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Otázka, či je plot v lese čiernou 
stavbou alebo nie, ostala nezod-
povedaná.

Okresný úrad Trenčín 1. augusta 
zrušil rozhodnutie Okresného úradu 
Prievidza o uznaní samostatnej zver-
nice Tri studničky a vec vrátil na nové 
prejednanie. Proti pôvodnému roz-
hodnutiu Okresného úradu Prievidza 
podalo odvolanie mesto Handlová. 
Okresný úrad Trenčín však konštato-
val, že pre dôvody, pre ktoré je po-
trebné napadnuté rozhodnutie zrušiť 
a vrátiť na nové prejednanie, sú ná-
mietky mesta Handlová irelevantné.
Okresný úrad Prievidza sa podľa 
mesta vôbec nevenoval skutočnosti, 
či bolo oplotenie zvernice vybudo-
vané v súlade s platnou legislatívou, 
ani či si spoločnosť Vaša, s. r. o. splnila 
svoje povinnosti pri budovaní tohto 
oplotenia. Pritom oplotenie zvernice 
nebolo do dnešného dňa skolaudo-
vané, nebolo k nemu vydané územné 
rozhodnutie ani stavebné povolenie 
ani nebolo začaté konanie o dodatoč-
nom povolení stavby. Mesto Handlo-
vá tak zdôraznilo, že oplotenie bolo 
postavené v rozpore s príslušnými 
právnymi predpismi, a k uznaniu 
zvernice teda podľa mesta došlo na 
základe nezákonne postaveného 
oplotenia.
Odvolací orgán však vyjadril právny 
názor, že námietkou o údajnej nele-
gálnej stavbe sa Okresný úrad Prie-
vidza ani nemôže zaoberať, keďže je 
to v kompetencii stavebného úradu. 
Preto sa touto námietkou nemohol 
zaoberať ani odvolací orgán, keďže 
ani on nemá oprávnenie posudzovať 
platnosť, či zákonnosť oplotenia zver-
nice podľa stavebných všeobecne zá-
väzných právnych predpisov.
Odvolací orgán tiež konštatoval, že 
podľa zákona o poľovníctve správny 
orgán zvernicu uzná, ak žiadateľ spl-
ní podmienky a priloží zákonom uve-

Okresný úrad bude o zvernici Tri studničky rozhodovať ešte raz

dené prílohy. Predmetné ustanove-
nie zákona nevyžaduje, aby žiadateľ 
predložil stavebné povolenie k oplo-
teniu zvernice, prípadne súhlasné 
stanovisko určitého orgánu verejnej 
správy k oploteniu. Podľa odvolacie-
ho orgánu teda nemá Okresný úrad 
Prievidza v prípade konania o uznaní 
zvernice zákonné oprávnenie vyža-
dovať od žiadateľa iné prílohy ako 
predpokladá zákon o poľovníctve, 
teda napríklad ani stavebné povole-
nie.
Okresný úrad Trenčín dodal, že on 
sám ani Okresný úrad Prievidza ne-
spochybňuje odborné vyjadrenie 
mesta Handlová o stavbe oplotenia 

zvernice, avšak nemá zákonnú kom-
petenciu sa k nemu vyjadriť. Keby mal 
Okresný úrad Prievidza preverovať 
súlad stavby s platnou legislatívou, 
znamenalo by to, že musí stavbu po-
sudzovať podľa zákona o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, 
čo nemôže. „Keď je mesto Handlová 
toho názoru, že oplotenie zvernice je 
nezákonné, nič mu nebráni, aby samé 
začalo konanie podľa stavebného zá-
kona alebo konanie o dodatočnom 
povolení stavby, avšak uvedené nemá 
vplyv na konanie podľa zákona o po-
ľovníctve, ktorý žiadnym spôsobom 
neodkazuje na stavebné predpisy,“ 
napísala v rozhodnutí JUDr. Eva Ple-

vová, vedúca odboru opravných pro-
striedkov Okresného úradu Trenčín. 
Odvolací orgán na vysvetlenie dodal, 
že jednou z podmienok na uznanie 
zvernice je len skutočnosť, aby sú-
vislé poľovné pozemky, ktoré majú 
byť uznané za zvernicu, boli ohrade-
né tak, že zver z nich nemôže voľne 
vybiehať ani do nich vbiehať. To zna-
mená, že pozemkový a lesný odbor 
Okresného úradu Prievidza nepreve-
ruje zákonnosť oplotenia zvernice, 
ale funkčnosť oplotenia zvernice, 
teda pevnosť obvodového oplotenia 
a zabezpečenie pletiva proti podrytiu 
a nadvihnutiu.
Dokončenie článku na str. 2

Mestu Handlová podľa okresného úradu nič nebráni, aby samé začalo konanie podľa stavebného zákona alebo konanie o dodatočnom povolení stavby.        FOTO: TG

Zasielajte nominácie na udelenie ocenení mesta
Z dôvodu pandémie koronavírusu sa 
v máji tohto roku v Handlovej oceňo-
valo za roky 2020 a 2021. Po 14. krát 
sme v rámci slávnostného programu 
v dome kultúry udelili ocenenie Han-
dlovčanom, ktorí významne prispeli 
k rozvoju mesta a šíria dobré meno 
Handlovej doma i v zahraničí. Podľa 
Jany Paulínovej, vedúcej kancelárie 
primátorky mesta sa udeľovanie vý-
ročných cien mesta  realizuje v súlade 
s platným Štatútom mesta Handlová: 
„Z pohľadu postupov schvaľovania 
jednotlivých návrhov na udelenie 
výročných cien mesta, mesto dbá na 
ochranu osobných údajov a citlivosť 
samotného rokovania o návrhoch. 
Štatút určuje, že o udelení ocenenia 
rozhoduje poslanecký zbor. Výzvu 
verejnosti, aby predkladali návrhy na 
udelenie ocenení, považuje mesto za 
jeden z dôležitých pilierov budovania 
vzťahov s verejnosťou, preto nás teší, 
že Handlovčania na výzvy reagujú a 

poslanecký zbor viackrát vybral z no-
minácií, ktoré zaslali obyvatelia.“ Ako 
ďalej uviedla: „Je dôležité, aby na no-
minačnom formulári bol tiež podpis 
osoby, ktorá je nominovaná z dôvo-
du, že poslanci rozhodujú o udelení 
cien mesta na rokovaní MsZ, ktoré od 
roku 2019 vysielame online“.
Od roku 2006 do mája 2022 bolo spo-
lu udelených 183 verejných uznaní 
mestom vo všetkých kategóriách. 
Nominačný formulár nájdete na we-
bovom sídle mesta www.handlova.sk.
Nominácie na ocenenie za rok 2022 
zasielajte do 30. septembra na adre-
su: MsÚ Handlová, Námestie baníkov 
7, 972 51 Handlová, resp. podpísaný 
scan nominácie na adresu handlova@
handlova.sk predmet správy: NOMI-
NÁCIA NA OCENENIE 2022, prípadne 
môžete nomináciu priniesť osobne 
do podateľne mesta na mestský úrad 
v čase stránkových hodín. Množstvo 
udelených ocenení Štatút mesta ne-

určuje. Preto je na voľbe poslancov 
a odporučení štatutára mesta, koľko 
bude ocenených. Čestné občianstvo 
bolo do dnešného dňa v meste Han-
dlová udelené týmto siedmim osob-
nostiam: v roku 2022 Hildegarda 
Radovská a Ján Procner, v roku 2019 
RNDr. Ondrej Pőss, CSc., v roku 2014 
Žofia Martišová († 15.5.2018 vo veku 
104 rokov), v roku 2010 Jozef Juríček 
(† 7.12. 2021 vo veku 93 rokov), v roku 
2006 prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. a J. 
Ex. Mons. Peter Dubovský  - emeritný 
biskup († 10.04.2008 vo veku 87 ro-
kov). Spravidla sa ocenenia udeľujú 
za významné počiny za  predchádza-
júci rok, t.j. od ,,Kataríny po Katarínu“ 
Poslanecký zbor bude schvaľovať no-
minácie na Mestskom zastupiteľstve 
27. októbra. Ocenenia by mali byť 
udelené počas Handlovských Kata-
rínskych dní 25. novembra 2022. 

(RED)

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 32. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

25. augusta 2022 
o 14. hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestského úradu.

Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos bude vysielaný 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.
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Mesto Handlová vyhlásilo výbe-
rové konanie na príslušníka alebo 
príslušníčku mestskej polície mes-
ta Handlová.

Príslušník mestskej polície zabezpe-
čuje verejný poriadok v meste, spo-
lupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov 
a iných osôb v meste pred ohrozením 
ich života a zdravia, dbá o ochranu 
životného prostredia v meste, dbá 
o dodržiavanie poriadku, čistoty a 
hygieny v uliciach, iných verejných 
priestranstvách a verejne prístup-
ných miestach, vykonáva všeobecne 
záväzné nariadenia obce, uznesenia 
mestského zastupiteľstva a rozhod-
nutia primátorky, objasňuje priestup-
ky a plní úlohy na úseku prevencie.
Predpokladom úspešného uchádzača 
je úplné stredné vzdelanie, vek mini-
málne 21 rokov, bezúhonnosť, dob-
rý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a 
duševná spôsobilosť  na plnenie úloh 
mestskej polície, vodičské oprávne-
nie min. skupiny B a komunikačné 
zručnosti. Výhodou je osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti v súlade so 

zákonom o obecnej polícii, zbrojný 
preukaz na držanie zbrane a streliva 
za účelom výkonu činnosti príslušní-
ka MsP.
Ide o hlavný pracovný pomer s pred-
pokladaným termínom nástupu 1. 
novembra 2022. Mzdové ohodnote-
nie je v zmysle zákona o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme.
Celé znenie pracovnej ponuky a zo-
znam požadovaných dokladov je 
uverejnený na webovom sídle mesta 
v sekcii Mestský úrad - Výberové ko-
nania. 
Pozvaní uchádzači absolvujú ústny 
pohovor, psycho-diagnostický po-
hovor, diktát a sloh zo slovenského 
jazyka a fyzické testy.
Písomné žiadosti o účasť na výbero-
vom konaní s požadovanými doklad-
mi je potrebné doručiť osobne do 
podateľne mestského úradu alebo 
zaslať poštou najneskôr do 31. au-
gusta 2022 do 16.00 hod. v zalepenej 
obálke označenej  heslom : „Výberové 
konanie – príslušník mestskej polície 
– neotvárať“.                                        (RED)

Mestská polícia prijme nového kolegu

Mesto Handlová vyhlásilo výbero-
vé konanie na pracovné miesta ma-
nažér pre monitorovanie, finančný 
manažér a projektový manažér.

Pracovné miesta sa obsadzujú v in-
ternom tíme počas trvania projektu 
„Podpora zamestnateľnosti v regióne 
horná Nitra“ s miestom výkonu práce 
v meste Handlová. Pracovné miesta 
sa budú obsadzovať  výberovým  ko-
naním.
Náplň práce, informácie o pracovných 
miestach, kvalifikačné predpoklady, 
osobnostné predpoklady a zoznam 
požadovaných dokladov sú zverej-
nené v plnom znení pracovných po-
núk na webovom sídle mesta v sekcii 
Mestský úrad - Výberové konania.
Pri všetkých troch pozíciách ide o do-
hodu o vykonaní práce mimo pracov-
ného pomeru v rozsahu maximálne  
25 hodín za mesiac s predpoklada-

ným termínom nástupu 15. októbra 
2022.
Mzdové ohodnotenie je v zmysle 
zákona o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, odmena od 
11,50 € do 13 €/ 1 hodina. 
Žiadosti o účasť na výberovom kona-
ní s požadovanými dokladmi je po-
trebné doručiť osobne do podateľne 
mestského úradu, poštou na adresu 
mestského úradu v Handlovej alebo 
e-mailom na adresu: personalne@
handlova.sk. Termín uzávierky prijí-
mania žiadostí o účasť vo výberovom 
konaní je 12. septembra 2022 do 
16,00 hod. Dátum, miesto a hodinu 
výberového konania písomne oznámi 
príslušná výberová komisia tým uchá-
dzačom, ktorí splnia požadované kva-
lifikačné kritériá.

(RED)

Kontaktné centrum hľadá manažérov

Mesto plánuje založiť Radu seniorov 
a zdravotne znevýhodnených občanov
Cieľom rady bude začlenenie se-
niorov a zdravotne znevýhodne-
ných občanov do verejného a poli-
tického života ako zdroj skúseností 
a znalostí.

Na najbližšom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva 25. augusta budú 
poslanci rokovať o zriadení Rady 
seniorov a zdravotne znevýhodne-
ných občanov. Mala by zabezpečiť 
užší kontakt seniorov a ťažko zdra-
votne postihnutých obyvateľov s 
mestom, napomáhať presadzovaniu 
ich záujmov, potrieb a požiadaviek a 
uplatňovať odborné vedomosti, skú-
senosti a schopnosti seniorov a zdra-
votne znevýhodnených občanov pri 
plnení úloh mesta.
Radu by malo tvoriť šesť členov. Pri-
mátorka mesta, predseda Denného 
centra mesta Handlová, zástupca 
Základnej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých, zá-
stupca Karpatskonemeckého spolku, 
zástupca Miestneho spolku Sloven-
ského červeného kríža a zástupca 
Baníckeho spolku mesta Handlová. 
Rada by mala zasadať raz štvrťročne.
Hlavnou úlohou rady bude zabez-
pečovať pravidelný kontakt vedenia 
mesta, volených zástupcov a odbor-
ných zamestnancov mestského úra-
du pri riešení problémov obyvateľov 
v seniorskom veku a so zdravotným 
postihnutím. Rada bude sledovať 

problémy seniorov a zdravotne zne-
výhodnených občanov v sociálnej, 
zdravotnej, ekonomickej a v oblasti 
bezpečnosti a navrhovať riešenia 
týchto problémov. Rada by tiež mala 
navrhovať štatutárovi mesta riešenia 
smerujúce k zvýšeniu kvality života, 
podpory, ochrany a dodržiavania 
práv seniorov a zdravotne znevýhod-

nených občanov.
Materiál už prerokovala Komisia 
zdravotná, sociálna a ochrany verej-
ného poriadku aj Mestská rada a 5. 
augusta bol návrh zverejnený na ve-
rejné pripomienkovanie na úradnej 
tabuli mesta.

(INU)

Podľa výsledkov aktuálnych analýz 
OZV NATUR-PACK v roku 2022 výraz-
ne kleslo množstvo plastových fliaš 
a plechoviek v triedenom zbere. Na 
základe týchto údajov a tiež dát o 
rastúcom počte odovzdaných zálo-
hovaných nápojových obaloch mô-
žeme konštatovať, že zálohovanie na 
Slovensku skutočne funguje.
Spotrebitelia nápojové obaly nekrčia 
a nevyhadzujú do nádob na triedený 
zber, ale ich odovzdávajú na odber-
ných miestach.
V žltých nádobách na triedený zber 
výrazne kleslo zastúpenie nápojo-
vých obalov na základne hmotnost-
ných aj objemových ukazovateľov.
„Pri hmotnostnom vyjadrení, pri vy-
braných typoch nápojových obalov 
z plastov, ktoré sú od 1. 1. 2022 zá-
lohované, a ktoré boli súčasťou trie-
deného zberu, tieto poklesli z 21,58 
% v roku 2021 na 3,14 % v roku 2022. 
Tento hmotnostný pokles plastových 
obalov na nápoje predstavuje 85,45 

%. Pri objemovom vyjadrení je to ešte 
väčší pokles. Kým v roku 2021 zaberali 
nápojové obaly z plastov v priemere 
až 30,44 %, do polovice roka 2022 
poklesla táto hodnota na 4,15 %, čo 
predstavuje pokles o 86,37 %. Veľmi 
podobné hodnoty poklesu boli zis-
tené aj pri nápojových plechovkách,“ 
vysvetľuje Marek Brinzík z OZV NA-
TUR-PACK.
Aj keď zálohovanie bolo na Slovensku 
spustené od januára 2022, do konca 
júna ešte platilo prechodné obdobie, 
počas ktorého predajne mohli do-
predať aj nápoje v nezálohovaných 
obaloch. Až od 1. júla sa na Sloven-
sku môžu predávať už len nápoje v 
zálohovaných plastových fľašiach a 
plechovkách.
K dnešnému dňu sa pritom vyzbie-
ralo takmer 440 miliónov zálohova-
ných nápojových obalov na približne 
2 800 odberných miestach po celom 
Slovensku.
,,Pri spustení zálohového systému 

Nápojové obaly v triedenom zbere výrazne klesli
sme sa stretávali aj s postojmi, že 
zálohovanie na Slovensku fungovať 
nebude, že spotrebitelia si nezvyknú 
na zmenu a budú nápojové obaly na-
ďalej vyhadzovať. Aj na základe naj-
novších dát a analýz však vidíme, že 
zálohovanie si v krátkom čase našlo 
svojich podporovateľov. Spotrebitelia 
obaly chcú vrátiť naspäť na odberné 
miesta a záloh 15 eurocentov je pre 
nich dostatočná motivácia na to, aby 
tak spravili,” sumarizuje Lucia Morvai, 
riaditeľka pre komunikáciu Správcu 
zálohového systému.
Cieľom zálohového systému je do-
siahnuť 90-percentnú návratnosť 
predaných nápojových obalov do 
roku 2025, recyklovať ich a využiť pri 
výrobe nových plastových fliaš a ple-
choviek. Znova a znova. Materiál tak 
koluje v kruhu, čím sa nielen minima-
lizuje množstvo pohodeného odpa-
du v prírode, ale šetria sa aj prírodné 
zdroje.

Enviroportal

Slovenský pozemkový fond v tých-
to dňoch zisťuje predbežný záujem 
farmárov, ktorých extrémne sucho 
pripravilo o výnosy.
 
Vlna extrémneho sucha spôsobila na 
Slovensku katastrofu nevídaných roz-
merov. Niektorí farmári avizujú pokles 
úrodnosti väčší ako 50%. Slovenský 
pozemkový fond sa rozhodol vyjsť 
svojim nájomcom v ústrety a hľadá 
spôsob, ako ich odškodniť.
„Našim cieľom je znížiť, alebo úplne 
odpustiť nájom farmárom, ktorých 
toto extrémne sucho pripravilo o 
výnosy. Zákon nám to umožňuje,“ 
povedal generálny riaditeľ fondu Ján 

Marosz. Odvoláva sa pritom na §5 a 
§11 zákona číslo 504/2003 Z.z.
Slovenský pozemkový fond spustil 
predbežný zber údajov od farmárov. 
Na stránke www.pozfond.sk uverejnil 
formulár, cez ktorý môžu nájomcovia 
predbežne vyjadriť svoj záujem o túto 
formu pomoci. „Chceme vedieť, na 
ktorých miestach je situácia najhor-
šia a koľko farmárov skutočne potre-
buje pomoc. Hľadáme riešenie, ako 
môžeme farmárom vyjsť v ústrety a 
pomôcť im v týchto ťažkých časoch,“ 
dodal Marosz.
Farmári môžu svoj predbežný záujem 
vyjadriť na stránke www.pozfond.sk 
do konca augusta 2022.                  (SPF)

Extrémne sucho ničí farmárom úrodu. 
Pozemkový fond im môže znížiť nájom

Dokončenie článku z titulnej strany.

„Nad rámec všetkého odvolací orgán 
má za to, že zvernica slúži okrem iné-
ho ako jedna z možností vidieť poľov-
nú zver vo svojom prirodzenom pro-
stredí v bezpečí oplotenia. Človek má 
možnosť vidieť zver v situáciách, kedy 
by to vo voľnej prírode bolo nebez-
pečné. Hneď vedľa zvernice začína 
turisticko – náučný banícky chodník 
Handlová a tiež cyklistický chodník, 
ktoré sú prístupné verejnosti bez 
obmedzení, aj keď sa obidva chod-

níky nachádzajú na súkromných po-
zemkoch vo vlastníctve spoločnosti 
Vaša s. r. o.,“ napísala vedúca odboru 
opravných prostriedkov.
K dôvodom, pre ktoré Okresný úrad 
Trenčín zrušil rozhodnutie Okresného 
úradu Prievidza o uznaní samostatnej 
zvernice Tri studničky patrí, že Okres-
ný úrad Prievidza nesprávne stanovil 
okruh účastníkov konania a nedosta-
točne formuloval výrok rozhodnutia, 
ktorý je z časti nezrozumiteľný a cha-
otický.

Silver Jurtinus

Okresný úrad bude o zvernici Tri studničky rozhodovať ešte raz

Prameň Tri studničky.                  FOTO: PODMEVON.SK

Predsedníčka handlovského Denného centra - klub dôchodcov, Mária Kuruczová.                                      FOTO: JP
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VÚC TSK sa napriek kríze snaží 
pozdvihnúť na vyššiu úroveň aj 
stredné školstvo v našom meste 
Handlová. V prvej etape projek-
tu rekonštrukcie školy v rokoch 
2019-2021 sme na budovách SOŠ 
ul. Lipová v Handlovej vymenili 
pôvodné okná za plastové, rovnako 
sme na celej budove dali vymeniť 
všetky okná. Takisto prebehla dru-
há etapa rekonštrukcie budov SOŠ 
počas ktorej sa zateplil obvodový 
plášť budovy školy, zrekonštruovali 
sa vstupné schodiská a nakladacia 
rampa či vymenil sa  starý bleskoz-
vod za nový. Išlo o budov za pri-
bližne 400 tisíc €. Takisto sme v 

areáli SOŠ vybudovali a odovzdali 
v roku 2021 do užívania nielen štu-
dentom školy, ale aj širokej verej-
nosti najmodernejšie multifunkčné 
športové ihrisko v kraji. V súčas-
nosti máme cez Integrovaný regi-
onálny operačný program podaný 
zaujímavý projekt. Zameraný je na 
rekonštrukciu dielní a nákup mo-
derných technológií za takmer 1,7 
mil. eur s DPH. Školu v aktuálnom 
školskom roku navštevuje takmer 
500 žiakov. S kolegom poslancom 
VÚC TSK MUDr. Procházkom 
budeme vždy bojovať za náš okres 
a mesto.

Jozef Stopka, poslanec VÚC TSK

Rozvoj mesta v oblasti stredného školstva je dôležitý

Objednávateľ: JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD, Handlová. Dodávateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318094.        1/1/1/2022/PL

Váš ŽUPNÝ POSLANEC

JUDR. ING. JOZEF STOPKA, PHD.

V okrese Prievidza budeme voliť o 
jedného poslanca menej.

Voľby do zastupiteľstiev samospráv-
nych krajov a voľby predsedov sa-
mosprávnych krajov sa na základe 
rozhodnutia predsedu Národnej 
rady SR uskutočnia 29. októbra 2022. 
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) rozhodovalo 
o volebných obvodoch, počte kraj-
ských poslancov aj sídle volebnej ko-
misie samosprávneho kraja a sídlach 
obvodných volebných komisií. Počet 
poslancov ovplyvnil klesajúci počet 
obyvateľov kraja, pričom sa pri návr-
hu vychádzalo z údajov Štatistického 
úradu SR k 31. 12. 2021. V záujme 
naplnenia princípov zastupiteľskej 
demokracie v čo najširšom rozsahu 
tak, aby obyvateľov kraja zastupoval 
reprezentatívny počet ich volených 
zástupcov, bolo potrebné upraviť 
počet obyvateľov vo volebnom ob-
vode Bánovce nad Bebravou presu-
nom obce Horňany z okresu Trenčín 
do volebného obvodu Bánovce nad 
Bebravou. Vďaka tomu si budú môcť 
občania v tomto volebnom obvode 
zvoliť rovnaký počet poslancov sa-
mosprávneho kraja, ako tomu bolo 
v predchádzajúcich voľbách. Vo vo-

Počet poslancov kraja sa zníži zo 47 na 44
lebných obvodoch  Ilava, Partizánske 
a Prievidza budú občania voliť o jed-
ného poslanca menej. Celkový počet 
krajských poslancov sa tak zníži zo 47 
na 44. A to nasledovne: 
• okres Bánovce nad Bebravou – 3 
poslanci
• okres Ilava – 4 poslanci
• okres Myjava – 2 poslanci
• okres Nové Mesto nad Váhom – 5 
poslanci
• okres Partizánske – 3 poslanci
• okres Považská Bystrica – 5 poslanci
• okres Prievidza – 10 poslancov
• okres Púchov – 3 poslanci
• okres Trenčín (bez obce Horňany) – 9 
poslancov

Sídlom volebnej komisie samospráv-
neho kraja bude Úrad TSK, obvodné 
volebné komisie budú umiestnené v 
sídlach okresných miest, okrem okre-
su Ilava, táto volebná komisia bude 
umiestnená v Dubnici nad Váhom. 
Sídla obvodných volebných komisií 
v piatich okresoch, v ktorých bude 
zriadená aj okresná volebná komisia 
pre voľby do orgánov samosprávy 
obcí, sa navrhujú v priestoroch okres-
ných úradov, vo zvyšných štyroch 
v priestoroch škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK.

(TSK)

V Trenčianskom samosprávnom kra-
ji (TSK) sa v druhom augustovom  
týždni stalo 20 dopravných nehôd. 
Zomreli pri nich dvaja ľudia, jedna 
osoba utrpela ťažké zranenie. Vyplý-
va to z informácií Odboru dopravnej 
polície Prezídia Policajného zboru. 
Od začiatku roka sa na cestách TSK 
stalo 659 dopravných nehôd, čo je 
o 20 viac, ako v rovnakom období 
minulého roka. Zomrelo pri nich 17 
ľudí, medziročne stúpol počet obetí 
o 42 percent. Ťažké zranenia utrpelo 
pri dopravných nehodách v TSK ten-

to rok 44 osôb (medziročný nárast o 
deväť).  
Na slovenských cestách sa od začiat-
ku roka stalo 7 486 dopravných ne-
hôd, čo je o 543 viac, ako v rovnakom 
období roku 2021. O život pri nich 
prišlo 158 ľudí (medziročný nárast o 
44). Najviac obetí má tento rok Košic-
ký samosprávny kraj, kde pri doprav-
ných nehodách prišlo o život už 27 
ľudí. Najmenej obetí – 12, si vyžiadali 
nehody na cestách Žilinského samo-
správneho kraja.

(TASR)

Dopravné nehody na cestách TSK si vy-
žiadali tento rok 17 ľudských životov

Oprave cesty na Jánošíkovej uli-
ci predchádzalo niekoľko žiadostí 
jej obyvateľov, ale aj záhradkárov z 
priľahlej záhradkárskej osady. V mi-
nulom roku bola mestu doručená aj 
petícia za jej opravu. Mesto petíciu 
prijalo a navrhlo čiastočnú rekon-
štrukciu a vyčlenilo na ňu peniaze z 
rezervného fondu. 
V súčasnosti je hotová prvá z troch 
etáp rekonštrukcie Jánošíkovej ulice. 
V prvej fáze sa na viac ako polovici 
cesty položil nový asfalt v dvoch vrs-
tvách. Druhá fáza bude oprava naj-
horších častí na betónovom úseku 
cesty. Treťou etapou bude sfunkčne-
nie odvodňovacieho rigolu približne 
v prvej tretine cesty.

Jánošíková ulica je v strmom svahu 
v zosuvnom území v okrajovej časti 
mesta. Jazdia po nej aj ťažké autá s 
drevom a lesné traktory. Obyvatelia 
ulice by si podľa Branislava Kanian-
skeho z petičného výberu za opra-
vu Jánošíkovej ulice preto navrhujú 
osadenie dopravnej značky, ktorá by 
vjazdu nákladných vozidiel zabráni-
la. Mesto podľa prednostu mestského 
úradu, Tibora Kolorédyho, túto mož-
nosť preverí na dopravnom inšpek-
toráte.
V utorok 16. augusta dodávateľ odo-
vzdal mestu opravenú cestu v Novej 
Lehote medzi číslami 136 – 142. 
Obe cesty asfaltovala firma STRABAG, 
ktorá vyhrala verejné obstarávanie. 

Nové parkovacie miesta a dve opravené cesty
Cena rekonštrukcie Jánošíkovej ulice 
je viac ako 49 000 eur, v Novej Lehote 
viac ako 32 000 eur.

Pribudli parkovacie miesta

V pondelok 15. augusta mesto pre-
vzalo od dodávateľa parkovisko a 
prístupovú cestu na ulici Okružná. 
Keďže parkovisko na Okružnej ulici je 
vybudované zo zatrávňovacej dlažby, 
parkovacie miesta pre 17 vozidiel sú 
označené na obrubníku. Parkoviská 
vybudovala spoločnosť TMG z Prie-
vidze. Zmluvná cena parkoviska na 
Okružnej ulici je 33 491,20 eur s DPH. 
Ďalších 9 parkovacích miest, pribudlo 
na ulici Partizánska.                          (RED)

V jesenných spojených voľbách budú 
môcť voliči hlasovať iba v obci svojho 
trvalého pobytu. Hlasovacie preuka-
zy, vďaka ktorým sa v iných voľbách 
dá voliť kdekoľvek na Slovensku, pre 
tieto voľby neexistujú. Upozornila na 
to šéfka odboru volieb, referenda a 
politických strán Ministerstva vnútra 
SR Eva Chmelová. Voliči môžu vo svo-
jej obci požiadať o prenosnú volebnú 
schránku, pokiaľ majú na to závažné, 
najmä zdravotné dôvody.
„V týchto voľbách neexistujú hlaso-
vacie preukazy. Volič sa musí dostaviť 
do volebnej miestnosti svojho trva-
lého pobytu alebo požiadať okrsko-
vú volebnú komisiu, aby mu vyslala 
prenosnú volebnú schránku, ale len v 
rámci rajónu,“ uviedla Chmelová.
O prenosnú volebnú schránku môže 
požiadať volič iba v rámci okrsku, 
kde má trvalý pobyt. „Do oboch vo-
lieb môže hlasovať len v obci svojho 

Voliť sa môže len v trvalom bydlisku
trvalého pobytu, kde je zapísaný v 
zozname voličov,“ doplnila Chmelová.
Volič môže požiadať o prenosnú vo-
lebnú schránku obec svojho trvalého 
pobytu aj pred voľbami. „Najčastejšie 
o ňu žiadajú voliči priamo vo volebný 
deň,“ uviedla Chmelová s tým, že je 
možné v deň volieb zavolať okrskovej 
volebnej komisii a požiadať o vysla-
nie schránky. So schránkou je možné 
prísť len v územnom obvode voleb-
ného okrsku podľa miesta trvalého 
pobytu.
Parlament schválil zákon upravujúci 
špeciálny spôsob hlasovania v súvis-
losti s pandémiou. Uplatní sa vtedy, 
ak k 30. septembru bude Úradom 
verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR 
stále nariaďovaná izolácia osôb pozi-
tívnych na ochorenie COVID-19 alebo 
karanténa osôb, ktoré prišli do úzke-
ho kontaktu s pozitívnou osobou.

(TASR)

Nové parkovisko na Okružnej ulici.                                                                                                                                                                                                                                                   FOTO: JČ

Asfaltovanie v Novej Lehote.                                                                                                                                                                                                                                                                 FOTO: JČ
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Maďarský Šárišáp a Handlovú k 
sebe viažu rodinné kontakty. V 
roku 1946 sa väčšina Slovákov, 
ktorí opustili Šárišáp, usadila v 
Handlovej a jej okolí. Preto takmer 
každá rodina v Šárišápe má rodinu 
v Handlovej.

Po troch rokoch pandemického ob-
dobia sa delegáciám partnerských 
miest Šárišápu a Handlovej konečne 
podarilo stretnúť. V sobotu 20. au-
gusta prijali pozvanie starostu obce 
Šárišáp, Kollára Karólyho a spoločne 
oslávili deň sv. Štefana a 25. výročie 
priateľstva medzi samosprávami. 
Delegáciu mesta Handlová tvorili 
primátorka mesta Silvia Grúberová, 
prednosta mestského úradu Tibor 
Kolorédy, poslankyňa mestského za-
stupiteľstva Alžbeta Orthová, právnič-
ka Zuzana Hujsiová a Alica Buzalková. 
Sviatok kráľa sv. Štefana je jedným 
z najstarších maďarských sviatkov. 
V tento deň si Maďari každoročne 
pripomínajú založenie kresťanského 
uhorského štátu, ako aj tisícročnú 
existenciu Uhorska. Po celej kraji-
ne obce a mestá ponúkajú bohatý 
program. 

Pamätný dom prevádzkuje 
slovenská samospráva

Medzi cenné pamiatky obce patrí 
kalvária vybudovaná v štýle ľudové-
ho baroka na konci 18. storočia, kto-
rú obec zrekonštruovala v roku 2003, 
barokový rímskokatolícky kostol sv. 
Imre postavený z roku 1776 a Pamät-
ný dom, ktorý bol sprístupnený v roku 
2000 a prevádzkuje ho Slovenská sa-
mospráva. V ňom sú dnes vystavené 
etnografické predmety, ktoré v roku 
1985 začali zbierať Klára Vihlingné 
Szabó a Katalin Iluberné Kis-győri. 
Bohatstvom Šárišápu je však aj bo-
haté nehmotné kultúrne dedičstvo - 
miestne banícke tradície. Sárisáp, kto-
rý má v súčasnosti takmer tri tisícky 
obyvateľov, si zachoval a dodnes ctí 
ľudové tradície slovenskej národnosti 
a udržiava sesterské vzťahy so sloven-
skou baníckou osadou Handlová. 
Starosta obce hostí previedol po 
obecnom úrade a predstavil plány 

na jeho rekonštrukciu. Odtiaľ viedli 
kroky delegácie Handlovej do domu 
kultúry, kde hrala obecná dychovka. 
Starosta a riaditeľka domu kultúry sa 
prihovorili prítomným a obyvateľom 
obce odovzdali ocenenia.
Následne bola otvorená výstava ume-
leckých diel. Svoje práce vystavovali 
domáci insitní umelci, ktorí sa venujú 
rôznym výtvarným technikám, výro-
be šperkov ale i drevorezbe. V ďalšej 
miestnosti vystavovali svoje skvosty 
záhradkári. Na stoloch bola nádherne 
nainštalovaná zelenina a ovocie. Sto-
ly boli plné paradajok, paprík, feferó-
niek, hrozna, tekvíc, cibule, cesnakov 
ale aj sukulentov, či pestrofarebných 
kvetov.

Výstava Alice Buzalkovej

V tretej miestnosti bola výstava Han-
dlovčanky, Alice Buzalkovej, ktorá cit 
zubnej lekárky využíva aj na ume-
leckú tvorbu. Žiadna technika jej nie 
je cudzia. Pracuje s hlinou, drevom, 

Handlová obnovila partnerstvo s obcou Šárišáp uzavreté v roku 1997
sklom, kovom, štetcami a má od 
osudu nadelený aj dar slova, čo doká-
zala vydaním svojej básnickej zbierky 
„Takí sme...“ Pri otvorení výstavy v Šá-
rišape jej primátorka Silvia Grúberová 
pogratulovala k nedávnemu životné-
mu jubileu – 70. rokov, ktoré oslávila 
v máji tohto roku.

Sviatok sv. Štefana
je aj sviatkom chleba

Hlavný program v dome kultúry začal 
maďarskou a slovenskou hymnou. Po 
príhovoroch a oceňovaní obyvateľov 
obce nasledoval kultúrny program 
do ktorého sa zapojili škôlkari, malé 
mažoretky, či detský folklórny súbor, 
ktorý predviedol tance a choreografie 
na viacero slovenských piesní.
Hlavným bodom programu bolo po-
tvrdenie našej vzájomnej spolupráce 
opätovným podpisom partnerskej 
zmluvy pri príležitosti 25. výročia  
priateľstva medzi Šárišápom a Hand-

lovou. Starosta obce odovzdal primá-
torke dar v podobe veľkého taniera 
od domáceho umelca a primátorka 
mu odovzdala pamätnú plaketu.
Na konci vystúpilo na pódium päť 
žien v tradičných krojoch s piatimi 
bochníkmi chleba. Domáci farár chle-
by posvätil a odovzdali ich najvyšším 
predstaviteľom partnerských miest 
Šárišáp a Handlovej.
Počas celého dňa slovenskú delegá-
ciu sprevádzala predsedníčka slo-
venskej samosprávy Katika Huberné. 
Slovenská samospráva vznikla v roku 
1998 a zasadá súbežne s domácim 
poslaneckým zborom. 
Ostatná návšteva zo Šárišápu sa usku-
točnila v roku 2019, kedy si mladí 
futbalisti zmerali sily s rovesníkmi na 
memoriále Karola Matiaška. Veríme, 
že predstavitelia partnerského mes-
ta príjmu pozvanie primátorky Silvie 
Grúberovej a čoskoro nás poctia svo-
jou návštevou.

Vanda Matiašková

Slávnostné obnovenie partnerskej zmluvy. Celá fo-
togaléria z návštevy je zverejená na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk.                                

Ľudový súbor má v repertoári aj niekoľko slovenských piesní.                                                                                                                                                                                     4 X FOTO: VM

Sviatok sv. Štefana je zároveň aj dožinkami, sviatkom nového chleba. Alica Buzalková (vľavo) na otvorení výstavy svojej výtvarnej tvorby. Vpravo riaditeľka handlovského domu kultpúry, Jarmila Žišková.  
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PIATOK 2. september 2022

 15.30 h - Vernisáž Výstava Jána Procnera venovaná 112 ročnej histórii ťažby   
 hnedého uhlia v Handlovej, Dom kultúry mesta Handlová
 Výstava potrvá do polovice septembra. 

SOBOTA 3. september 2022

 16.00 h - 21.00 h Udržateľnosť v pamiatkach
Franzov dom v Handlovej, Ul. Prievidzská 48-50

 Prehliadka domu s tradičnou nemeckou architektúrou na Dolnom konci s   
 výkladom majiteľa Andreja Jedlovského.

 8.00 h - 16.00 h – Deň otvorených dverí v Slovenskom banskom múzeu –   
 expozitúra Handlová - Cesta uhlia, Ul. SNP 25 Handlová

 9.00 h - Banícka špacírka, stretnutie turistov pri Slovenskom banskom   
 múzeu, Ul. SNP
 Prechádza Turistickým banským náučným chodníkom za účasti pred   
 staviteľov mesta tento rok bude slúžiť na obnovu trasy chodníka, nakoľko z   
 dôvodu zásahu súkromného majiteľa pozemkov došlo k ohradeniu územia,   
 kde sa nachádzajú informačné tabule. 

SOBOTY 10., 17., 24. september 2022

 14.00 h Zavri oči a pozeraj sa, Handpark, stretnutie pri Handkontajneri
 Cyklus multisenzorických aktivít pod taktovkou akademického architekta   
 Rastislava Nemca.

UTOROK 13. septembra 2022

9.00 h - 19.00 h - Deň otvorených dverí v Karpatskonemeckom spolku –   
 Udržateľnosť v pamiatkach, Dom Karpatskonemeckého spolku, Poštová 350
 Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie účasti na tel. číslo: 0905 863 283

PONDELOK 19. SEPTEMBRA

 16.30 h - Výstava PRO PATRIA 2022
 Fotografická výstava obnovených objektov vybratých do súťaže PRO PATRIA   
 2022, ktoré boli predstavené vo výstavných priestoroch RKC v Prievidzi. Do   
 súťaže boli nominované ukážkovo renovované objekty historickej hodnoty.   

Dom kultúry mesta Handlová

SOBOTA 24. SEPTEMBRA

 16.00 h - Neobjavená Nová Lehota a fara
 Prezentácia výnimočnej architektúry priamo na fare so sprievodným slovom   
 historika a spisovateľa Jozefa Lenharta. Dozviete sa viac o architektúre pôvod  
 ných karpatských Nemcov, o genius loci tohto miesta, o úlohe historických   
 artefaktov, ale i tom, prečo by mala  byť niektorá architektúra udržovaná v   
 pôvodnom štýle. Prezentácia začína v Kostole v Novej Lehote.

NEDEĽA 25. september 2022

 od 12.00 h Kostol Dobrého pastiera na hornom konci v rozprávaní hand   
 lovského zvonára. História Handlovej, jej obyvateľov a poľnohospodárstva v jej  
 okolí v rozprávaní handlovského zvonára Jozefa Maďara.
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September 2021 bol rokom ukon-
čenia ťažby hnedého uhlia v Bani 
Hand lová. Na stránkach Handlov-
ského hlasu si môžete prečítať ako 
história baníctva v našom meste za-
čala, vyvíjala sa, až napokon po 112 
rokoch bola vlani ukončená. Čítajte 
pozorne, v závere vždy zverejníme 
dve otázky, na ktoré nájdete odpo-
vede v texte. Malý vedomostný kvíz 
vyhodnotíme v závere roka. Každý, 
kto odpovie správne na obe otáz-
ky, bude zaradený do zlosovania a 
traja z vás dostanú od mesta pekné 
propagačné predmety s motívom 
HAIKONY. Tohtoročnú kolekciu sme 
zamerali na banícku kolóniu, ktorá 
bola domovom pre baníkov počas 
rozkvetu ťažby uhlia v Handlovej.

Skúsme prostredníctvom 
niektorých vybraných faktov 
zaspomínať, ako sa to všetko 

začalo. Exkurz do histórie 
si „matka uhoľného baníctva“, 

ako môžeme naše mesto 
nazývať, určite zaslúži.

Tak ako sme sľúbili na konci predošlé-
ho článku pokračujeme ďalej v exkur-
ze do histórie Bane Handlová.
V prieskume ložiska pokračoval ďalej 
Ing. Remeník a po jeho zavraždení 
v júli 1907 dokončil prieskum Ing. 
Richard Hoffmann. Je zaujímavé, že 
navrhoval otvárku ložiska z hand-
lovskej i cigeľskej strany. Elektráreň 
mala byť v Cigli. Musel však projekt 
prepracovať s orientáciou na hand-
lovskú stranu. Konzorcium účastiná-
rov presadzovalo Handlovú pre vyššiu 

kvalitu uhlia.
Toľko na úvod, teraz poďme už k sa-
motnej výstavbe nášho závodu. Skôr 
ako sa začala výstavba, ťažilo sa uhlie 
z Bane Barbora. Aké boli prvé plány 
výstavby?
Razenie hlavnej dvojkoľajovej štôlne, 
ktorú dnes poznáme pod menom 
stará štôlňa a hĺbenie ťažnej jamy, 
vetracích jám, výstavba povrchových 
zariadení, silocentrály (elektráreň, 
kompresorovne), sociálnych zariade-
ní, baníckej kolónie. Otvárka podze-
mia bola zverená firme Frohling-Klu-
pfer.
Západouhorská dala však investície aj 
do vybudovania tehelne (800 tis.tehál 
ročne a 80 tis. škridiel). Otvorila lomy 
na kameň, piesok, vápenec. Úspešne 
lobovala za výstavbu železnice Prie-
vidza - Handlová.

Handlovská dolina prežívala 
nebývalý rozvoj

Za robotou prichádzalo množstvo 
ľudí nielen z Handlovej a okolia, ale 
aj z iných regiónov. Preto sa muselo 
rátať s výstavbou ubytovní a bytov.
Za dva roky sa postavilo z plánova-
ných 500 bytov v baníckej kolónii 120. 
Nad štôlňou sa postavili slobodárne 
známe starším ako Liptácke baráky. 
Stavali sa byty pre administratívnych 
a technických pracovníkov. V kolónii 
sa postavilo spolu do roku 1917, kedy 
bola výstavba ukončená, 596 bytov. 
Úpravou niektorých budov kolónie 
sa zriadila malá nemocnica, škola a 
samozrejme krčma. 
Prvé riaditeľstvo bane sídlilo Reiffo-

vom hostinci, ktorí si západouhorská 
prenajala. Stál pri kostole na námes-
tí, dnes je tam parčík s fontánou. Ale 
vráťme sa k výstavbe závodu aj keď to 
všetko spolu súvisí.
Hlavná šachta mala dosiahnuť hĺbku 
132,7 metrov a mala slúžiť na ťažbu 
kameňa z otvárky a na vstup do bane 
kým sa neprerazí 2 700 m dlhá úvod-
ná štôlňa. Handlovskí baníci ju pozna-
jú pod menom stará štôlňa.
Dno Hlavnej šachty a jej spojenie z 
našou starou štôlňou bolo naprojek-
tované do andezitového materiálu, 
odbornou terminológiou bazaltoid-
ného andezitu. Po tejto hornine do-
stal podzemný priestor názov „bazalt“. 
Boli tu veľmi vhodné podmienky na 
vybudovanie podzemných diel, ako 
sklad streliva, stajne pre kone, čerpa-
cia stanica, podzemné dielne.
Bazalt sa stáva križovatkou v podze-
mí. Z neho boli vedené prekopy do 
jednotlivých baní - banských polí Vý-
chodná baňa, Severná baňa, Západná 
baňa, Južná baňa. 
Spojenie šachty zo štôlňou bolo zá-
kladom prirodzeného vetrania ban-
ských priestorov.
Už začiatkom roku 1912 začala pre-
vádzka v Hlavnej štôlni, ale prvé tony 
popri ťažbe z Bane Barbora vyšli už v 
roku 1910 z Východnej bane,  pretože 
bola najbližšie k Hlavnej šachte.
Pred ústim hlavnej štôlne sa hromadil 
materiál z razenia a vytvárala sa veľká 
plošina, na nej postupne vyrástli zák-
ladné stavby pre zariadenia a zabez-
pečenie chodu bane. V roku 1914 sa 
postavila elektráreň – silocentrála. Pri 
elektrárni sa postavila rozvodňa, chla-

Kontaktné centrum Handlová v rám-
ci národného projektu Podpora za-
mestnateľnosti v regióne horná Nitra 
pravidelne pripravuje pre účastníkov 
projektu skupinové aktivity rôzneho 
druhu. Vo štvrtok 18. 8. 2022 sa ve-
novali téme z oblasti vzdelávania a 
kariérneho poradenstva s názvom 
Rekvalifikácia ako príležitosť, vysiela-
nú online aj do kontaktných centier v 
Prievidzi a Novákoch. Na odbornom 
seminári sa účastníci dozvedeli o dô-
ležitosti celoživotného vzdelávania, o 
možnostiach rozširovania vzdelávania 
formou rekvalifikácie alebo absolvo-
vaním rôznych druhov kurzov. Účast-
níci majú možnosť rekvalifikovať sa 
v rámci projektu. Povinnou aktivitou 

pred samotným absolvovaním kurzov 
je Bilancia kompetencií – jej výsled-
kom je zistenie, akým smerom by sa 
mal účastník projektu uberať, objek-
tívne hodnotí odborné zručnosti a 
osobnostné predpoklady účastníka, 
ponúka alternatívy realistického pro-
fesijného smerovania a pod. Celkovo 
majú účastníci nárok absolvovať dva 
kurzy podľa vlastného výberu, z toho 
jeden odborný (profesijný) – rekva-
lifikačný v maximálnej hodnote 700 
€ a druhý kurz zameraný na rozvoj 
osobných mäkkých zručností a kom-
petencií v maximálnej hodnote 350 €. 
Môžu si vybrať z verejne dostupných 
vzdelávacích kurzov realizovaných 
na území Trenčianskeho samospráv-

neho kraja. Od začiatku trvania pro-
jektu sa bývalí zamestnanci HBP, a.s. 
rekvalifikovali na profesiu ako zvárač, 
elektrikár, obsluha vysokozdvižných 
vozíkov, UNC strojov, účtovník, SBS, 
murár, záhradník a absolvovali rôzne 
jazykové a počítačové kurzy, kurzy 
programovania, opatrovateľské kur-
zy, kurzy lektora a pod. 

Lina Gregor, koordinátorka komunitných aktivít 
a komunitného rozvoja

Tento projekt sa realizuje vďaka pod-
pore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho roz-
voja v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk  www.
employment.gov.sk

Bývalí baníci potrebujú bilanciu svojich kompetencií

diaca veža a 50 metrový komín, nie-
kedy dominanta Handlovej. V mieste 
budúcej železničnej stanice sa stavala 
prvá triediareň uhlia. Mala celodreve-
nú konštrukciu, tento objekt slúžil až 
do roku 1938.
Kým pred začatím výstavby pri ťažbe 
z Bane Barbora pracovalo 50 – 60 ba-
níkov, výstavba zamestnala už v roku 
1910 – 515 ľudí a pri začiatku ťažby 
v Západnom a Severnom poli v roku 
1913 – 988 ľudí.
Výstavba bane v základnom vybavení 
bola ukončená do roku 1914. Investí-
cie do výstavby Bane Handlová vrá-
tane stavby pomocných prevádzok, 
správnych budov a sociálnych zaria-
dení dosiahli k 31. 12. 1914 výšku 10,2 
mil. korún.
Ako ovplyvnila výstavba závodu vte-

dy obec Handlová a ako baňa dýchala 
cez prvú svetovú vojnu a po nej zasa 
nabudúce.

Kvízové otázky

1. Koľko bytov sa postavilo v baníckej 
kolónii za prvé dva roky výstavby?
2. Akú hĺbku dosiahla Hlavná šachta ?

Odpovede zasielajte emailom na 
adresu: banicky.spolok@handlova.sk 
vždy do uzávierky nastávajúceho čísla 
Handlovského hlasu.
Nezabudnite uviesť svoje meno, 
priezvisko a telefónne číslo. Účasťou 
v súťaži súhlasíte so spracovaním va-
šich osobných údajov. 

Rubrika vznikla v spolupráci mesta Handlová 
a Handlovského baníckeho spolku

Kvíz ¯ 112 rokov priemyselnej ťažby uhlia
v Bani Handlová 1909 ¯ 2021

Vo štvrtok 18. augusta 2022 sa je-
dáleň v Senior centre Handlová pre-
menila na plesovú sálu. O tom, že sa 
naši obyvatelia vedia baviť, sme sa 
presvedčili hneď s prvými tónmi dy-
chovej hudby a tanečný parket sa po-
stupne zaplnil. Páni a dámy sa nedali 
zahanbiť a vytancovali nielen svojich 
priateľov, ale aj zamestnancov. 
Okrem hudobného programu boli 
pre hostí pripravené aj súťaže. Pri 
chutnom občerstvení a prípitku sa 
hostia v družnej a priateľskej nálade 
zabávali. Počas plesu sme si pripo-
menuli, a od srdca zaspievali, texty 
známych ľudových piesní. Smiech a 
veselé tóny piesní sa šírili celým za-
riadením. 
Času bolo málo, zábava skvelá. Ani 
sme sa nenazdali a blížil sa koniec 
plesu. Ale čo by to bol za ples, ak by 

sme nevyhodnotili a neodmenili naj-
lepších tanečníkov a súťažiacich. Na 
vydarenú akciu budeme s úsmevom 
na tvári spomínať ako na jeden krás-
ne prežitý deň s priateľmi pri dobrej 
hudbe. 
Pani Malá si užila veľmi príjemné po-
sedenie. „Aj keď nemôžem tancovať, 
tak som si zaspievala obľúbené pies-
ne.“ Pani Francová bola rada, že prišla 
a zábava sa jej páčila. Podľa pána Slú-
ku by takéto akcie pri hudbe a tanci 
mohli byť častejšie. 
„Páčil sa mi program a súťaže, kto-
ré boli pripravené, keď budem mať 
zdravú nohu rada si viac zatancujem,“ 
povedala pani Labancová a dobre sa 
bavila aj pani Vorlová: „Veľmi rada 
spievam a preto ma tento ples potešil.

Miroslava Krebesová, Senior centrum Handlová

Deň s priateľmi pri dobrej hudbe

Handlová na pohľadnici zo začiatku 20. storočia.                                                                                 FOTO: ARCHÍV MsÚ

Senior bál.                                                                                                                                                                              FOTO: SCH
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DIGITÁLNE KINO BANÍK

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 17 / 2022

je v utorok 30. augusta. 
Na distribučných miestach 

noviny budú 7. 9. 2022.

AFTER: PUTO
Romantický / USA / MP 15 / titulky

95 min / 6 €
25. 8., 27. 8., 28. 8., 4. 9. / 18.00

VITAJ DOMA, BRATE!
Komédia / SR / MP

104 min / 5 €
26. 8., 18.00 

Spomienka
Dňa 23. augusta uplynie 

prvé smutné výročie, 
keď nás vo veku 87 rokov 
opustila naša milovaná 

mamička, babička, 
prababička, pani 
Mária Režová. 

S láskou a úctou 
spomíname dcéra Melánia, syn Jozef so svojou 
rodinou a ostatná rodina. Veľmi nám chýbaš. 

Navždy Ťa budeme mať v našich srdciach. 

Spomienka
Dňa 20. augusta uplynú 

štyri roky odkedy 
nás opustil manžel, 

otec, starý otec 
Dušan Geráth.  

S úctou spomínajú 
manželka Marika, 

syn Dušan s rodinou 
a dcéra Ingrid s rodinou.

Dotĺklo srdce, ktoré ma milovalo.
Bolesťou unavený, tíško zaspal,

zanechal tú, ktorú veľmi miloval. 

Spomienka
V mesiaci september 

bude 10. výročie úmrtia 
Miroslava Molnára. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 

spomienku. Spomína 
manželka, syn s rodinou 

a dcéry s rodinou. 

Zároveň si pripomíname 12. výročie úmrtia 
našej maminky, 

Vlasty Cabaníkovej, rod. Baranovej. 

Dcéry s rodinami.

Spomienka
Dňa 24. augusta 
uplynú štyri roky, 

odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko, 

Jozef Spiška. 

S láskou spomína 
manželka a deti 

s rodinami. Tí, čo ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Spomienka
Dňa 16. augusta uplynuli 

dva roky, odkedy 
nás navždy opustil 

Milan Debnár. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 

spomienku. 
Chýbaš nám stále. 

S láskou na Teba spomína priateľka Gita, brat 
Ján a švagriná Tatiana s deťmi.

Spomienka
Dňa 18. augusta 

uplynulo 10 rokov 
odkedy nás navždy 

opustil manžel a otec 
Stanislav König. 

S láskou a úctou 
spomínajú manželka 
a synovia s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Riadková inzercia

Predám trojštvrťový pánsky, slovenský kožuch 
a jesenný kabát. Nenosené, ako nové. 
0908 515 910

Predám CD s country hudbou, Tučný, Nedevěd, 
cca 30 kusov. Predám novú laminátovú vaňu 
do kúpeľne. 0944 446 109

Navždy nás opustili

Jozef Hehejík, 90 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 5/8.

František Frait, 90 rokov,
naposledy bytom 1. mája 96.

Jaroslav Stanek, 68 rokov,
naposledy bytom Morovnianska 30/3.

Peter Gavlík, 62 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 1/44.

Ján Kečkeš, 70 rokov
naposledy bytom Parková 53.

Štefan Slezák, 69 rokov,
naposledy bytom Nová Lehota 140.

Spomienka

Dňa 27. augusta 
spomíname na pána 
Juraja Abraháma,

ktorému už nebolo 
dopriate osláviť 88 rokov 

v kruhu svojej rodiny. 

Otecko náš, už Ťa nemôžeme objať, 
ale stále myslíme na Teba. Ľúbime Ťa. 

Manželka, dcéry a syn s rodinami 
a pravnúčatá Peťka, Mirko, Markus a Anna 

Ti posielajú božteky.

Spomienka
Dňa 31. augusta uplynie 10 rokov, 

odkedy nás navždy opustil 
Juraj Róža ml.

Spomína mamina, sestra Hela s priateľom, 
brat Miroslav, neter Timka s manželom Dankom 

a dcérou Taminkou. Chýbaš nám. 

Spomienka
Dňa 26. augusta 

uplynie 5 rokov, odkedy 
nás navyždy opustil 

Juraj Lazor.

Spomína manželka, 
deti a vnúčatá. 

Chýbaš nám!

Spomienka

Dňa 5. septembra uplynú 
dva roky, odkedy nás 
navždy opustila naša 

drahá manželka, 
mama a starká, 

Anna Hromádková. 

Spomína manžel Jozef, dcéry Michaela, 
Zuzana a Kristína s rodinami. 

Film Ako som sa stala partizánkou re-
žisérky Very Lackovej odvysiela RTVS 
pri príležitosti 78. výročia Sloven-
ského národného povstania (SNP). 
Dokument prichádza na televízne 
obrazovky po uvedení v kinách a na 
festivaloch nielen na Slovensku, ale 
aj v Česku, Nemecku, Poľsku či Ho-
landsku. 
Film divákom pripomenie, že do SNP 
sa zapojili aj Rómovia. Roky bola aká-
koľvek téma o nacistických krivdách 
spôsobených rómskej menšine tabu. 
Koncentračné tábory, vypaľovanie 
domov, vraždenie rodín... Komunisti 
nechceli mať rómskych hrdinov, či 
obete nacizmu. História na nich za-
budla. „Akoby sa s nami Rómami ne-
rátalo. Pritom rómska kultúra vplýva a 
obohacuje kultúry krajín, kde Rómo-
via žijú. Pekným príkladom je Španiel-
sko a tanec flamenco. Sotvakto vie, že 
pochádza od Rómov,” dodáva autorka 
filmu, Handlovčanka Vera Lacková.
Po osudoch rómskych partizánov 

Film Ako som sa stala partizánkou odvysiela RTVS
pátrala vo viacerých slovenských a 
českých obciach. Pri svojom hľadaní 
narážala na predsudky, ľahostajnosť 
a nenávisť voči rómskej komunite. K 
bádaniu a natočeniu filmu ju inšpiro-
val osud jej pradeda. Bol partizánom, 
zapojil sa do SNP, vyvraždili mu ro-
dinu a bol väznený v pracovnom tá-
bore v Dubnici nad Váhom, ktorý sa 
neskôr stal koncentračným táborom. 
„Je to veľmi osobný až intímny film, 
vďaka ktorému som objavila príbehy 
ďalších rómskych partizánov,” vysvet-
ľuje Lacková. „Rómov, ktorí sa zapojili 
do odboja, bolo omnoho viac, než 
sa spomína v mojom filme. A nielen 
na Slovensku, ale aj v Česku, Maďar-
sku, Francúzsku, jednoducho všade, 
kde prebiehal protifašistický odboj,” 
dodáva režisérka, ktorá považuje za 
dôležité, aby si ľudia uvedomili, že 
skutky Rómov sú nad rámec histórie 
menšinového etnika. „A zaslúžene sú 
súčasťou európskych dejín,” podčiar-
kla.

Film Ako som sa stala partizánkou 
odvysiela RTVS 29. augusta o 20.10 h 
na Dvojke.

(TASR)

LABKY V AKCII
Animovaný / VB / MP 7 / dabing

97 min / 6 €
27. 8., 28. 8. / 16.00

PRINCEZNÁ REBELKA
Animovaný / FRA / MP

89 min / 6 €
4. 9., 16. 00

Invázia sovietskych vojsk a armád Var-
šavskej zmluvy z 21. augusta 1968 sa 
na Slovensku pripomína od roku 2021 
ako pamätný deň. Poslanci Národnej 
rady (NR) SR 3. novembra 2020 roz-
hodli, že do zoznamu pamätných dní 
pribudne 21. august ako Deň obetí 
okupácie Česko-Slovenska. V ten istý 
deň odsúhlasili aj to, že 21. jún sa 
bude pripomínať ako pamätný deň 
- Deň odchodu okupačných vojsk 
sovietskej armády z Česko-Slovenska. 
V nedeľu 21. augusta uplynulo 54 
rokov od okamihu, keď vojská So-
vietskeho zväzu, Poľska, Maďarska, 
Nemeckej demokratickej republiky 
(NDR) a Bulharska obsadili Českoslo-
venskú socialistickú republiku (ČSSR). 
Invázia bola najväčšou ozbrojenou 
akciou v Európe od konca druhej 
svetovej vojny. Začala sa v noci z 
20. na 21. augusta 1968. Počet obetí 
spojených s vpádom a prítomnosťou 
sovietskych vojsk sa odhaduje na viac 
ako 400. 
Operácia mala zastaviť demokratizač-
ný proces v ČSSR známy ako Pražská 
jar. Počas nej sa časť komunistických 
funkcionárov pokúsila o zvrat politiky 
smerom k demokracii. Pozitívna odo-
zva myšlienok Pražskej jari v spoloč-
nosti bola však dôvodom, prečo sa o 
situáciu v ČSSR začali intenzívnejšie 
zaujímať predstavitelia Sovietskeho 
zväzu. O okupácii Československa 
sa rozhodlo v Moskve. Pod smutne 
známym tzv. pozývacím listom, boli 
podpísaní Alois Indra, Drahomír Kol-
der, Oldřich Švestka, Antonín Kapek 
a Vasiľ Biľak. V apríli 1969 nastúpil 
Gustáv Husák do funkcie prvého 
tajomníka ÚV KSČ a začal sa proces 
„normalizácie“. Odchod sovietskych 
vojsk sa uskutočnil až po novembri 
1989. Posledný transport vypravili 
19. júna 1991.

Inváziu v roku 1968 si 
Slovensko pripomína 
ako pamätný deň

  (TASR)



Tesne za polovicou súťaže sú ligy, 
v ktorých je to veľmi vyrovnané ale 
aj liga, v ktorej sú favoriti jasní.

Handlovská tenisová liga má v aktu-
álnom ročníku už tri ligy dvojhry mu-
žov. Ďalšie kategórie sú dvojhra ženy, 
štvorhra ženy, zmiešaná štvorhra a 
mužská štvorhra. V každej kategórii 
sa hrá systémom každý s každým na 
dva víťazné sety. Za každý vyhratý set 
majú hráči bod. „Novinkou je aj to, že 
posledný z každej ligy vypadáva a 
predposledný z 1. a 2 ligy budú hrať 
baráž o postup s hráčmi ktorí skon-
čili v druhej a tretej lige na druhých 
miestach,“ povedal organizátor te-
nisovej súťaže, Martin Uríček, podľa 
ktorého je záujem o tenis v našom 
meste každý rok väčší. „Spolu sa pri-
hlásilo 57 hráčov, z toho 13 tenistov 
je nových. Aj tento rok máme najstar-
ších účastníkov pánov, ktorí si už uží-
vajú dôchodok. Je však obdivuhodné, 
že okrem tenisovej ligy trávia na kur-
toch tri dní v týždni. Prajeme im pev-
né zdravie, ktoré je pri tenise dôležité 
tak, ako pri každom športe. Najmlad-
šia je Miška Fleischerová, ktorá začala 
s tenisom tento rok. Zlepšuje sa od 
zápasu k zápasu a je to vidieť aj na jej 
výsledkoch. Absolvovala už aj jeden 
turnaj – štvorhru žien, kde spolu so 
sestrou obsadili prvé miesto.“
Aj tento rok budú organizátori oce-
ňovať na konci súťaže skokanov ligy, 
preto mená tenistov, ktorí majú na-
šliapnuté na dobrý výsledok Martin 

Tenisová liga bude tento rok ešte napínavá

Uríček prezradiť nechcel. Kandidátov 
majú viacero, na výbere sa musí do-
hodnúť päťčlenný tým, ktorý hráčov 
sleduje počas náhodne vybratých 
zápasov. „Hráme len na amatérskej 
úrovni ale je vidieť, že hráči, ktorý 
pred tromi rokmi držali raketu prvý-
krát sú dnes na vyššej úrovni. Máme 
k dispozícii aj trénerov, ktorí hráčom 
pomáhajú zlepšovať ich športový vý-
kon a spoločne pracujú na odbúra-
vaní zlých tenisových návykoch. Už 

len fakt, že pred tromi rokmi bolo v 
Handlovej približne dvanásť tenistov 
je dnešný počet päťdesiatsedem veľ-
mi krásne číslo. Aj pri tenise platí, že 
kto chce hľadá riešenia pre zlepšenia 
a kto nie zostáva na rovnakej úrov-
ni aj dva roky prípadne sa mierne 
tenisovo prepadne,“ uzavrel Martin 
Uríček. Ukončenie a vyhodnotenie 
tenisových líg je naplánované na 24. 
septembra.

(INU)

V sobotu 20. augusta sa konal 8. 
ročník beach volejbalového turnaja. 
Bohužiaľ, nepriaznivé počasie ovplyv-
nilo chod zápasov a tak aj divácku 
účasť. Hralo sa aj za hustého dažďa a 
finále sa natiahlo do tmy. Hralo sa sys-
témom na dva hrané sety do 15, vy-
raďovacie boje už na dva víťazné do 
15, zápas o 3. miesto a finále už do 21 
a v treťom sete do 15. Prihlásilo sa 12 
súťažných dvojíc, ktoré boli rozdelené 
do troch skupín. Priamo do štvrťfiná-
le postupovali víťazi skupín a jedna 
dvojica z druhého miesta - najlepšie 
umiestnená z troch skupín. Ostatné 
dvojice bojovali o postup do štvrťfi-
nále. Od semifinálových zápasov už 
začali nesmierne vyrovnané boje a 
všetky zápasy sa hrali v troch setoch. 
V zápase o 3. miesto nastúpila proti 
sebe dvojica Semanišin V. / Jura M. z 
Bardejova a Keseli T. / Motovský M. zo 
Šale, kde sa z víťazstva tešila za stavu 
2:1 dvojica Semanišin, Jura. Potom už 

nasledovalo napínavé a dramatické fi-
nále, v ktorom sa stretla dvojica Zder-
ka P. z Handlovej a Mečiar D. z Prie-
vidze proti dvojici Holík J. z Komjatíc 
a Krchňák M. zo Šurian. O víťazovi sa 
rozhodlo v treťom sete a čakalo sa až 
do stavu 23:21, kedy si prvenstvo vy-
bojovali Zderka, Mečiar. Cenu za naj-
lepšieho hráča turnaja tento rok získal 
Semanišin V. z Bardejova.
Konečné poradie:
1.       Zderka P. / Mečiar D.
2.       Holík J. / Krchňák M.
3.       Semanišin V. / Jura M.
4.       Keseli T. / Motovský M.
5.       Kudra M. / Kudra P.
6.       Zderka J. / Vašíček M.
7.       Šimko P. / Hraňo M.
8.       Miklec P. / Selecký E.
9.       Králik P. / Kozár M.
10.   Macko M. / Ondrčka T.
11.   Zasidkovych O. / Pliyasetskyi I.
12.   Bachorik A. / Vargic P.

Paulína Deliová

Beach volejbal hrali až do tmy

Napínavé momenty si pre dážď vychutnalo len málo divákov.                                                                             FOTO: PD

Bojovným výkonom sa dá zvrátiť i 
nepriaznivý stav stretnutia. 

TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom 
– MFK Baník Handlová 1:1

Od úvodu stretnutia boli obidve muž-
stvá naladené na ofenzívny futbal a 
postupne prichádzali strelecké poku-
sy a gólové príležitosti. 
V 6. minúte využil domáci Žigmund 
zaváhanie stopéra hostí, postupoval 
sám na hosťujúceho brankára Iláša a s 
prehľadom strelou k ľavej žrdi otvoril 
skóre stretnutia na 1:0. V 12. minúte si 
na dlhý krížny pas z ľavej stany nabe-
hol Mário Smidka, jeho strelecký po-
kus však letel tesne vedľa ľavej žrde 
domácej brány. V 18. minúte získal 
loptu Martin Smidka vysunul Baču, 
ktorý postupoval sám na domáceho 
brankára Jelínka a prízemnou strelou 
do pravého dolného rohu domácej 
brány vyrovnal stav stretnutia – 1:1. 
Vzápätí ostalo nepovšimnuté hrubé 
nešportové správanie domáceho 
Ďurtu, ktorý bezdôvodne napadol 
hosťujúceho Martina Smidku. Od 
tohto momentu až do konca prvé-
ho polčasu vznikla na hracej ploche 
nervozita, ktorá vyústila do tvrdých 
zákrokov na obidvoch stranách. V 21. 
minúte hosťujúci Martin Smidka z 
priameho kopu trafil brvno domácej 
brány. 
V druhom polčase mali niekoľko 
gólových príležitostí oba tímy, stav 
stretnutia sa však už nezmenil. V za-

Futbalisti zaknihovali prvé víťazstvo v roku 2022
ujímavom futbalovom stretnutí, v 
ktorom mali gólové príležitosti obi-
dve mužstvá je remíza spravodlivým 
výsledkom.

MFK Baník Handlová 
– MTJ Nitrianske Pravno 3:2

Na stretnutie 3. kola nastupovali obi-
dve mužstvá v odlišnej situácii. Do-
máci futbalisti chceli konečne zvíťaziť 
a potvrdiť zlepšený výkon zo stretnu-
tia v Kamenci pod Vtáčnikom, hosťu-
júci futbalisti chceli potvrdiť víťazstvo 
v derby stretnutí s Pravencom.
Od úvodu stretnutia sme videli svižný 
futbal s množstvom streleckých po-
kusov a gólových príležitostí na obi-
dvoch stranách. V 9. minúte strelecký 
pokus po klzkom trávniku najaktív-
nejšieho futbalistu hostí Sekerku 
spoza pokutového územia skončil v 
pravom dolnom rohu domácej brány 
- 0:1. 
V 32. minúte po priamom kope Luščá-
ka z pol ihriska zmätky v domácej 
obrane využil Málik a zblízka poslal 
loptu do siete domácej brány – 0:2. V 
35. minúte sa dostal k lopte na úrovni 
18 metrov Bača, pekne si ju spraco-
val a nádhernou strelou do pravého 
horného rohu znížil stav stretnutia 
– 1:2. Gól nabudil domácich futbalis-
tov k ešte väčšej bojovnosti a k snahe 
zvrátiť stav stretnutia. V 38. minúte po 
zrážke hlavami opúšťa s rozbitou hla-
vou hraciu plochu Ondrejka. 

Domáci futbalisti na druhý polčas na-
stúpili odhodlaní zabojovať a urobiť 
niečo so stavom stretnutia. V 50. mi-
núte po prihrávke Poloncyho po dl-
hom nákope Santu hosťujúci brankár 
neudržal loptu v náručí a Halmeš po-
hotovo vyrovnal stav stretnutia – 2:2. 
V 82. minúte zvnútra pokutového 
územia hosťujúci Sekerka trafil spoj-
nicu domácej brány. V 87. minúte si 
na dlhý nákop domáceho brankára 
Madarásza nabehol Martin Smid-
ka, ktorý sa dostal cez hosťujúcich 
stopérov a prízemnou strelou otočil 
stav stretnutia – 3:2. V záverečných 
minútach je súboj na súboj, domáci 
futbalisti si bojovnosťou strážili cenné 
body, hoci v závere prišli o vylúčené-
ho Martina Smidku.
Domáci futbalisti a i výdatnej podpo-
ry svojich verných fanúšikov dosiahli 
v roku 2022 prvé víťazstvo. Mužstvo 
sa presvedčilo, že po bojovnom vý-
kone, odovzdaní všetkých síl a schop-
ností v prospech kolektívu sa dá zvrá-
tiť i nepriaznivý stav stretnutia. Všetci 
okolo futbalu v Handlovej veríme, že 
podobné výkony chlapci zopakujú i 
v ďalších majstrovských futbalových 
stretnutiach.
Všetkých priaznivcov nášho „baníka“ 
pozývame na stretnutie 4. kola VII. 
Ligy, ktoré odohráme v nedeľu 28. 
augusta o 17.00 na ihrisku v Nitrian-
skom Rudne. Veríme, že v čo najväč-
šom počte pôjdete povzbudiť našich 
futbalistov.

Igor Belák

Dvojhra žien. Zľava Šarlejová B., Šuníková D.                                                                                                            FOTO: MU


