a Emília s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Ďakujeme. 

Spomienka

Dňa 12. decembra 2018 
nás náhle opustil náš 

milovaný manžel, ocino, 
svokor, brat, švagor, 

dedko a pradedko 
Viliam Krajčo. 

Pripomíname si veľmi 
smutné tretie výročie. 

Veľmi nám všetkým chýbaš.

3/24/11/2021/OI

Spomienka

Dňa 10. decembra 
si pripomenieme prvé 
smutné výročie úmrtia 
mojej dcéry a maminky 

Elenky Bobekovej, 
rod. Holeinovej. 

V neznámy svet odišla si 
spať, zaplakal každý, 

kto Ťa mal rád. Tam, v raji nebeskom, pokoj 
večný maj, buď našim anjelom a na zemi nás 

chráň. S láskou spomína Tvoja maminka, 
dcéra Laurika a súrodenci s rodinami. 

4/24/11/2021/OI

Spomienka

Dňa 22. decembra 
si pripomíname 

25. vyročie úmrtia 
Miroslava Máčeka.

Spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš navždy žiť. 

5/24/11/2021/OI

Jozef Juríček bol takmer 30 rokov 
vo vedení mesta Handlová. Na po-
česť Jozefa Juríčeka bola na budo-
ve Mestského úradu v Handlovej 
vyvesená čierna zástava.

Pán Jozef Juríček, ako mnohí z Hand-
lovčanov, začal svoje pracovné pôso-
benie na Bani Handlová, kde nastúpil 
v roku 1952. V roku 1960 bol zvolený 
za tajomníka Miestneho národného 
výboru (MNV) a v roku 1964 bol zvo-
lený za predsedu MNV. Počas jeho 
pôsobenia vyrástla Handlová na mo-
derné mesto, ktoré sa stalo centrom 
mnohých spoločenských aktivít na 
hornej Nitre. Pán Jozef Juríček vyko-
nával funkciu predsedu MNV až do 
roku 1989, kedy odišiel do starobné-
ho dôchodku. 
Za svoju prácu získal množstvo oce-
není: Vzorný pracovník Handlovs-
kých uhoľných baní, Čestný odznak 
– vzorný pracovník, koncernu Uhoľ-
né a lignitové bane, za uznanie pra-
covných zásluh. V roku 1978 mu bolo 
udelené Vyznamenanie za zásluhy o 
výstavbu a v roku 1980 mu prezident 
vtedajšieho Československa udelil 
štátne vyznamenanie za vynikajúcu 

prácu. V činnosti národných výborov 
mu udelil Stredoslovenský Krajský 
národný výbor v Banskej Bystrici vyz-
namenanie vzorný pracovník národ-
ného výboru a od Ministerstva vnútra 
Slovenskej socialistickej republiky mu 
bolo udelené ocenenie zaslúžilý pra-
covník národného výboru.
Na svojom konte má spracovanie Kro-
ník mesta Handlová za roky 1960 až 
1985, ktoré písal ako vtedajší predse-
da MNV. Už ako dôchodca spracoval 
kroniky mesta za roky 1987 – 1990.
Jozef Juríček bol príkladom človeka 
s pevnými zásadami, s organizačný-
mi schopnosťami a zároveň človeka 
s veľkým srdcom. I na dôchodku bol 
stále aktívnym obyvateľom mesta so 
záujmom o spoločenské dianie, po-
kiaľ mu to umožňoval zdravotný stav. 
Jozef Juríček je od roku 2010 držite-
ľom najvyššieho morálneho ocene-
nia mesta Handlová – Čestný občan 
mesta Handlová. „Jožko báči“, ako 
ho familiárne volali Handlovčania, sa 
stal legendou Handlovej, človek ktorý 
vždy spájal ľudí pre dobro mesta.
Mesto Handlová vyjadruje úprimnú 
sústrasť rodine a blízkym. Česť jeho 
pamiatke!                                             (RED)

Vo veku 93 rokov nás navždy opus-
til čestný občan mesta Jozef Juríček

Jozef Juríček, 13. 4. 1928, Plužná (ČR) – 7. 12. 2021, Handlová.                                                                   FOTO: MsÚ

Deti, vložte svoje priania do truhlice 
na Námestí baníkov s označením Lis-
ty Ježiškovi. Handlovčania, občianske 
združenia, neformálne združenia, 
podnikatelia, poďte s mestom plniť 
priania našich detí! Listy Ježiškovi od 
detí a záujem stať sa škriatkom, ktorý 
plní priania, môžete napísať na adre-
su jezisko2021@handlova.sk.
Blíži sa Štedrý večer a s ním aj čas spl-
nených prianí. Aby sa Ježiško dozve-
del o túžbach detí, rozhodol sa, že aj 
tento rok mu handlovské deti budú 
môcť napísať o svojich prianiach a 
tajných želaniach. Preto nechal na 
Námestí baníkov, pod vianočným 
stromčekom, svoju poštovú schránku 
a vytvoril si svoj vlastný emial.
Deti neváhajte a napíšte Ježiškovi 
svoje priania do 22. decembra! 
Listy môžete vložiť do truhlice na Ná-

mestí baníkov alebo poslať emailom 
na adresu jezisko2021@handlova.sk. 
Nezabudnite na obálku/ do predme-
tu správy napísať: Ježiško Handlová 
972 51.
Ak ešte neviete písať, nevadí. Na-
kreslite Vaše priania a poproste ro-
dičov, aby ho vložili do obálky alebo 
poslali emailom. A aby sme vedeli 
priania splniť, nezabudnite napísať do 
listu svoje meno, adresu a tel. kontakt 
na svojho rodiča resp. opatrovníka. 
Poďte s nami plniť prania handlov-
ských detí, staňte sa vianočným 
škriatkom!
Želania z truhlice si môžu medzi se-
bou rozdeliť všetky subjekty, ktoré 
by chceli splniť priania handlovs-
kých detí. Ak máte záujem stať sa 
vianočným škriatkom, stačí, ak napí-
šete svoje meno/názov organizácie a 

tel. kontakt na adresu jezisko2021@
handlova.sk, predmet správy: Je-
žiško Handlová 972 51 – škriatok do 
22. decembra a budete informovaní 
o prianiach handlovských detí, ktoré 
môžeme spoločne naplniť. 
Darčeky budú odovzdané do Troch 
kráľov handlovským deťom, ktoré 
zaš lú listy alebo emaily s komplet-
nými informáciami. V prípade, že 
nebude možné z objektívnych príčin 
naplniť priania detí, mesto Handlová 
a jeho organizácie obdaria deti ma-
lými darčekmi. Všetkým darcom – 
škriatkom - mesto Handlová verejne 
poďakuje vo svojich informačných 
kanáloch mesta www.handlova.sk, FB 
@MestoHandova a v dvojtýždenníku 
Handlovský hlas. Ďakujeme!

(RED)

Ježiško 2021 v Handlovej, poďme spolu plniť priania detí!

Navždy nás opustili
Jozef Kaplán od rodiny Betyárovej, 42 rokov,

naposledy bytom 1. mája 12.

Ján Bugár, 75 rokov,
naposledy bytom Ľudovíta Štúra 2.

Margita Čerešníková, rod. Bóriková, 65 r.,
naposledy bytom Československej armády 42/5.

Anton Chmel, 80 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 26/1.

Počas sviatkov buďte opatrní. Ak 
zbadáte podozrivé osoby, kontak-
tujte najprv políciu.

Príslušníci mestskej polície Handlová 
žiadajú obyvateľov mesta, aby boli 
počas sviatkov opatrní a aj vzhľadom 
k obmedzeniam týkajúcim sa pande-
mickej situácie (COVID-19) si dávali 
pozor na telefonáty od neznámych 
ľudí, ktorí žiadajú peniaze na základe 
rôznych zámienok (napríklad choroba 
alebo vyšetrenie blízkej osoby), dô-
sledne si strážili svoje osobné veci v 
obchodoch a nevytvárali tak priestor 
na krádeže peňaženiek a vecí z tašiek. 
Zároveň príslušníci handlovskej mest-
skej polície upozorňujú na možné 
neoprávnené konanie  podomových 
predajcov a odporúča, aby ich obyva-
telia nepúšťali do obydlí.
V prípade, že si obyvatelia všimnú vo 
svojom okolí podozrivé osoby alebo 
vozidlá, mestská polícia žiada, aby ih-
neď obyvatelia priamo kontaktovali 
MsP na tel. čísle 0905499384 resp. na 
tel. číslo 158. 
Mestská polícia Handlová praje všet-
kým príjemné a ničím nerušené via-
nočné sviatky.                                    (MsP)

Katarína Kubáleková, rod. Vršková, 79 r.,
naposledy bytom 29. augusta 13/4.

Ivan Reichmann, 79 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 9.

Pavol Ačai, 85 rokov,
naposledy bytom Mierové námestie 6/1.

PhDr. Oľga Lutonská, rod. Kumpfová, 67 r.,
naposledy bytom Okružná 20.

Nestaňte sa obeťou 
podvodníkov!



Nervozita, emócie, ale i dobrý basketbal

Najvyššia basketbalová súťaž mala 
v druhú decembrovú sobotu na 
programe zápasy 13. kola. Hand-
lovskí basketbalisti hostili vedúci 
tím, Patriotov Levice.

Handlovčania bojovali na diaľku s 
Lučencom o priebežnú tretiu prieč-
ku tabuľky. V prípade, že by sa im 
podarilo vicemajstra pokoriť a Lu-
čenec by pod svojimi košmi zaváhal 
so Spišskými Rytiermi, “baníci” by o 
jednu priečku v tabuľke poskočili. 
Pred naplnením týchto dvoch faktov 
bola pred sobotným zápasom veľká 
priepasť a napriek tomu, že ich do-
siahnutie nereálne nebolo, počítalo 
sa so zrkadlovo nastavenou teóriou. 
V Lučenci boli favoritom domáci a 
naopak, v Handlovej hostia.

Domáci začali s energiou

V úvode stretnutia domáci vicemaj-
stra zaskočili a už po necelej minúte 
hry sa ujali vedenia 8:0. V prvej štvrťke 
si dokázali vypracovať až 12 bodový 
náskok, 22:10. Patrioti ale vstúpili do 
druhej časti desaťbodovou šnúrou a 
nielenže zmazali dvojciferné vedenie 
domácich, ale v 12. minúte sa dostali 
po prvý raz do vedenia 24:23. Po pol-
čase Handlová prehrávala 38:42, no 
za tohto stavu zbrane neskladala.

O víťazovi sa rozhodlo 
v poslednej časti

Po zmene strán si aj naďalej Leviča-
nia tesné vedenie kontrolovali. Baní-
ci sa zubami-nechtami držali súpera 
v tesnom bodovom závese a pred 
začiatkom záverečného dejstva pre-
hrávali 52:58. O všetkom rozhodol 
začiatok štvrtej štvrtiny, kedy Hand-
lovčania znova pustili Patriotov do 
dvanásťbodovej šnúry. Dve minúty 
pred koncom zápasu, Levičania ušli 

do najvyšieho, 17 bodového vedenia 
81:64. Zverencom trénera Rakočevi-
ča sa ešte podarilo výsledok upraviť 
a znížiť na konečných 73:85.

Zápas poznačila nervozita

Zápolenie na handlovskej palubovke 
bolo prešpikované veľkými emócia-
mi, ktoré vyvrcholili niekoľkými osob-
nými súbojmi za hranicami pravidiel 
a taktiež množstvom verbálnych úto-
kov medzi hráčmi či lavičkami. Príliš-
ná nervozita do istej miery ubrala z 
kreditu tohto, inak pekného zápasu. 
Toto konštatovanie potvrdzuje se-
dem udelených technických a jednej 
diskvalifikačnej chyby.

Povedali po zápase

Danilo Rakočevič, tréner MBK Hand-
lová: „Začali sme veľmi dobre a pri-
nútili sme Levičanov hrať na viac ako 
100%, pretože si uvedomili, že hrajú 
proti kvalitnému celku a pokiaľ chcú 
uspieť, musia odovzdať všetko, čo v 
nich je. Myslím si, že tento zápas do-
sahoval úroveň play off. To sa odzr-
kadlilo v dobrej obrane a múdrom 
útoku na oboch stranách. Konečne 
sme dokázali lepšie posúvať loptu, o 
čom svedčí štatistika asistencií. Tých 
sme zaznamenali až dvadsať. Žiaľ, na 
druhej strane sme vyprodukovali 19 
strát a to nás stálo víťazstvo. Chcem 
zablahoželať svojim hráčom k pred-
vedenému výkonu. Zápas bol plný 
emócií, ktoré niekedy patria k športu 
a my ich možno viac prejavujeme. To 
ale vyplýva z toho, že sme súťaživí 
a túto sezónu chceme odohrať naj-
lepšie ako sa dá. Verím, že keď sa na 
tréningu konečne stretneme desiati, 
naše výkony pôjdu hore.”
Tomáš Mrviš, hráč MBK Handlová: 
“Dnes sme dostali lekciu od kvalitné-
ho súpera, ktorý je hladný po titule, 

nakoľko už niekoľko sezón nevie 
túto ambíciu naplniť. Nepodali sme 
zlý výkon a konečný výsledok urči-
te neodzrkadľuje priebeh zápasu. Z 
dnešnej prehry sa musíme poučiť a 
od pondelka sa budeme pripravovať 
na ďalšie zápasy.”
Ján Spevár, prezident MBK Handlová: 
“Sobotný zápas by som označil za 
zápas roka. Levice ukázali svoju silu, 
najmä na lavičke. My sa nemáme za 
čo hanbiť. Chlapci bojovali a súper to 
nemal jednoduché. Stretnutie bolo 
poznačené nervozitou, čo bližšie ko-
mentovať nebudem. Našich si ale v 
tomto prípade nedám. Škoda strate-
ných lôpt na našej strane, stretnutie 
mohlo mať úplne iný záver. Pred nami 
je nový týždeň, v ktorom sa budeme 
pripravovať na sobotu. Je úplne jedno 
kam pôjdeme, všade chceme zbierať 
body.”
Michal Madzin, tréner Patriotov: 
“Odohrali sme veľmi ťažký zápas, 
v ktorom sme zaznamenali ťažké 
víťazs tvo. Handlová odohrala dobrý 
zápas, najmä v prvom polčase. Som 
rád, že sme po zmene strán pridali 
a dokázali sme si vytvoriť pohodlný 
náskok, ktorý sme na konci mohli 
kontrolovať. Pokiaľ by bolo stretnutie 
v koncovke vyrovnané, bolo by ho ná-
ročné zvládnuť.”
Šimon Krajčovič, kapitán Patriotov: 
“Pre nás je to veľmi dôležité víťazstvo, 
pretože v aktuálnej sezóne je nároč-
né uspieť na palubovkách súpera. Bol 
to tvrdý boj a fyzicky náročný zápas. 
Som rád, že sme po výbornom vstupe 
domácich nesklonili hlavy a bodové 
manko sme ešte v prvej polke zmaza-
li. Do druhého polčasu sme sa vrátili 
s výbornou energiou, mali sme dobrý 
pohyb lopty a darilo sa nám aj v ob-
rane. Z toho pramenil náskok, ktorý 
sme si pred koncom vypracovali a 
postrážili.”

Pavel Procner, mbkhandlova.eu

Handlovčania prinútili Levičanov hrať na viac ako 100% a zápas dosahoval úroveň play off.                                                                                                     FOTO: PAVEL PROCNER

Posledný hrací deň neprial tímom ŠBK
Na domácich palubovkách sa v sobo-
tu 20. novembra predstavili družstvá 
žiačok a juniorov. Dievčatá si doma 
zmerali sily s hráčkami spod Urpína v 
oklieštenej zostave, v prvom riadnom 
súťažnom zápase. Aj napriek zväčše-
nému úsiliu sa ukázal kvalitatívny roz-
diel a družstvo hostí si z Handlovej po 
jasných výsledkoch odváža dve výhry. 
Juniori narazili na tím bratislavs kej 
Karlovky, ktorý sa od úvodných se-
kúnd ujali vedenia. Nič na štýle hry 
nezmenil ani Timeout domáceho 
kouča. Žiaľ, ani to nepomohlo a náš 
tím prehral tento zápas pomerom 
64:81. Nedeľný zápas sa napokon 
kvôli chorobe v tíme hostí prekladá 
na iný termín.

Žiačky ŠBK Handlová – BK ŠKP 08 
Banská Bystrica. 1. Zápas 16:58, 2. 
Zápas 19:53
Ondrej Haviar, tréner ŠBK: „Podobne 
ako minulý rok, naše prvé a zároveň 
aj na určitú dobu posledné ligové 
vys túpenie. Družstvo Banskej Bystri-
ce je basketbalovo vyspelejšie a vy-
hratejšie, čo bolo cítiť od úvodu dvoj-

zápasu. My sme sa potýkali najmä s 
množstvom stratených lôpt a slabou 
úspešnosťou pri zakončovaní. Pozi-
tívom bol viditeľný pokrok mojich 
dievčat, v niektorých individuálnych 
činnostiach a základných herných 
kombináciách.“

Juniori ŠBK Handlová – MBK Kar-
lovka Bratislava 64:81 (8:15, 21:13, 
13:14, 18:27)
Maroš Minárik, asistent trénera ŠBK: 
„Čo povedať k dnešnému zápasu. Dú-
fame, že vďaka zhoršujúcej sa situácii, 
to nebol náš posledný zápas v tomto 
kalendárnom roku. Narazili sme dnes 
na dobre zohratého súpera, ktorý 
zachytil úvod stretnutia a celý čas si 
nás držal na desaťbodovom rozdiele. 
V závere zápasu sme nekoncentro-
vanosťou, ale aj chybami, pustili sú-
pera k ľahkým košom a ten poľahky 
dokráčal k víťazstvu. Tento zápas si s 
chalanmi rozanalyzujeme a povieme 
si, ktoré veci sme robili zle. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa na náš zápas prišli 
pozrieť.“

Ivan Morvay

Žiačky ŠBK Handlová v akcii.                                                                                                                       FOTO: MILAN GELETA

Osemročného tanečníka Mirka z tanečnej školy DAZYA prihlásila jeho mamina 
do súťaže Deti majú talent. Natočili domáce video ako Mirko tancuje freestyle 
na jeho milovaného Michaela Jacksona a vďaka hlasujúcim súťaž vyhral. Pri 
príprave profesionálnych fotiek a videa pomohli Róbert Nemec a Daška. 
Gratulujeme, Mirko!                                                                       (facebook/dazyadancegroup)


