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Sociálny podnik Hater-Handlová 
aktuálne zamestnáva viac ako 100 
ľudí z toho takmer 40 je zo skupiny 
znevýhodnených.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky aj tento 
rok ocenilo tých, ktorí svojou ľud-
skosťou a nadštandardným úsilím 
pomáhali v skvalitňovaní sociálnych 
služieb. Tento rok minister Milan 
Krajniak udelil 27 ocenení tým, ktorí 
si zaslúžia našu pozornosť a uznanie 
za svoju humánnosť a ochotu obeta-
vo pomáhať zraniteľným ľuďom, kto-
rí to najviac potrebujú. Slávnostné 
odovzdávanie ocenení Sociálny čin 
roka 2021 sa uskutočnilo vo štvrtok 
29. septembra v Historickej budove 
Národnej rady Slovenskej republiky.

Cena sa udeľuje od roku 2003

Ocenenie Sociálny čin roka je morál-
ne ocenenie, ktoré minister práce, so-
ciálnych vecí a rodiny udeľuje od roku 
2003 v troch kategóriách - Ocenenie 
za Sociálny čin roka, Ocenenie za-
mestnancov oddelení sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately 
úradov práce a Ocenenie zamestnan-
cov Centier pre deti a rodiny.
Medzi 23 ocenenými, ktorým minister 
Milan Krajniak udelil ocenenie za So-
ciálny čin roka 2021, je aj Vladimír Bo-
rák, konateľ spoločnosti Hater-Hand-
lová. Mestskú obchodnú spoločnosť 
totiž pretransformoval na sociálny 
podnik, kde našli svoje uplatnenie 
ťažko zdravotne postihnutí ľudia. Sú 
zapojení do všetkých činností firmy - 
od zvozu a triedenia odpadu, cez sta-
vebné práce, prípravu kompostu, až 
po skrášľovanie mesta zveľaďovaním 
mestskej zelene.

Vladimíra Boráka inšpirovali ľudia

Vladimíra Boráka pre transformá-

Minister udelil Vladimírovi Borákovi ocenenie za Sociálny čin roka

ciu spoločnosti Hater-Handlová na 
sociál ny podnik inšpirovali viacerí 
ľudia. Jedným z nich bol aj Marek. 
„Marek je skvelý človek so zložitou 
motorikou. Skúsil som ho zamest-
nať pri údržbe zelene na traktorovej 
kosačke. Z viacerých dôvodov sa to 
ale nepodarilo. Jeho kolegovia sa k 
nemu nesprávali celkom ohľaduplne. 
On chcel, no okolnosti a zdravotný 
stav mu nedovoľovali pokračovať, 
čo ma teda rozčarovalo a nahneva-
lo zároveň,“ povedal Vladimír Borák. 
„Sú to ľudia, ktorí, keď dostanú prí-
ležitosť vážia si ju, zo všetkých síl sa 
snažia a sú hrdí na to, čo robia nech 
je to čokoľvek.“ Po viacerých skúse-

Vľavo predseda parlamentu, Boris Kollár, v strede minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak a ocenení. Vladimír Borák štvrtý sprava.    FOTO: MPSVaRSR

nostiach s ťažko zamestnateľnými 
ľuďmi sa preto rozhodol vytvoriť 
chránenú dielňu. Oslovil Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ten poskytol 
metodickú pomoc a namiesto chrá-
nenej dielne vytvoril sociálny pod-
nik, ktorý aktuálne zamestnáva viac 
ako 100 ľudí z toho 38 je zo skupiny 
znevýhodnených. „Neviem povedať 
koľko stretnutí a pracovných poho-
vorov som absolvoval, ale všetky ma 
utvrdili v tom, že robíme správnu 
vec. A za to všetko sa všetkým týmto 
ľuďom chcem poďakovať. Možno aj 
vďaka nim bude aj zo mňa lepší člo-
vek,“ uzavrel Vladimír Borák.

Cez Odkaz pre starostu rieši mesto desiatky podnetov ľudí ročne

Čo je to sociálny čin?

Za sociálny čin sa považuje mimoriad-
ne humánna a originálna aktivita pre 
ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu 
obyvateľstva - deti, starší ľudia, ťažko 
zdravotne postihnutí, marginalizova-
né skupiny obyvateľstva a podobne. 
Ministerstvo prijímalo nominácie na 
ocenenie jednotlivcov, či kolektívy 
zo strany verejnosti a zaslané nomi-
nácie potom vyhodnocovala odbor-
ná komisia, ktorá posudzovala najmä 
efektivitu, kreativitu a adresnosť čin-
ností, kvalitu poskytovaných služieb 
a mieru vplyvu na zlepšenie životnej 
situácie občanov.                               (INU)

Odkaz pre starostu hodnotil naj-
lepšie samosprávy za rok 2021. 

Podnety od občanov najlepšie riešila 
Trnava, za komunikáciu si Zlaté vedro 
odnieslo Hlavné mesto SR Bratislava. 
Medzi menšími samosprávami zvíťa-
zili v obidvoch kategóriách už po tretí 
krát po sebe Malacky.
„Chceme oceniť samosprávy, ktoré 
berú komunikáciu s občanmi zodpo-
vedne a zaujímajú sa o ich podnety 
na zlepšenie verejných priestorov,” vy-
svetľuje Barbora Peregrim, projektová 
manažérka Odkazu pre starostu. „Pri 
hodnotení berieme do úvahy nielen 
pomer vyriešených podnetov, ale aj 
ich celkový počet a náročnosť. Samo-
správy sme rozdelili do dvoch kategó-
rii podľa veľkosti – na väčšie a menšie 
ako 20-tisíc obyvateľov.”
Medzi menšími samosprávami pod 
20 000 obyvateľov si najlepšie počí-
nali Malacky, nasledované mestom 
Púchov, tretie miesto obsadil Sabinov.

Mesto Handlová obsadilo zo 41 sa-
mospráv v poradí riešenia podnetov 
piatu priečku. Za rok 2021 mesto vy-
riešilo 52 zo 70 podnetov, ktoré cez 
portál prijalo. Ostatné sú v riešení. Po 
minuloročnej bronzovej mediale je 
piate miesto, podľa Vandy Matiaško-
vej, miernym sklamaním. „V snahe 
sme oproti minulému roku nepoľavili 
a ku každému jednému podnetu pri-
stupujeme s maximálnou zodpoved-
nosťou,“ ubezpečila referentka odde-
lenia marketingu a komunikácie. Pre 
obyvateľov mesta je podľa nej portál 
Odkaz pre starostu najjednoduchšia 
a najkomfortnejšia cesta k vyriešeniu 
nejakého problému. „Každému oby-
vateľovi Handlovej odporúčam, aby 
ak má nejaký problém alebo podnet, 
primárne využil portál Odkaz pre sta-
rostu.“ 
Tím Odkazu pre starostu hodnotil v 
osobitnej kategórii aj komunikáciu. 
„Zameriavame sa na to, či samosprá-
vy vysvetlia občanom, kto sa bude 

ich podnetom zaoberať a kedy môžu 
očakávať jeho riešenie, aj ako rýchlo 
na podnet reagujú,” dodáva Barbora 
Peregrim. V tejto kategórii bolo mesto 
Handlová jedenáste v poradí. 
Každoročné ocenenie Zlaté vedro 
udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť (SGI) samosprávam zapo-
jeným do projektu Odkazprestaros-
tu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia 
jednoducho nahlasovať problémy 
vo svojom okolí samospráve. „Veľmi 
sa tešíme, že v roku 2021 užívatelia 
webstránky a mobilných aplikácii 
pridali spolu viac ako 18-tisíc podne-
tov. Samosprávy z nich zatiaľ úspešne 
vyriešili 41 percent,” uviedla Veronika 
Jursová Prachárová, riaditeľka SGI. 
Prostredníctvom tohto portálu mo-
mentálne so svojimi obyvateľmi ko-
munikuje viac ako 170 samospráv po 
celom Slovensku.
Najčastejšou kategóriou, v ktorej v 
roku 2021 užívatelia nahlásili až 4661 
podnetov, bola zeleň a životné pros-

tredie. Nahlásené podnety sa týkali aj 
zlého parkovania či vrakov, mestské-
ho mobiliáru, nesprávneho doprav-
ného značenia, či vizuálneho smogu.
Popri hodnotení riešenia aktuálnych 
podnetov sa plánuje tím Odkaz pre 
starostu zamerať aj na staršie pod-
nety, keďže práve tie sú pre mestá a 
obce často náročnejšie na vyriešenie.
„Ocenenia každoročne udeľujeme 
za podnety, ktoré sme na platfor-
me prijali za daný kalendárny rok. 
Často sa však stretávame s tým, že 
staršie podnety ostávajú dlhodobo 
neriešené. Radi by sme to zmenili, a 
preto od budúceho roka plánujeme 
v rámci udeľovania Zlatého Vedra sa-
mosprávy motivovať špeciálnym po-
ďakovaním za riešenie zabudnutých 
podnetov. Veríme, že si obyvatelia a 
obyvateľky zaslúžia kvalitný verejný 
priestor, bez ohľadu na to, v akom 
roku, či volebnom období nedostatok 
vznikol,” vysvetlila Barbora Peregrim.

(INU)
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MIRRI: Projektové zámery energetickej efektivity budov sú štádiu prípravy
Schválenie Programu Slovensko, 
ktorý je základnou podmienkou 
pre čerpanie dotácií na transformá-
ciu regiónu, sa očakáva na jeseň.

V pondelok 19. septembra sa v Prie-
vidzi uskutočnilo zasadnutie tema-
tickej komisie pre Fond na spravod-
livú transformáciu. V rámci programu 
stretnutia boli s členmi tematickej 
komisie diskutované pripomienky 
Európskej komisie (EK) k špecifické-
mu cieľu Fondu na spravodlivú trans-
formáciu (FST) v rámci Programu 
Slovensko, aktuálny stav projektov v 
rámci technickej asistencie ELENA a 
programu Target (Technická asisten-
cia Európskej investičnej banky - EIB) 
a technická asistencia pre projekto-
vé zámery verejnej správy zo strany 
PricewaterhouseCoopers pre imple-
mentáciu FST, konzultanta Minister-
stva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky.

Program Slovensko 

Na zasadnutí bol predstavený aktu-
álny stav prípravy FST ako špecific-
kého cieľa Programu Slovensko na 
roky 2021 - 2027, ako aj aktuálny stav 
schvaľovania Programu Slovensko. 
Program Slovensko bol vládou SR 
schválený 28. 6. 2022 a zaslaný na 
formálne konzultácie EK 8. 7. 2022. 
Predpokladaný termín opätovného 
zaslania na finálne schválenie Progra-
mu Slovensko po zapracovaní formál-
nych pripomienok Európskej komisie 
je koniec októbra 2022. Schválenie 
Programu Slovensko zo strany EK 
ministerstvo investícií očakáva ešte v 
roku 2022. Tím MIRRI SR v súvislosti s 
urýchlením negociácií s EK absolvo-

val osobné rokovanie s EK v Bruseli 
k pripomienkam týkajúcich sa Plánu 
spravodlivej transformácie, ktorý je 
prílohou špecifického cieľa FST.
Pripomienky od EK možno podľa Pet-
ra Balíka, generálneho riaditeľa Sek-
cia inovácií, strategických investícií a 
analýz MIRRI SR, zhrnúť do nasledov-
ných oblastí:
• Doplnenie spôsobu aplikácie prin-
cípu „znečisťovateľ platí“ pri opatre-
niach v oblasti revitalizácie brown-
fieldov
• Nutnosť preukázať prepojenie plá-
novaných investícií s riešením dopa-

dov transformácie na ľudí a regióny 
(napr. inovatívne aktivity zamerané 
na predchádzanie vzniku odpadu, 
dostupné nájomné bývanie, atď.)
• V prípade podpory veľkých pod-
nikov je nutné dodržať podmienku 
plnenia kumulatívnych podmienok 
definovaných v nariadení k FST.
• S ohľadom na riadenie a monitoro-
vanie EK odporúča zabezpečiť repre-
zentáciu relevantných lokálnych akté-
rov, sociálnych partnerov a zástupcov 
mladých v monitorovacom výbore
• EK víta doplnenie aktivít zamera-
ných na vzdelávanie, zvyšovanie zruč-

Zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Stanislav 
Voskár (vľavo) a Peter Balík na pracovnom stretnutí v Prievidzi.                                                                    FOTO: MsÚ

Voliči v izolácii alebo karanténe z dô-
vodu ochorenia COVID-19 budú môcť 
hlasovať doma do špeciálnej volebnej 
schránky. Potvrdilo to Ministerstvo 
vnútra SR. Voliči budú môcť požia-
dať o špeciálny spôsob hlasovania 
na mestskom úrade v Handlovej do 
piatku 28. októbra. Právo požiadať o 
špeciálnu schránku majú aj ľudia v 
spoločnej domácnosti s osobou, kto-
rá je v karanténe alebo izolácii.
V deň volieb prídu za voličom v izo-
lácii alebo karanténe v mieste jeho 
trvalého pobytu dvaja členovia špeci-
álnej volebnej komisie so špeciálnou 
schránkou. Politické strany a koalície 
môžu delegovať členov do týchto 
komisií. Urobiť tak musia do budúcej 
nedele.
Špeciálny spôsob hlasovania v súvis-
losti s ochorením COVID-19 predpo-
kladá nový zákon. Uplatnil sa, pre-
tože k piatku 30. septembra platila 
vyhláška Úradu verejného zdravot-
níctva SR o izolácii osôb pozitívnych 
na ochorenie COVID-19 a karanténe 
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu 

s pozitívnym.
Špeciálne hlasovanie sa týka iba pre-
kážky pre pandémiu. Stále však platí, 
že volič, ktorý nemôže prísť do vo-
lebnej miestnosti z iných závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má prá-
vo požiadať o štandardnú prenosnú 
volebnú schránku. Aj v tomto prípade 
za ním domov prídu vyslaní členovia 
komisie.
Volič, ktorý je v izolácii alebo karan-
téne, požiada o špeciálny spôsob 
hlasovania zapisovateľa miestnej, 
respektíve mestskej volebnej komi-
sie obce svojho trvalého pobytu sám 
alebo prostredníctvom inej osoby. 
„Urobiť tak môže telefonicky v úrad-
ných hodinách obce svojho trvalého 
pobytu. Žiadosť môže podať najne-
skôr do piatku 28. októbra do 12.00 
h,“ uviedlo Ministerstvo vnútra. Obec 
musí zverejniť kontakt na zapisovate-
ľa najneskôr 24. októbra.
Volič takto hlasuje v mieste svojho tr-
valého pobytu alebo na inej adrese, 
ktorú v žiadosti oznámi. Adresa toh-
to miesta sa však musí nachádzať na 

ností a podpory zraniteľných skupín

Vznikli lokálne pracovné tímy 

Čo sa týka projektov zvyšovania ener-
getickej efektívnosti na hornej Nitre, 
po vzájomnej dohode regiónu, MIRRI 
a zástupcov EIB bola začiatkom leta 
zahájená fáza realizácie predprojek-
tových aktivít s využitím programov 
ELENA a Target. V priebehu letných 
mesiacov boli využitím technickej 
asistencie, ktorou MIRRI disponuje 
prostredníctvom PwC, vyhodnotené 
všetky projektové zámery v oblasti 
energetickej efektivity budov verej-
ného sektora. Zároveň bola vyhoto-
vená predbežná žiadosť pre získanie 
technickej asistencie ELENA, ktorá 
bola zaslaná EIB na ich posúdenie. 
Celkový objem potenciálnych investí-
cií v rámci hornej Nitry predstavuje 80 
mil. eur, čo môže generovať celkovú 
výšku predprojektovej podpory z 
technickej asistencie ELENA cca 3 mil 
eur. V programe ELENA sú zahrnuté 
aj verejné budovy mesta Handlová, 
ktoré sa po zohľadnení výsledkov 
energetických auditov budú môcť 
uchádzať o pripravované podporné 
schémy (grantová podpora, finančné 
nástroje, či garantované energetické 
služby).
Zároveň sa v priebehu leta na základe 
zastrešujúcej zmluvy Trenčianskeho 
samosprávneho kraja pre program 
Target, vytvorili aj lokálne pracovné 
tímy jednotlivých miest hornej Nitry 
spolu so zástupcami EIB zaisťujú-
cich konzultačnú asistenciu v oblas-
ti energetickej efektívnosti budov 
samospráv. Samostatné konzultácie 
prebiehajú aj s mestom Handlová.

Revitalizácia brownfieldov

Ďalšou oblasťou prípravy implemen-
tácie zdrojov z Fondu na spravodlivú 
transformáciu je podpora zo strany 
PwC, a to pre projektové zámery sa-
mospráv, ktoré sú pre transformáciu 
kľúčové. Pokiaľ ide o mesto Handlo-
vá, konzultácie medzi PwC a zástup-
cami mesta už prebiehajú a týkajú sa 
hlavne kľúčových projektov prípravy 
priemyselných území súčasne využí-
vaných spoločnosťou Hornonitrian-
ske bane Prievidza (HBP) na nové 
využitie, ktorého cieľom je hlavne vy-
tvoriť predpoklady pre vznik nových 
pracovných miest.
K problematike revitalizácie brown-
fieldov sa po ukončení zasadnutia te-
matickej komisie konal špecializova-
ný workshop, ktorého sa zúčastnili aj 
zástupcovia HBP, Slovenské elektrár-
ne a zástupcovia Ministerstva hospo-
dárstva SR (MH SR). Na stretnutí boli 
predstavené oblasti brownfieldov, 
ktoré boli predmetom podrobnej 
analýzy a vytvorenia akčného plánu 
revitalizácie a prípravy na ďalšie vy-
užitie. Zároveň bol diskutovaný plán 
prioritnej implementácie tejto oblas-
ti, príprava schém štátnej pomoci pre 
oblasť tak priemyselného využitia, 
ako aj oblasti zachovania banského 
dedičstva. 
Účastníci sa zhodli na ďalších kro-
koch v príprave, na základe ktorých 
MIRRI zorganizuje stretnutie s MH SR 
a bude vytvorená pracovná skupina 
zainteresovaných strán. Zhoda je aj 
na tom, že prioritou v oblasti revita-
lizácie brownfieldov bude podpora 
zameraná na oblasť Handlovej.

(INU)

území volebného obvodu pre voľby 
poslancov obecného zastupiteľstva 
podľa miesta trvalého pobytu voliča.
„Špeciálny spôsob hlasovania sa ne-
vykonáva v zdravotníckom zariadení, 
v ktorom sa poskytuje ústavná sta-
rostlivosť na lôžku,“ upozornilo Minis-
terstvo vnútra. Určená obec je povin-
ná zabezpečiť na činnosť špeciálnej 
volebnej komisie okrem iného respi-
rátory a dezinfekčný prostriedok na 
ruky a poskytnúť členom miestnosť, 
v ktorej sa budú zdržiavať v čase, keď 
nebudú vyslaní k voličom.
Špeciálne volebné komisie budú fun-
govať v 315 špeciálnych volebných 
obvodoch. Špeciálne hlasovanie 
bude možné aj v meste Handlová.
Spojené voľby budú 29. októbra. Voli-
či môžu hlasovať len v mieste svojho 
trvalého bydliska. V jeden deň si budú 
vyberať starostov, respektíve primá-
torov, poslancov zastupiteľstiev, ako 
aj predsedov krajov a poslancov kraj-
ských zastupiteľstiev.

(TASR)

Špeciálny spôsob hlasovania pre ľudí v karanténe s COVID-19 

Po požiari obytného domu na ulici 
Okružná bol príkazom primátorky 
zriadený transparentný účet, o kto-
rého čerpaní rozhoduje mestské za-
stupiteľstvo. Poslanci na svojej sep-
tembrovej schôdzi schválili čerpanie 
disponibilných finančných prostried-
kov bezhotovostným prevodom na 
bankový účet spoločenstva vlastní-
kov bytov za účelom úhrady nákla-
dov na elektroinštaláciu spoločných 
priestorov, domáce dorozumievacie 
zariadenie, okná spoločných priesto-
rov a bytov, maľovanie spoločných 
priestorov, stúpačkové rozvody vody, 
kanalizácie a plynu, vzduchotechniku 
- odvetrávanie únikovej cesty a fasá-
du bytového domu.
Ako informoval vedúci ekonomické-
ho oddelenia, Peter Mendel, Spolo-

čenstvo vlastníkov bytov Okružná 7 
požiadalo mesto dňa 19. septembra 
o čerpanie finančných prostried-
kov z transparentného účtu.  Išlo o 
prostriedky na obnovu elektriny v 
bytovke a dorozumievacie zariade-
nie, ktoré sčasti alebo úplne neboli 
uhradené z poistného plnenia pois-
ťovňou. Celková výška poskytnutá 
mesto z transparentného na tento 
účel bola 13 115,17 eur. Na základe 
ďalšej žiadosti zo dňa 28. septembra 
bolo uhradené mestom spoločenstvu 
rovnakým postupom 4 500,53 eur na 
výmenu okien a stúpačkové rozvody 
plynu, vody a kanalizácie. 
Aktuálny zostatok transparentného 
účtu na pomoc postihnutým požia-
rom je 13 746,07 eur.

(INU)

Transparentný účet po požiari pomáha

Preventívne požiarne kontroly budú 
prebiehať od 15. do 16. a od 22. do 
23. októbra. Kontroly vykoná Dobro-
voľný hasičský zbor Handlová, časť 
Morovno. Tento rok sa bude kontro-
lovať stav komínov v 120 domoch v 
mestskej časti Nová Lehota. 
Členmi kontrolnej skupiny budú Mi-
chal Dobiš, Juraj Vavrík, Štefan Greguš 
a Dávid Bátora. 
Súčasťou preventívnych protipožiar-
nych kontrol je tiež oboznamovanie 
vlastníkov objektov s požiadavkami 
na ochranu pred požiarmi a poskyto-
vanie odbornej pomoci.

„Ak pri vykonávaní preventívnych 
protipožiarnych kontrol vzniknú po-
chybnosti o bezchybnom stave ko-
mínov, rozvodov elektrickej energie 
a plynu z hľadiska protipožiarnej bez-
pečnosti, kontrolná skupina navrhne, 
aby mesto požiadalo príslušné orgány 
o preverenie ich stavu,“ doplnil Michal 
Dobiš, referent požiarnej ochrany na 
Mestskom úrade v Handlovej.
Kontroly vykurovacích telies v do-
moch kontrolujú dobrovoľní hasiči 
periodicitne každé 4 roky a vždy na 
iných uliciach a v mestských častiach.

(VM)

Preventívne požiarne kontroly komínov
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Spoločnosť IMMOBILIEN MANAGE-
MENT kúpila pozemok od mesta za 
zvýhodnenú cenu v roku 2016. Dva 
roky trvalo posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie, trištvrte 
roka sa hľadal vhodný pozemok 
pre skládku zeminy. Žiadosť o sta-
vebné povolenie zaslala spoloč-
nosť mestu koncom minulého roka. 
    
Na ostatnom rokovaní mestského 
zastupiteľstva sa zúčastnil Roman 
Žigmund, konateľ spoločnosti IM-
MOBILIEN MANAGEMENT, ktorá bu-
duje obchodné centrum na sídlisku 
Morovnianska cesta.
Skonštatoval, že v povoľovacom 
procese im chýbajú už len stavebné 
povolenia, ktoré vydáva mesto Hand-
lová. „My tu ideme investovať dvadsať 
miliónov eur. Vytvoríme 200 pracov-
ných miest, nehovoriac o sekundár-
nych pracovných pozíciách. Zaviazali 
sme sa, že tu vybudujeme stavebné 
objekty za dva milióny eur, ktoré odo-
vzdáme do majetku mesta za jedno 
euro. Keď sa chce, dá sa všetko. Zažil 
som mestá, kde ma na stavebnom 
úrade čakali o šiestej večer.“ Keď do-
stanú stavebné povolenie, stavať za-
čnú na druhý deň. Žiadosť o vydanie 
stavebného povolania mestu zaslali 
koncom minulého roka.   
Prednosta mestského úradu, Tibor 
Kolorédy, uviedol, že v apríli došlo 
na handlovskom stavebnom úrade 

Developer: Keď budeme mať stavebné povolenie, na druhý deň začneme stavať

k tragickej udalosti. „Druhý úradník, 
ktorý má povolenie vydávať stavebné 
povolenia bol hospitalizovaný, takže 
stavebný úrad vlastne nefungoval. 
Len čo prišiel z PN, hneď sa venoval 
obchodnému centru, aby sa dobehli 
zameškané termíny. Teraz je na lieče-
ní, 12. októbra ho očakávame a zase 
sa bude venovať IMMOBILIEN MANA-
GEMENT.“ Ďalšiu komplikáciu podľa 

Kolorédyho spôsobil štát reformou 
stavebného zákona. „Nevieme zohnať 
ďalšieho stavebného úradníka, nie sú 
ľudia, ktorí majú oprávnenie na vydá-
vanie stavebných povolení a ani ne-
budú, lebo budúci rok by mali prejsť 
preškolením na nový zákon. Okrem 
toho, stále nie je jasné, čo bude so 
stavebnými úradmi na obciach a na 
mestách,“ uviedol prednosta. Roman 

Žigmund súhlasil, že stavebný úrad je 
poddimenzovaný. 
Zástupca primátorky, Radoslav Iždin-
ský, doplnil, že z piatich stavebných 
povolení, ktoré od mesta potrebujú, 
už boli vydané štyri. To piate napadol 
Marcel Slávik, ktorý napáda množstvo 
stavebných konaní po celom Sloven-
sku. Jeho odvolanie preto teraz rieši 
nadriadený orgán v Trenčíne.
Konateľ IMMOBILIEN MANAGEMENT 
ocenil snahu prednostu pri riešení 
problému s odvozom zeminy. Pred 
začatím stavebných prác totiž bude 
nutné svah odkopať a vyviezť 169 ti-
síc metrov kubických zeminy. Hľada-
nie vhodného mestského pozemku 
trvalo trištvrte roka. „V tejto veci bola 
súčinnosť mesta enormná,“ uznal 
Žigmund. S terénnymi úpravami by 
developer mohol začať v októbri 
alebo novembri. Samotná výstavba 
obchodného centra nebude podľa 
Žigmunda trvať dlho, ale dlhý čas za-
berie vytvorenie roviny. Smerom od 
železničnej trate budú musieť vybu-
dovať miestami až 18 metrov vysoké 
steny a piloty budú siahať až do hĺbky 
40 metrov.
Na otázku poslanca Martina Uričeka, 
či developer dostal od mesta pokutu, 
konateľ fi rmy odpovedal, že v minu-
losti dostali pokutu sto eur za nepo-
kosený pozemok. Upresnil, že pre 
masívny odkop zeminy budú musieť 
vypíliť stromy, ktorých spoločenská 

hodnota je 60 tisíc eur. To by bola 
aj výška zmluvnej pokuty v prípade, 
keby nezrealizovali následnú výsadbu 
zelene.  
Na otázku poslanca Blažeja Litvu, či 
bude súčasťou výstavby obchodné-
ho centra aj dopravné napojenie na 
hlavnú cestu I/69 odpovedal, že vy-
budujú dve križovatky, ktoré budú 
spájať obchodné centrum so síd-
liskom, napojenie na hlavnú cestu 
však riešiť nebudú. Pripomenul, že 
na fi nancovaní kruhového objazdu 
sa mal kedysi podieľať LIDL, ale od 
projektu ustúpili. Kruhový objazd 
nevybuduje ani IMMOBILIEN MANA-
GEMENT, lebo ako povedal, „je to tak 
drahé, že to nie je otázka na nás alebo 
na mesto, ale na štát.“ Developer však 
vymyslel dočasné riešenie a tento ná-
vrh aj s dopravnou štúdiou poskytli 
mestu. Podľa Žigmundových slov by 
toto riešenie stálo „pár desiatok tisíc 
eur“. Radoslav Iždinský potvrdil, že o 
možnosti vytvoriť na ceste I/65 nový 
odbočovací pruh mesto rokuje so Slo-
venskou správou ciest od roku 2019, 
ale rokovania sú ťažké.
Roman Žigmund skonštatoval, že 
otvoriť obchodné centrum na Veľkú 
noc určite nestihnú, ale termín Miku-
láš 2023 je podľa neho reálny. Potvr-
dil tiež, že v obchodnom centre bude 
Kaufl and a Jysk a záujemcov majú aj 
pre ostatné obchodné priestory.

Silver Jurtinus

Malý obchvat Handlovej odkláňa 
dopravu od centra mesta už roky. V 
úseku cesty za poštou zvykli na kra-
ji vozovky za plnou čiarou parkovať 
Handlovčania, ktorí potrebovali vy-
baviť svoje záležitosti na pošte alebo 
v centre mesta. Nedávno pribudla 
na tejto komunikácii za priechodom 
pre chodcov smerom do Žiaru nad 
Hronom dopravná značka Zákaz za-
stavenia. 
Na dôvod nového značenia sme sa 
spýtali Slovenskej správy ciest, kto-
rá má komunikáciu v správe. „V roku 
2017 bola vypracovaná a odsúhla-
sená projektová dokumentácia na 
realizáciu stavby Zvyšovanie pasív-
nej bezpečnosti na ceste 1. triedy v 
žilinskom a trenčianskom kraji stavba 
1/9 Mníchova Lehota hranica kraja 
Banská Bystrica. Súčasťou tejto akcie 
je aj doplnenie a výmena zvislého a 
vodorovného dopravného značenia. 
Odstavný pruh v smere Handlová, 
ktorí vodiči využívali na parkovanie 
nespĺňa z priestorových a bezpeč-
nostných podmienok normy na par-
kovacie miesta. Vodiči pri parkovaní 
vstupujú priamo do jazdnej dráhy 
vozidlám jazdiacim v smere do Žiaru 

Zákaz zastavenia vzbudil rozruch
nad Hronom. Pohybujú sa nechráne-
ne po vozovke, pretože vedľa cesty 
nie je žiaden prístupový chodník a 
cesta je chránená zvodidlom. Tento 
odstavná pruh slúži iba na núdzo-
vé odstavenie vozidla pri poruche a 
podobne. Projektová dokumentácia 
bola odsúhlasená Krajským doprav-
ným inšpektorátom Trenčín a Okres-
ným úradom cestnej dopravy Trenčín. 
Ďalšie zmeny zvislého dopravného 
značenia projekt v tomto úseku neob-
sahuje,“ povedal hovorca spoločnosti 
Martin Guzi. 
Vodiči nové dopravné značenie reš-
pektujú a na tomto mieste neparku-
jú. Po novom však parkujú na opačnej 
strane cesty v smere do Prievidze, kde 
zákazová značka nie je. Už z pohľadu 
laika je zrejmé, že aktuálna dopravná 
situácia je nebezpečnejšia ako pred-
tým. Pretože vodič, ktorý vystúpi z 
vozidla a chce sa dostať do centra 
mesta musí prejsť priečne cez oba 
jazdné pruhy. Na túto skutočnosť 
RTV Prievidza upozornila Slovenskú 
správu ciest:  „SSC zváži novovzniknu-
tú situáciu v spolupráci s policajným 
zborom a po jej vyhodnotení prijme-
me riešenie,“ uzavrel Guzi.        (RTV PD)

Roman Žigmund, konateľ spoločnosti IMMOBILIEN MANAGEMENT, za rečníckym pultom.                       FOTO: JP

Nemocnica v Handlovej začala od 
stredy 28. septembra očkovať záu-
jemcov aj upravenou vakcínou proti 
ochoreniu COVID-19 zameranou na 
variant omikron. Informovala o tom 
tlačová hovorkyňa skupiny Agel SK 
Martina Pavliková.
Adaptovaná vakcína je určená pre 
dospelých a deti staršie ako 12 ro-
kov. Podáva sa ako posilňujúca dáv-
ka, teda ako tretia alebo štvrtá dávka 
očkovacej schémy. „Je potrebné, aby 
záujemcovia mali za sebou prvé dve 
dávky očkovania, pričom upravená 
vakcína môže byť podaná po akej-
koľvek inej u nás schválenej vakcíne 
proti COVID-19,” vysvetlila námest-

níčka pre liečebno-preventívnu sta-
rostlivosť Lucia Radvanská.
Vakcinačné miesto sa nachádza na 
prízemí hlavnej budovy nemocnice v 
priestoroch geriatrickej ambulancie. 
Zdravotníci naďalej očkujú aj vakcí-
nou Comirnaty od Pfi zer/BioNTech, 
a to každú stredu od 9.00 h do 10.00 
h. Očkovanie adaptovanou vakcínou 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 
bude bývať v rovnaký deň v čase od 
10.00 h do 11.00 h. Záujemcovia o 
očkovanie sa musia vopred zaregis-
trovať cez portál www.korona.gov.
sk.

(AGEL.SK)

Nemocnica AGEL očkuje proti omikronu

Prevádzku nového urgentného príj-
mu plánuje Nemocnica s poliklini-
kou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
spustiť v polovici októbra. Fungovať 
bude aj ako školiace stredisko pre zá-
chranárov. 
„Ide o najmodernejší urgentný prí-
jem v Trenčianskom samosprávnom 
kraji (TSK) a jeden z najmodernejších 
na Slovensku. Ide o stopercentnú in-
vestíciu TSK, do budovy a vybavenia 
investoval približne 5,2 milióna eur,” 
povedal v pondelok počas otvorenia 
príjmu riaditeľ NsP v Bojniciach Peter 
Glatz. 
Nový urgentný príjem podľa neho 
umožní nemocnici riešiť problémy, 
ktoré starý príjem neumožňoval, čo 
znamená rýchle prebratie pacienta 
od rýchlej zdravotnej pomoci do de-
siatich až 15 minút. „Každý pacient 
prejde triediacou miestnosťou, bude 
tak okamžite informovaný, aký závaž-
ný je jeho zdravotný stav a podľa toho 
vie, či bude čakať hodinu, dve alebo 
tri. Tým sa odľahčí tlak, aby sme veľ-
mi rýchlo mohli preberať pacientov 
v najkritickejšom zdravotnom stave,” 
priblížil. 
Príjem bude súčasne podľa riadite-

ľa slúžiť aj ako výučbové pracovisko 
pre záchranárov, ktorí nielen v tomto 
regióne, ale na celom Slovensku chý-
bajú. „Záchranári tam majú aj perfekt-
né výučbové pracovisko s procesmi, 
ktoré sú bežné vo vyspelej Európe. 
Z postupov samozrejme profi tujú aj 
pacienti v našej spádovej oblasti s 
približne 150 000 obyvateľmi,” skon-
štatoval Glatz. 
S prevádzkou príjmu chce nemocnica 
začať o dva alebo tri týždne, všetko 
je pripravené, potrebuje však, aby 
sa personál oboznámil s priestormi, 
novou technikou, doplnil primár ur-
gentného príjmu Miloš Panovčík. „Na-
koľko ide o urgent, nie je tu priestor 
na improvizáciu a učenie sa za chodu, 
ale každý z personálu už musí byť pri-
pravený na ostrú prevádzku,” pozna-
menal primár. 
Starostlivosť o pacientov budú zabez-
pečovať lekári z oddelení, na sestry a 
záchranárov NsP momentálne robí 
nábor. „Momentálne sme v situácii, 
že sme natesno s personálom, uvi-
díme, čo čas prinesie, či nám niekto 
vypadne, ochorie. Prevádzku v dvoch 
zmenách ale vieme pokryť,” deklaro-
val Panovčík. 

Nové pracovisko má podľa neho päť 
špecializovaných ambulancií, internú, 
neurologickú, chirurgickú, traumato-
logickú, psychiatrickú. „Oproti staré-
mu urgentu tu máme navyše expek-
tačnú miestnosť s piatimi lôžkami, 
ktoré slúžia na observáciu pacienta až 
do 24 hodín, infúznu terapiu, moni-
toring vitálnych funkcií. Máme tu in-
fekčný box, röntgen, ktorý na starom 
pracovisku ako jeho súčasť nebol, 
resuscitačnú a zákrokovú miestnosť,” 
dodal.                                                   (TASR)

V bojnickej nemocnici otvoria nový urgentný príjem
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Výzva Zaži Handlovú je projekt 
cestovného ruchu s potenciálom 
osloviť nielen domácich, ale aj ľudí 
z blízkeho okolia formou objavova-
nia mesta a jeho zaujímavostí. 

Mesto Handlová spustilo v marci 2022 
výzvu Zaži Handlovú. Išlo o spoznáva-
nie handlovskej kultúry, histórie a prí-
rody interaktívnym spôsobom. Účast-
níci museli navštíviť sedem lokalít, 
pričom na každej ich čakala skrytá 
indícia, ktorá ich naviedla na ďalšie 
miesto. Na niektorých stanovištiach 
bola hádanka, ktorú bolo potrebné 
vylúštiť, pri iných bolo nutné nájsť QR 
kód so súradnicami. Okrem indícii na-
šli účastníci na miestach aj informácie 
o lokalite, kde sa práve nachádzajú. 
Na každom mieste bolo potrebné sa 
odfotografovať v tričku s logom výzvy 
a fotku poslať organizátorom na ema-
il ako dôkaz. 

Od nápadu k realizácii

S nápadom prišla členka Komisie kul-
túry a cestovného ruchu mestského 
zastupiteľstva Handlová (MsZ), Kris-
tína Chovancová. Do projektu sa za-
pojili Karpatsko-nemecký spolok, Slo-
venské banské múzeum, Dom kultúry 
a Handlovský banícky spolok.
Celkovo sa do výzvy zaregistrovalo 34 
záujemcov a na jej splnenie bol sta-
novený čas 2,5 mesiaca. Ukončilo ju 
27 účastníkov, väčšinou rodiny s deť-
mi, ale pán Bátora si trasu prešiel sám. 
„Bývam v Handlovej od narodenia, 
poznám svoje mesto. Okrem práce sa 
venujem aj videotvorbe a preto som 
sa prihlásil. Bola to pre mňa výzva či 
to dokážem prejsť, či zvládnem nájsť 
miesta, kde sa nachádzajú indície a 
musím povedať, že som sa počas trva-
nia výzvy dozvedel mnoho zaujíma-
vých vecí. Bola to úžasná skúsenosť.“
Výzva nemala vekové obmedzenie, 
preto sa niektorým mohla zdať prí-
liš jednoduchá a iným zas náročná. 
Nultý ročník však určite bude mať 
svoje pokračovanie. Podľa Kristíny 
Chovancovej bude výzva v ďalšom 
ročníku rozdelená na viac kategórii. 
„Výzvou chceme osloviť aj tých, ktorí 
ju už absolvovali a teda bude musieť 
obsahovať aj nové lokality či postupy, 
ale zároveň musí byť stavaná aj pre 
nových záujemcov, či už z nášho mes-
ta alebo okolitých obcí a miest.“
Nultý ročník výzvy Zaži Handlovú bol 
vyhodnotený v čitárni domu kultúry 
na Medzinárodný deň cestovného 
ruchu, v utorok 27. septembra. „Na 
vyhodnotenie sme pozvali všetkých 
účastníkov, vedenie mesta a všetkých, 

Takmer tridsiatka účastníkov projektu lepšie spoznala naše mesto

ktorí pri projekte pomáhali, alebo ho 
podporili. Boli sme radi, že až na pár 
ľudí, ktorí sa nemohli zúčastniť, prišli 
takmer všetci. Mali sme možnosť im 
verejne poďakovať za to, že nám ve-
rili, že sa do projektu zapojili a že sa s 
nami podelili o svoje dojmy a zážitky. 
Za účasť vo výzve sme im odovzdali 
drevené medaily, diplomy a pripra-
vili sme aj tombolu a obdarovali tak 
účastníkov ešte niečím naviac,“ pove-
dala spoluorganizátorka výzvy, Vanda 
Matiašková z Oddelenia komunikácie 
a marketingu Mestského úradu v 
Handlovej. 

Trasa výzvy

Tohtoročná trasa výzvy Zaži Handlo-
vú previedla účastníkov výzvy s pod-
názvom – Po stopách našich predkov 
po prírodných krásach okolia Hand-

lovej, ale i po našich pamiatkach. Bu-
deme radi, ak aj vy sa viac dozviete o 
všetkých miestach, ktoré absolvovali 
účastníci nultého ročníka. Toto boli 
tohtoročné miesta:

1. indícia – METEORY 
Miesto, ktoré sa nachádza nad Remat-
skou cestou, je známe ako turistická 
lokalita s veľkou lúkou, prístreškom so 
sedením, ohniskom a kameňom, na 
ktorom je vytesaný dinosaurus. 

2. indícia PAMÄTNÁ IZBA 
Pamätná izba bola založená v roku 
2004 a je súčasťou Domu stretávania 
karpatských Nemcov. Dve miestnosti 
premenené na „malé múzeum“ mes-
ta zriadili členovia spolku, prostred-
níctvom predmetov, ktoré nezištne 
darovali Handlovčania a rozprávajú 
históriu Handlovej a nemeckej men-

šiny, ktorá Handlovú v roku 1376 
zakladala. Počas výzvy boli členovia 
účastníkom k dispozícii a previedli ich 
múzeom. 

3. indícia SLOVENSKÉ BANSKÉ 
MUZEUM

Múzeum prezentuje históriu ťažby 
hnedého uhlia na Slovensku - v Han-
dlovej, so zameraním na priemyselnú 
ťažbu v 20. storočí. Pre verejnosť bolo 
sprístupnené v roku 2015. V expozícii 
sú tri podlažia. Suterén imituje pod-
zemné priestory s ťažbou uhlia od 
ručného spôsobu po mechanizova-
né dobývanie zo začiatku 20. storo-
čia. Prízemie prezentuje dobývaciu 
a vŕtaciu techniku. Prvé poschodie 
dopĺňa informácie o vzniku uhlia, 
histórii banských závodov, o proce-
se získavania uhlia a pod. Aj v tomto 
prípade boli k dispozícii zamestnanci 

SBM, ktorí účastníkom pripravili pre-
hliadku a odovzdali im indíciu č. 4

4. indícia VIADUKT – ŽELEZNIČNÝ 
MOST

Pokiaľ účastníci správne vylúštili há-
danku, dostali sa k ikonickej stavbe 
mesta Handlová. Železničný viadukt 
pri vstupe do mesta od Prievidze bol 
dostavaný pred viac ako 100 rokmi 
ako súčasť vlakového prepojenia 
medzi Handlovou a Prievidzou. Až 
do dokončenia trate bol všetok tovar, 
vrátane uhlia, prevážaný na vozoch 
ťahaných koňmi alebo volmi, čo bolo 
veľmi nákladné a zdĺhavé.

5. indícia KOSTOL DOBRÉHO 
PASTIERA

Na toto miesto sa opäť bolo možné 
dostať po vylúštení hádanky, ktorá sa 
nachádzala pri Viadukte. Kostol je po-
slednou veľkou kresťanskou stavbou 
v našom meste. Zaujímavosťou je, že 
bol postavený počas prebiehajúcej 
2. svetovej vojny, kedy bolo prioritou 
štátu vojnové hospodárstvo a nie sta-
rostlivosť o duše kresťanov. Najväčšiu 
časť fi nancií na výstavbu kostola za-
bezpečili naši prastarí a starí rodičia, 
ale fi nančnú pomoc poskytol aj tunaj-
ší banský závod a prezidentská kan-
celária. Zrejme preto, že bol hlavou 
štátu kňaz.

6. indícia SORELA
Táto časť výzvy bola špecifi cká tým, 
že sa účastníci presúvali po stavbách 
postavených v štýle socialistického 
realizmu, pričom na jednotlivých bu-
dovách alebo v ich blízkosti hľadali 
QR kódy, ktoré ich smerovali vždy na 
ďalšie miesto. Tak prešli od Vežičky ku 
Kaplnke Jána Nepomuckého, ďalej k 
domu kultúry, Kostolu sv. Kataríny a 
nakoniec k triediču pri železničnej 
stanici. 

7. indícia Malý Grič
Posledným miestom kam účastníkov 
poslal QR kód od triediča bol Malý 
Grič. Okrem krásneho výhľadu je na 
Griči umiestnený zošit pre turistov, 
ktorí túto lokalitu navštevujú. Pre 
účel výzvy bol zošit označený logom 
a účastníci do neho mohli napísať 
svoje postrehy a pocity.

Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka 
sponzorom, spoločnostiam Uhorčík, 
a Búda Food & Farm, Michalovi Hert-
líkovi, Earth Angel a Domu kultúry 
mesta Handlová. 

(VM, JP)

Koláž fotografi í účastníkov výzvy, v pravo hore fotografi a z vyhodnotenia projektu.                                                                                                                                              FOTO: MsÚ
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kandidát na primátora Handlovej
BRANISLAV ONDRUŠKA

Spojme naše tradície

s rozvojom mesta.

Objednávateľ: DOMOV národná strana, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 30797845; Dodávateľ: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, IČO: 00318094

ŠKOLSTVO / SPOLKY / INZERCIA

2/18/9/2022/PL

Začali sme rozpačito. Plní očakávania 
sme sa po lete vrátili do školských la-
víc, aby sme sa stretli so žiakmi, žiaci 
so spolužiakmi, pubertiaci so svojimi 
školskými láskami a kolegovia v jed-
nej zborovni. Rána boli ťažké a okolo 
poludnia už všetci mleli z posledného. 
Prešli však tri týždne a my pokračuje-
me  s plným nasadením. O školský rok 
starší a o pár vedomostí múdrejší sme 
hneď na začiatku septembra pripravi-
li Deň gramotnosti. Gramotnosť deti 
získavajú nielen v škole, ale aj doma, 
v bežnom živote, preto úlohy, ktoré 
riešili, boli nezvyčajné a iné ako na 
klasickej hodine. 
Na hodinách slovenského jazyka a 
čítania žiaci rozvíjali čitateľskú gra-
motnosť, riešili rôzne úlohy  na roz-
voj čítania s porozumením a dotvá-
rali príbeh či tvorili básničky. Prváci sa 
oboznamovali s novými pojmami ako 
aktovka, katedra, rozvrh hodín. Na 
matematike to boli základy fi nančnej 
gramotnosti, poznávanie našej meny, 
hodnoty peňazí a rozdiel medzi poži-
čiavaním vecí a ich kupovaním.  Záro-
veň sa naučili, že veci, ktoré im rodičia 
kupujú, stoja peniažky, ktoré musia 

Deň gramotnosti v ZŠ Mierové námestie

zarobiť a preto si musia veci vážiť a 
neničiť ich. Na prírodovede a biológii 
rozvíjali prírodovednú gramotnosť, 
hravou formou si opakovali učivo 
predchádzajúceho ročníka, lúštili krí-
žovky či poznávali prírodniny. Na vlas-
tivede a geografi i pracovali s mapou 
Slovenska a Európy, kde zaznačovali, 
ktoré miesta navštívili počas prázd-
nin. Na angličtine to bola práca s 
textom, slovníkom či rozvoj pohybo-
vej gramotnosti pri pesničkách. Na 
informatike kozmickou rýchlosťou 
prehliadali stránky, aby našli vhodný 
vlak, ktorý ich odvezie na koncert, 
zisťovali program baníckeho jarmoku, 
virtuálne nakupovali a premýšľali nad 
výhodnejšou možnosťou. 
Bol to pre nás aj pre deti deň netra-
dičný, trocha iný, ale rozhodne zau-
jímavý. Určite nie posledný zvláštny, 
ktorý sme žiakom pripravili. Veď už 
teraz vieme, že nás čaká kopec súťa-
ží, exkurzií, návštev knižníc a múzeí. 
Lebo aj nás to baví, keď vidíme, že 
máme v škole šikovné deti, ktoré si 
vedia poradiť v každej situácii.  

Mgr. Elena Dobišová, 
Základná škola Mierové námestie

Úlohy, ktoré žiaci riešili, boli nezvyčajné a iné ako na klasickej hodine.                                                     FOTO: ZŠMC

Handlovský banícky spolok v Kutnej Hore
Posledný septembrový víkend strávil 
Handlovský banícky spolok v krás-
nom historickom meste Kutná Hora.
Boli sme jedným z baníckych spolkov, 
ktoré reprezentovali Slovensko na 26. 
stretnutí  baníckych miest a obcí Čes-
kej republiky.
Atmosféra bola fantastická prezen-
tovalo sa viac ako osemdedesiat  ba-
níckych spolkov a cechov. Aj prijatie 
u starostu Kutnej Hory bolo veľmi  
úprimné, Kutná Hora baníctvom stá-
le žije.

Bohatý kultúrny program, dobrý gu-
láš a samozrejme stretnutia s kama-
rátmi baníkmi to všetko dotváralo 
priateľskú atmosféru. Niektorí z nás 
fárali aj do podzemia, kde sa v minu-
losti ťažilo striebro. Tohto stretnutia 
sa zúčastnilo šesť členov spolku s 
manželkami. Na budúci rok prebra-
la štafetu stretnutia Ostrava. Dúfam, 
že sa znova zúčastnime, možno aj vo 
väčšom počte. Ďakujem všetkým zú-
častneným.                             Vlado Podoba, 

predseda Handlovského baníckeho spolku

V stredu 14. septembra sa v Dome 
stretávania Karpatskonemeckého 
spolku (KNS) v Handlovej uskutočnil 
Deň otvorených dverí. Ide o tradič-
né podujatie, ktoré je súčasťou Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva. 
Podujatie organizované s podporou 
Mestského úradu v Handlovej sa teší 
mimoriadnej obľube. Miestna sku-
pina KNS v Handlovej ho využíva na 
zachovanie kultúrneho dedičstva a 
edukáciu mladej generácie.
Doobeda prišli do Domu stretávania 
deti z materských škôl Dimitrovova 
a Cintorínska. Pri hre sa naučili prvé 
nemecké slová, napríklad, ako sa po 
nemecky volá ich obľúbené zvieratko. 
To, čo sa naučili, využili aj prakticky – v 
jednoduchej pesničke a pri tanci.
Po najmenších nasledovali žiaci zák-
ladných škôl. Školáci zo ZŠ Školská, ZŠ 
Mierové námestie a ZŠ Morovnianska 
cesta najprv navštívili pamätnú izbu 
plnú zaujímavých artefaktov z dejín 
Handlovej a potom si pozreli DVD o 
založení mesta. Ich návšteva pokra-
čovala kvízom a súťažou v maľovaní. 
Organizátori pripravili rôzne aktivity 
s cieľom oboznámiť mladú generáciu 
s dejinami Handlovej. Najaktívnejšie 
deti dostali za odmenu malý darček a 
všetkým sa ušlo chutné občerstvenie. 
Dom stretávania navštívilo celkom 
310 detí a žiakov.
Po prestávke prišli v popoludňajších 
hodinách pozvaní hostia. Predsedo-
via a členovia miestnych skupín KNS 
z regiónu Hauerland, nielen z okre-
su Prievidza. Prítomných privítala 

predsedníčka miestnej skupiny KNS, 
pani Hildegarda Radovská, ktorá in-
formovala o uskutočnených i pripra-
vovaných podujatiach. V mene pani 
primátorky, Mgr. Silvie Grúberovej, 
prítomných pozdravili viceprimátor, 
Ing. Radoslav Iždinský, a hovorkyňa 
mesta, Mgr. Jana Paulínyová. Po prí-
hovoroch nasledovalo vystúpenie 
speváckej skupiny Grünwald, ktorá 

pôsobí v rámci miestnej skupiny KNS 
v Handlovej. Pri príjemných rozho-
voroch, chutnom občerstvení a zná-
mych ľudových piesňach čas utekal 
veľmi rýchlo. Podujatie skončilo vo 
večerných hodinách a všetci účastníci 
sa už tešia na ďalší ročník.

Miestna skupina KNS Handlová

Dom stretávania navštívilo viac ako 300 žiakov

Organizátori pripravili rôzne aktivity s cieľom oboznámiť mladú generáciu s dejinami Handlovej. FOTO: KNSH

Vo štvrtok 15. septembra sme sa my, 
handlovskí fénixáci, streli s ďalšou 
stovkou fénixákov z celého Slovenska 
v malej obci Huty.
Po prívítaní, ubytovaní nasledovala 
výborná večera, ktorú sme si vychut-
nali po dlhej ceste.  Po večeri nás 
čakal program. Najskôr bolo treba 
predstaviť sa. Každá základná organi-
zácia sa predstavila. Po predstavova-
ní nasledovali  aktivity pod vedením 
úžasných mladých vedúcich
V piatok prebiehala Detská konfe-
rencia pod názvom Sú medzi nami. 
Témou konferencie bolo zdravie a 
zdravý životný štýl. Konferenciou nás 
sprevádzala Mgr. Nikoleta Kuglero-
vá PhD. Spolu sme debatovali ako 
zvládať náročné životné situácie, ako 
sa starať o naše duševé zdravie, ako 
predchádzať stresu. Poobede nasle-
dovali workshopy, ktoré sme si veľmi 
užili. 
V sobotu sme spoznávali okolie. Vy-
brali sme sa na turistiku do Kvačian-
skej doliny. Počas cesty sme hrali hru, 
hľadali sme indície a riešili rôzne úlo-

hy.  Pomocou hry sme zistili ústrednú 
tému DO FÉNIX na rok 2023. Poobe-
de sme hrali veľkú hru „Financie vo 
vrecku“. V jednotlivých stanovištiach 
sme pracovali, vzdelávali sa, brali hy-
potéky, splácali, či nakupovali akcie 
a nehnuteľnosti. Hra nás všetkých 
zabavila. Večer nasledoval Fénixacky 
minitalent. Videli sme mnoho úžas-
ných talentov. 
No a prišla nedeľa - deň rozlúčenia. 
Naraňajkovali sme sa pobalili, upra-
tali izby a streli sme sa všetci v hlavnej 

Fénixáci z celého Slovenska sa stretli v obci Huty

sále. Našli sme si veľa nových priateľo-
vi bolo smutné sa rozlúčiť.
Sme naozaj radi  že sme sa mohli 14. 
CSS Fénix zúčastniť. Chceli by sme 
poďakovať všetkým z ústredia DO Fé-
nix, že pripravili taký skvelý program,  
paní učiteľke Anne Sivekovej, že tam 
s nami bola a nesmieme zabudnúť ani 
na mladých vedúcich, že nás pekne 
sprevádzali na diskotékach. Veľmi 
sme si to užili a už sa tešíme na 15. 
CSS  Fénix. Ďakujeme!

     Patrícia Bucková

Handlovskí fénixáci na strtnutí.                                                                                                                          FOTO: DO FÉNIX
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September 2021 bol rokom ukon
čenia ťažby hnedého uhlia v Bani 
Hand lová. Na stránkach Handlovs
kého 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 histó
rie si „matka uhoľného baníctva“, ako 
môžeme naše mesto nazývať, určite 
zaslúži.

Baňa Handlová počas druhej 
svetovej vojny 1939 – 1945

V roku 1939 vzniká „ Slovenský štát „ 
a v septembri začala druhá svetová 
vojna, ktorá pre uholnú baňu zname-
nala konjunktúru. V roku 1940 bans-
ký majetok Handlovských uholných 
baní, úč. spol. pozostával z 11 jedno-
duchých a 1833 dvojitých banských 
mier. Časť majetku patrila spoločnosti, 
časť bola spoločná s grófom Pálffym a 
časť prenajatá od obce Nová Lehota. 
Majetok pozostával z banských mier 
nielen v Handlovej, ale aj v Novákoch, 

Stracinách, Badíne, Turanoch. Rozsah 
dohôd uzavretý s grófom Pálffym 
zasahoval hornonitrianske obce od 
Handlovej až po Oslany. Začal sa rea-
lizovať projekt na otvorenie najhlbšie 
uložených častí ložiska. (Ťažná jama 
Východná šachta sa začala hĺbiť v aprí-
li 1944). Projektovalo sa aj kompletné 
vybavenie pre možnosť fárania muž-
stva. Vetranie nového revíru mala za-
bezpečovať vetracia jama Nová Južná. 
Ale poďme naspäť na Hlavný závod.
Ťažba bane sa udržiavala zhruba na 
úrovni 800 kt ročne. Stav robotníkov 
sa veľmi menil. Baníci videli lepšie zá-
robky na stavbách železníc, priehrad, 
a ciest, najmä v Nemecku. Až vojenský 
dozor vykonávaný nad baňou, znížil 
fluktuáciu. Po štrajku na jeseň 1940 
boli prijaté opatrenia na zlepšenie 
sociálnej situácie baníkov, otvorila sa 
závodná jedáleň za celodennú stra-
vu za 10 korún slovenských na deň, 
stavali sa nové byty, nové kúpeľne. V 
roku 1942 sa dala do užívania nová 
dvojposchodová budova a budova 
oproti elektrárni a budova pre banské 
závody. Od marca 1942 sa zaviedla 9 
hodinová pracovná doba. Výkyvy v 
ťažbe boli ovplyvnené prvými príval-
mi vôd v Západnej a Novej Južnej bani 
v rokoch 1940 – 1941. V lete 1941 sa 
po prelomení nadložia pri dobývaní 
2. sloja vyvalila voda. Ďalší príval vody 
v Novej Južnej bani 20. októbra 1941 
trval tri dni, po štyroch dňoch sa príval 
opakoval. Príčiny neboli úplne ujasne-
né, ale zmáhanie a obnova ťažby trvali 
do konca roka. Pokles ťažby nastal až 
v rokoch 1944 – 1945 vplyvom vo-
jenských operácii počas Slovenského 

národného povstania a postupu Čer-
venej armády. Bombardovanie Hand-
lovej 2. apríla 1945 poškodilo elektric-
ké vedenie na Hlavnú šachtu, čo malo 
za následok vytopenie Starej južnej a 
Starej východnej bane. Po oslobodení 
Handlovej 3. apríla 1945 bolo možné 
zrátať vojnové škody. Stratené že-
lezničné spojenie, nefungujúca elek-
tráreň, baňa bez elektrického prúdu, 
bez stlačeného vzduchu, bez vetrania, 
časti bane pod vodou. 70 zničených 
domov, zbombardovaný kostol aj ne-
mocnica.
Z bane bolo odvlečených 3 000 ban-
ských lámp. Nemecké obyvateľstvo na 
úteku, vyrabované domy, odvlečený 
dobytok, prázdne obchody. Niektoré 
súčiastky pracovníci ukryli pred ra-
bujúcou nemeckou armádou a tak 
už 5. apríla 1945 sprevádzkovali prvý 
alternátor a opravili poškodené linky 
na Hlavnú šachtu, čím umožnili dodá-
vať elektrickú energiu do bane. Baníci 
fárali do podzemia pešo. Až 26. apríla 
spojazdnili vysokotlakový kompresor, 
ktorý slúžil na štartovanie lokomotív 
(tzv. kompresky).
Handlová bola odrezaná od železnič-
nej dopravy: zničený viadukt neumož-
ňoval spojenie s Ponitrím a taktiež 
problémy so zničeným koľajovým 
zvrškom na turčianskej strane. S pro-
striedkov HUB sa financovala aspoň 
provizórna rekonštrukcia železničné-
ho mosta. Z publikovaných spomie-
nok vtedy žijúcich sa možno dočítať, 
ako sa v Handlovej zorganizovali 
ľudia, ktorých vedenie bane a mesta 
poverili, aby v Čechách vypátrali a 
doniesli naspäť materiál odvlečený 

z bane a elektrárne. Banský mate riál 
sa im podarilo nájsť na bani Pluto 
na Mostecku, v Kolínskej elektrárni 
súčiastky k alternátorom a postupne 
ich dopravili do Handlovej.
Dekrét č.100 Zb. o znárodnení baní 
hút, energetiky, bánk a poisťovní v 
obnovenej Československej republike 
podpísal prezident Dr. Eduard Beneš 
24. októbra 1945. Povereníctvo prie-
myslu a obchodu (dnes Ministerstvo 
hospodárstva) zriadilo od 1. januára 
nový riadiaci orgán - Bane a huty na 
Slovensku, n.p. oblastné riaditeľstvo v 
Bratislave. Boli mu podriadené Uhol-
né bane, n.p. v Prievidzi, dočasné sídlo 
mal však v Handlovej. Novoustanove-
ný národný podnik dostal pod svoje 
riadenie aj ďalšie uholné bane na 
Slovensku. Boli to Novácke uholné 
bane, ktorých otvárka začala v roku 
1939, uholné bane pri Veľkej Tŕni na 
východe Slovenska, uholné bane v 
Radzovciach, v Obyciach a bane v Ma-
lých Stracinách (spoločnosť Rozhold) 
pri Modrom Kameni. Osudy týchto 
baní sa vyvíjali rôzne. V Radzovciach 
sa ťažba zastavila pre vyčerpanosť zá-
sob v roku 1949. Obyce, ktoré boli v 
rukách Baťu, boli tiež pre nerentabil-
nosť zatvorené k 1. júlu 1949 a osádky 
boli presunuté do Novák. Vo Veľkom 
Tŕni sa zlikvidovala baňa v roku 1950 
osadenstvo ponuku na presun do 
Handlovej odmietlo. Ale vráťme sa 
naspäť k Bani Handlová.
Povojnový vývoj československého 
hospodárstva sa čoraz viac orientoval 
na plánované centrálne riadenie. Pred 
handlovskou baňou stál ťažko rieši-
teľný problém číslo jeden – pracovné 

sily. Vyľudnenie Handlovej, straty na 
ľudských životoch vo vojne – obyva-
teľstvo z počtu 10 902 osôb v roku 
1944 sa zredukovalo na 4 652 osôb. 
Osadenstvo bane stratilo z roka na rok 
906 pracovníkov. Získavaním nových 
pracovných síl do handlovskej bane  
sa zaoberali aj najvyššie štátne orgány 
na Slovensku. Handlová nemala v tom 
čase možnosť poskytnúť ubytovanie 
celým rodinám, lebo domy po nemec-
kom obyvateľstve boli zničené. Preto 
sa miestne orgány starali o urýchlenú 
rekonštrukciu domov z prostriedkov 
Osídľovacieho úradu, ktorý mal po-
bočku priamo v Handlovej, aby pri-
pravili možnosť ubytovať okolo 800 
rodín. V októbri 1945 prišli slovenské 
banícke rodiny z Francúzka a následne 
prví repatrianti z Tatabánye. Najväčšia 
pomoc sa čakala od presídlenia Slová-
kov žijúcich v Maďarsku, čo pracovali 
už v Maďarských uholných baniach. V 
Novembri 1945 pracovalo v bani 2 300 
robotníkov. 

Kvízové otázky
1. Kedy sa zaviedla 9 hodinová pra-
covná doba?
2. Koľko lámp bolo odvlečených z 
bane?
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 vašich 
osobných údajov. 

Rubrika vznikla v spolupráci mesta Handlová a  
Handlovského baníckeho spolku

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

V Handlovej vznikla pobočka Jednoty dôchodcov Slovenska

Seniori chcú byť mestu nápomocní.

V stredu 7. septembra vznikla v Han-
dlovej základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska. Na ustano-
vujúcej schôdzi bola za predsedníč-
ku zvolená Mária Kuruczová, prvým 
podpredsedom sa stal Jaroslav Izák, 
druhým podpredsedom Ondrej  Mol-
nár a hospodárkou sa stala pani Janka 
Holčeková. „Jednota dôchodcov Slo-
venska je organizácia s vyše tridsať-
ročnou tradíciou. Našim cieľom – a 
máme to aj v našich stanovách – je 
spolupráca s mestom. Budeme orga-
nizovať dobrovoľnícku činnosť a viesť 
starších ľudí k vzájomnej pomoci a 
uspokojovaniu ich základných život-
ných potrieb,“ povedal Onderj Molnár. 
Medzi ďalšie aktivity, ktoré chcú me-
dzi seniormi rozvíjať, je prednášková 
činnosť, či športové akcie. „V Prievidzi, 
kde som tiež členom,  napríklad ro-
bíme okresnú olympiádu. Najlepší sú 
Ráztočno a Chrenovec, potom Rud-
nianska Lehota,“ uviedol Molnár. 
Rozdiel medzi Denným centrom a 
Jednotou dôchodcov Slovenska je 
podľa neho v tom, že Jednota dô-
chodcov Slovenska je celoštátna or-
ganizácia a Denné centrum je sociál-
na služba mesta. „Náš hlas sa dostane 
vyššie, ja sám som na našom sneme 
debatoval s premiérom Hegerom. 
Povedal, že jeho vláda sa bude sna-
žiť, ale zo snahy sa dôchodcovia ne-
najedia.“

Členovia novej seniorskej organi-
zácie sa boli predstaviť primátorke 
mesta a o spolupráci rokovali s Ve-
ronikou Cagáňou, vedúcou Sociál-
neho oddelenia Mestského úradu v 
Handlovej. Mesto seniorom ponúklo 
bezplatne využívať priestory Denné-
ho centra, s tým, že Denné centrum 
bude priestory využívať utorky a 
štvrtky, Jednota dôchodcov Sloven-
ska v pondelky od 10.00 do 17.00. 
Prienik medzi obomi organizáciami 
je aj medzi členmi, zo súčasných 62 
členov Jednoty dôchodcov Sloven-
ska je zároveň 21 členov Denného 
centra.
Veronika Cagáňová zapojí Jednotu 
dôchodcov Slovenska do komunit-
ného plánu sociálnych služieb mes-
ta Handlová, čím združenie získa 
možnosť žiadať o dotácie. „Veľmi sa 
teším. Po Fénixe, klube abstinentov, 
je to už druhá občianska organizácia, 
pôsobiaca v sociálnej oblasti, ktorá 
za môjho pôsobenia v meste vznikla. 

Budeme im maximálne nápomocní. S 
koncepčnými otázkami sa môžu ob-
racať na mňa, s bežnými problémami 
im bude k dispozícii komunitná pra-
covníčka, Lucia Ácsová.“
Seniori však chcú hlavne pomáhať. 
Medzi ich prvé myšlienky, na ktorých 
sa chcú spolupodieľať, je potravinová 
banka, čo bol, aj je, dlhodobý cieľ So-
ciálneho oddelenia. „Ponuku stať sa 
partnerom handlovskej potravinovej 
banky som dala aj Jednote dôchod-
cov Slovenska. Po odevnej banke by 
sa potravinová banka stala druhým 
sociálnym programom mesta,“ uvied-
la vedúca sociálneho oddelenia. 
Potravinovú banku si však podľa jej 
slov netreba predstavovať ako sklad 
plný potravín. Doručené potraviny 
takmer vzápätí idú preč. Nie sklado-
vanie, ale distribúcia je princíp potra-
vinovej banky. Práve v tomto by se-
niori z Jednoty dôchodcov Slovenska 
mohli pomôcť.

Silver Jurtinus

Zástupcovia Jednoty dôchcov Slovenska s pracovníčkami sociálneho oddelnia.                                        FOTO: INU

Projekt „Díky moc za pomoc“ pomohol

V rámci 4. ročníka priniesol 54 in-
teraktívnych workshopov 749 se-
niorom do 24 miest a obcí na Slo-
vensku.

Celoslovenský projekt zameraný na 
sociálnu inklúziu a medzigeneračnú 
spoluprácu v oblasti nových médií a 
informačno-komunikačných techno-
lógií s názvom „Díky moc za pomoc“ 
už štvrtý rok unikátnym spôsobom 
spája seniorov a mládež. 
Projekt formou bezplatných interak-
tívnych workshopov prináša riešenie 
a motiváciu pre seniorov ako sa do-
stať zo sociálnej izolácie a zároveň 
reflektuje aj na ich potrebu sebarea-
lizácie. Seniori sa vďaka workshopom 
jednak hravou a zábavnou formou 
učia základným zručnostiam v oblas-
ti nových médií a informačno-komu-
nikačných technológií a zároveň aj 
získajú odvahu a motiváciu na ceste 
za ďalšou realizáciou. „Svet nových 
médií a informačno-komunikačných 
technológií predstavuje oblasť, ku 
ktorej majú seniori v drvivej väčšine 
prirodzený rešpekt. Našim cieľom je 
ich veľmi netradičnou a originálnou 
formou nadchnúť, získať si ich sym-
patie a dôveru a následne im aj veľ-
mi ľudským, empatickým a veselým 
spôsobom tento svet priblížiť a uká-
zať, ako nám jeho výdobytky môžu 
mnohé veci v živote uľahčovať,“ vys-
vetľuje koordinátor projektu, Martin 
Michalica z občianskeho združenia 
Šedý medveď.

V rámci 4. ročníka  projekt priniesol 
interaktívne workshopy do Banskej 
Bystrice, Bardejova, Bojníc, Handlo-
vej, Humenného, Kežmarku, Krem-
nice, Levíc, Liptovského Mikuláša, 
Lučenca, Nových Zámkov, Popradu, 
Prešova, Prievidze, Revúcej, Rožňavy,  
Tvrdošína či Veľkého Krtíša a ďalších. 
„Veľmi nás teší pozitívna spätná väz-
ba, ako aj veľký záujem o workshopy. 
Radosť priniesli i spoločne vytvorené 
online magazíny, vďaka ktorým môžu 
seniori ako plnohodnotní reportéri 
tvoriť pre svoj internetový časopis a 
mapovať život vo svojom regióne,“ 
dodáva Michalica.
Sociálna inklúzia prináša ďalšie neo-
ceniteľné hodnoty, vrátane zvýšenej 
kvality medziľudských vzťahov či 
prevencie kriminality páchanej na 
senioroch.  Vďaka svojmu nastaveniu 
a mechanike projekt počas celého 
priebehu pomáha a prispieva k vytvá-
raniu partnerstiev medzi občianskymi 
organizáciami a subjektmi verejného 
sektora v oblasti poskytovania služieb 
zraniteľným skupinám.
Autorom a realizátorom projektu je 
občianske združenie Šedý medveď. 
Projekt bol podporený z programu 
ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z 
Finančného mechanizmu EHP 2014-
2021. Správcom programu je Nadá-
cia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou 
otvorenej spoločnosti Bratislava a 
Karpatskou nadáciou. Partnerom 
projektu je Trenčiansky samosprávny 
kraj aj mesto Handlová.                  (RED)  
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 20 / 2022

je v utorok 11. októbra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 19. 10. 2022.

ÚSMEV
Horor / USA / MP 15 / titulky

117 min / 6 €
5. 10., 18.00

PANÍ HARRISOVÁ IDE DO PARÍŽA
Komédia / VB / MP 12 / titulky

116 min / 6 €
6. 10., 18.00 / 10. 10., 18.00

DOBRÝ ŠÉF
Komédia / SPA / MP 12 / titulky

119 min / 6 €
7. 10., 18.00 / 8. 10., 18.00

BANGER
Dráma / ČR / MP 15

105 min / 6 €
7. 10., 20.00 / 9. 10., 19.00

Spomienka

Dňa 3. októbra sme si pripomenuli druhé smutné 
výročie, odkedy nás opustil náš milovaný otec, 

starý aj prastarý otec, pán
Ladislav Schnircz 

a zároveň 4. rok odkedy navždy odišla naša 
milovaná mamina,stará mama a prastarká, pani 

Viera Schnirczová. 

Žili spolu krásnych 66 rokov a navždy ostanú 
v našich srdciach a spomienkach. 

S láskou a úctou spomínajú syn Milan, 
syn Miroslav s rodinou a ostatná rodina.  

Navždy nás opustili
Marcel Korecz, 48 rokov

naposledy bytom Hlboká 5.

Veronika Koreczová, rod. Deliová, 66 rokov
naposledy bytom Ligetská 64.

Bohumil Céza, 70 rokov,
naposledy bytom SNP 11/5.

Ján Majerčík, 72 rokov,
naposledy bytom Morov. cesta 35/13.

Anna Kováčiková rod. Čavojcová,  74 rokov,
naposledy bytom Morov. cesta 31/12.

Bohuslav Nagy, 76 rokov,
naposledy bytom Hviezdoslavova 27.

Štefan Čukan, 70 rokov,
naposledy bytom Morov. cesta 25/9.

NÁMESAČNÍCI
Animovaný / NEM / MP / dabing

85 min / 5 €
8. 10., 16.00 

MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA
Animovaný / USA / MP / dabing

88 min / 6 €
9. 10., 10.00

PIARGY
Dráma / SR / MP 12

100 min / 6 €
11. 10., 18.00

HALLOWEEN KONČÍ
Horor / USA / MP 15 / titulky

111 min / 6 €
13. 10., 18.00 / 15. 10., 20.00

16. 10., 18.00

Spomienka

Sú vety, ktoré mu už 
nepovieme. Sú chvíle, na 
ktoré nezabudneme. Sú 
okamihy, na ktoré si radi 

spomíname. Tak veľmi 
by sme chceli s kyticou 
pri Tebe stáť a všetko 
najlepšie Ti k sviatku 

zaželať. 

Dňa 3. októbra si pripomíname nedožitých 
54 rokov nášho syna, brata, strýka, synovca, 

bratranca a priateľa, 
Miška Bielokostolského. 

Tvoja kniha života sa zavrela na 18. strane, 
dňa 19. 10. Tvoje plány, túžby sa už nesplnia. 

Odišiel si tam, odkiaľ niet návratu. Tam, kde si, 
je snáď všetko dobré. Určite sa na nás dívaš 

a vidíš, že nám veľmi chýbaš. 
19. 10. si pripomíname 36. výročie, odkedy si 
nás opustil. S láskou spomína mamička, brat 

Tibor s rodinou, ostatná rodina a priatelia. 

1/19/10/2022/PL

Spomienka
Stopy Tvojej lásky 

a spomienky na láskavé 
srdce navždy zostanú 

s nami. S úctou a láskou 
si pripomíname smutné 
56. výročie, odkedy nás 

12. 10. opustil 
náš láskavý otecko, 
Ľudovít Madola. 

Zanechal si všetkých, ktorých si mal rád. 
S niektorými si už spolu tam odkiaľ niet návratu. 
S úctou a láskou spomínajú dcéry Mária a Gizela 

so svojimi rodinami a ostatná rodina. 
Vás, ktorí ste na neho nezabudli, 

prosíme o tichú spomienku. Ďakujeme.

Spomienka
Dňa 5. októbra si 

pripomíname 8. výročie 
úmrtia môjho manžela, 

otca, starého otca 
a švagra 

Štefana Šišmiča. 

S láskou spomína 
manželka s deťmi.

Z prírody odniesli desať 120 litro-
vých vriec odpadu.

Svetového čistiaceho dňa, ktorý sa 
v Handlovej uskutočnil v sobotu 24. 
septembra, sa zúčastnilo 14 dob-
rovoľníkov a vyčistili záhradkársku 
oblasť Boriny a bývalý lesopark na 
Okružnej ulici.
Podľa organizátorky podujatia, Kris-
tíny Chovancovej alias Earth Angel, 
dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať 
desať 120 litrových vriec a ďalšie veľ-
ké kusy odpadu. „Ďakujem Detskému 
a mládežníckemu parlamentu mesta 
Handlová za spoluprácu, vďaka nim 
sme vedeli vyčistiť dve miesta naraz. 
Taktiež ďakujem mestu Handlová a 
Hater-Handlová za pomoc a zabez-
pečenie zvozu vyzbieraného odpa-

Počas Svetového čistiaceho dňa upratovali Handlovú

du. Ďakujem každému dobrovoľní-
kovi, ktorý dnes prišiel a pomohol 
nám vyčistiť našu prírodu. Pomôcky 
zabezpečili Upracme Slovensko a Lidl 
Slovensko,“ napísala aktivistka na so-
ciálnej sieti.
Svetový čistiaci deň na Slovensku ko-
ordinuje občianske združenie Uprac-
me Slovensko. „Táto globálna akcia 
nesie hlbokú myšlienku. Vznikla so 
zámerom, aby ľudstvo vyčistilo svo-
je okolie, hoci by malo ísť o čo i len 
malý kúsok planéty, ktorý obývame. 
Naša planéta si zaslúži byť bez odpa-
du, pretože je naším domovom. Práve 
preto by sme si ju mali chrániť, vážiť 
si jej bohatstvo a zachovať ho pre bu-
dúce generácie. Naša zem je to, čo tu 
našim deťom zanecháme, to, čo im po 
nás zostane. Obe, súčasná aj budúca 

generácia, majú nárok tráviť čas v čis-
tých parkoch a prechádzať sa ulicami 
a lesmi bez zbytočných fliaš, plecho-
viek, obalov.“
Minulý rok sa do akcie skrášľujúcej 
okolie zapojilo 191 krajín a podľa 
Upracme Slovensko sa za posledné 
štyri roky na Slovensku podarilo vy-
zbierať 450 ton odpadu. „Viac ako 32 
000 ekologicky zmýšľajúcich ľudí vy-
čistilo 845 slovenských lokalít. Miesta 
s neporiadkom sú lokalizované pro-
stredníctvom aplikácie. Mobilná apli-
kácia TrashOut mapuje čierne skládky 
po celom svete. Pomocou nej môžeš 
nahlásiť skládky s odpadom, vďaka 
čomu sa bude vedieť o mieste, ktoré 
je potrebné vyčistiť,“ píšu ekologickí 
aktivisti na svojom webe.

(INU)

Svetový čistiaci deň na Slovensku koordinuje občianske združenie Upracme Slovensko.                                                                                                FOTO: FACEBOOK EARTH ANGEL

SVETLONOC
Mysterozny / SR / MP 15

109 min / 6 €
8. 10., 20.00

ČIERNE NA BIELOM KONI
Komédia / SR / MP 12

94 min / 6 €
14. 10., 18.00 / 15. 10., 18.00

THE WOMAN KING
Akcia / USA / MP 15 / titulky

126 min / 5 €
14. 10., 20.00 / 17. 10., 18.00

WEBSTEROVCI VO FILME
Animovaný / SR / MP

69 min / 5 €
15. 10., 16. 00 / 16. 10., 16.00

www.kino.handlova.sk

Spomienka
František Grúber 

Ubehol rok, čo si odišiel 
a my nezabúdame. 

Navždy Ťa máme v srdci.
S láskou, 

Silvia Grúberová 
s celou rodinou.



Žiaci uspeli v ligovej premiére, vyhrali aj kadeti

AKAPO Lučenec - ŠBK Handlová
42:74 / Žiaci U14  

Tím žiakov vycestoval do Lučenca 
na otvorenie sezóny 2022/2023. Zo 
začiatku zväzovala nervozita hráčom 
ŠBK  ruky, ale po prvom oddychovom 
čase sa obraz hry zmenil. Do polčasu 
si vybudovali sľubný náskok, ktorý v 
tretej štvrtine ešte zveľadili. V posled-
nej štvrtine sa do rotácie dostala aj 
širšia a o kúsok neskúsenejšia zostava, 
ktorá sa šance chopila a videli sme pár 
výborných momentov z ich strany. 

ŠBK Handlová – MŠK BK Žiar n/H
73:65 / Kadeti U17

V pondelok 19. septembra sa odohral 
ďalší z priateľských zápasov, v ktorom 
konkrétne tím kadetov odohral zápas 
so Žiarom nad Hronom. Úspešnejší v 
zápase boli naši hráči, ktorí tak poma-
ly finišujú v letnej príprave a čakajú na 

rozlosovanie na sezónu. Viac k zápa-
su povedal tréner domácich, Ondrej 
Haviar. „Prípravný zápas proti Žiaru 
nám ukázal dosť veľa vecí. Jednak to, 
v čom sme sa zlepšili a čo všetko z 
tréningov dokážeme preniesť do zá-
pasu, ale aj pár nedostatkov, na kto-
rých tvrdo pracujeme. Zápas sa hral 
vo veľmi dobrom tempe, padlo dosť 
bodov a s naším výkonom som spo-
kojný. Ďakujeme tímu zo Žiaru nad 
Hronom za kvalitnú previerku.”

Žilina - ŠBK Handlová 34:41
Trnava- ŠBK Handlová 34:42 

Prvým súperom zverencov trénera 
Minárika bol tím Žiliny, kde vybojova-
li pre Handlovú prvé ligové víťazstvo. 
Nasledoval zápas proti Trnave. Po veľ-
mi zlej prvej štvrtine, kde Handlová 
prehrávala 1:17 chlapci predviedli 
fantastický obrat a handlovská mlá-

dež zvíťazila aj v tomto, veľmi dôle-
žitom zápase. Vstup do ligy U12 ako 
z rozprávky!

ŠBK - BBK Bánovce nad Bebravou 
109:29 / Žiaci U14

Po víťazstve U14 v Lučenci čakal na 
domácej palubovke na zverencov tré-
nera Beráneka súper z Bánoviec. Od 
úvodných minút naši chlapci kontro-
lovali hru a pripísali si ďalšie ligové 
víťazstvo. 

ŠBK Handlová - MBA Prievidza 
57:59 pp / Žiaci U14

Fantastický bojovný zápas proti ak-
tuálnym majstrom SR z Prievidze. 
Reklama na mládežnícky basketbal 
a elektrizujúca atmosféra, aj tak vy-
zeralo skutočné derby medzi deťmi z 
Handlovej a Prievidze. Gratulácia do 
Prievidze.                                   Ivan Morvay

Ján Beránek, tréner ŠBK zhodnotil prvý zápas žiakov U14 v Lučenci z pohľadu kolektívneho výkonu na výbornú.                                                                FOTO: MILAN GELETA

Tesné víťazstvo. Prvé banícke derby sezóny veľa basketbalového kumštu neprinieslo
Slovenská basketbalová liga od-
štartovala sezónu 2022/2023 v 
posledný septembrový piatok, 
predohrávkou prvého kola medzi 
Prievidzou a Handlovou. 

Úvod sezóny sa z pohľadu handlov-
ských ”baníkov” javil ako nepriaznivý, 
na prestížne hornonitrianske derby 
nastúpili po maródke a iba dva dni 
pred štartom súťaže došlo na ich sú-
piske k zmene na poste centra. Gréc-
keho obra Dimakopoulosa nahradil 
Američan Eli Scott. Ten odtrénoval s 
tímom len dva dni a tak sa od neho 
veľa očakávať nemohlo. Ďalší hand-
lovský center Danilo Aranitovič na-
stúpil s bolestivým zranením čeluste 
a Branislav Mátych absentuje so zra-
neným kolenom. 
Prievidza nastúpila dobre priprave-
ná, s obrovskou energiou a odhod-
laná odštartovať nový ligový ročník 
víťazstvom v najprestížnejšom slo-
venskom derby. Nad Handlovou sa 
jej spočiatku darilo tieto ambície 
napĺňať a zeleno-čierni príliš dlho 
odpor nekládli, veď už po minúte 
hry prehrávali 0:5. V prvej polovici sa 
zdalo, že domáci strhnú zápas pod 

kontrolu a žiadne prekvapenie sa ko-
nať nebude. Handlovčanom sa ale až 
dva razy podarilo zmazať dvojciferné 
vedenie Prievidze. Napriek tomu, že 
sa ”baníkom” nedarilo a produkovali 
množstvo školáckych chýb, zuba-
mi-nechtami sa chceli udržať v boji o 
prvé ligové body. 
Po zmene strán sa obraz hry nezme-
nil a na palubovke prievidzskej Niké 
Arény basketbalová mizéria pokračo-
vala. V nej sa nedarilo ani jednému z 
tímov výraznejšie sa bodovo odpútať 
a s ubúdajúcimi minútami bolo čoraz 
jasnejšie, že o víťazovi rozhodne šťas-
tena. Ľahké straty, nepresná streľba, 
nervozita a ofenzívna nemohúc-
nosť boli hlavnými atribútmi tohto 
stretnutia. V jeho vyrovnanej koncov-
ke sa štastie priklonilo na stranu hostí, 
ktorí minútu pred koncom upravili na 
57:53 vo svoj prospech. Domácim sa 
27 sekúnd pred zaznením záverečné-
ho klaksónu podarilo znížiť na 55:57 a 
keď Handlovčania desať sekúnd pred 
koncom zápasu trestuhodne stratili 
loptu, mala Prievidza všetko vo vlast-
ných rukách. Zeleno-čierni ju už ale k 
zakončeniu nepustili a stretnutie za-
vŕšili vynikajúcou prácou v defenzíve. 

A práve agresívna obrana im priniesla 
tesné víťazstvo 57:55.
Na prievidzskej palubovke sme videli 
doslova ”antibasketbalové” predsta-
venie, ktoré nemohlo potešiť oko 
žiadného fanúšika. Aj také zápasy 
ale musia byť a plný bodový zisk na 
úkor krásy berieme všetkými desia-
timi. Pochváliť musíme agresívnu 
obranu, ktorá zdobila handlovských 
”baníkov” počas celých štyridsiatich 
minút a ktorá im piatkové víťazstvo 
zabezpečila.
Vo veľmi dobrom svetle sa ukázala 
nová posila Eli Scott, ktorý sa k tímu 
pridal iba v uplynulú stredu a napriek 
tomu patril k hlavným strojcom han-
dlovského víťazstva. Poklona partrí aj 
Danilovi Aranitovičovi, ktorý nastúpil 
do zápasu s veľmi nepríjemným a 
bolestivým zranením. To sa podpísa-
lo pod jeho výkon, no srbský center 
preukázal veľký tímový charakter. 
Handlovskú hru dirigoval najvyťaže-
nejší hráč stretnutia, Keon Clergeot. 
Z palubovky nezišiel ani na sekundu, 
nastrieľal 15 bodov, doskočil 6 lôpt, 
rozdal 4 asistencie a ako jediný vnie-
sol do divácky nudného zápasu krás-
ne momenty. Opomenúť nemožno 

ani výkon Branislava Oberta, ktorý sa 
za ponúknutú minutáž odvďačuje tré-
nerovi Bujanovi vynikajúcou prácou 
na ihrisku. Okrem výbornej obrany 
pozdravil handlovských fanúšikov 
dôležitou trojkou, ktorú suverénne 
poslal do prievidzského koša tesne 
pred odchodom na veľkú prestávku. 
Zmazal ňou desaťbodové vedenie 

súpera a prakticky bez akýchkoľvek 
ligových skúseností narobil prievidz-
skej defenzíve nemalé problémy. Náš 
obdiv patrí i chorvátskemu lodivodo-
vi Tihomirovi Bujanovi, ktorý mu dal 
dôveru a okrem neho poslal na palu-
bovku všetkých hráčov handlovskej 
súpisky.

Pavel Procner, mbkhandlova.eu

Rozskok odvekých rivalov. Tentokrát si tesné váťazstvo pripísal klub MBK Handlová.     FOTO: PAVEL PROCNER

V pondelok 26. septembra vycestova-
la naša U-9 MFK Baník Handlová na 
pôdu FK Bojnice s výkopom o 16:30 
hod. Už po pár minútach bolo vidieť, 
že sa stretli dve vyrovnané mužstvá, 
čomu nasvedčoval aj samotný prie-
beh zápasu a to tak, že sa neustále 
obaja gólovo doťahovali. Hra bola 
vyrovnaná ale o troška viacej šancí 
na gól si určite vytvorili hráči MFK, 
nedokázali ich však premeniť vlast-
nou vinou, ale aj dobre chytajúcim 
domácim gólmanom a tieto faktory 
boli určite rozhodujúce aj v koneč-
nom výsledku zápasu 12:9 v prospech 
domácich. Nesledujúc výsledok však 
môžem povedať, že hra MFK sa vý-
razne zdvihla a napredovala, s čím 
súhlasilo aj viacero ľudí sledujúcich 
tento zápas a to je dôležité pre naš 
klub, ako aj pre nás trénerov a samo-
zrejme aj pre samotné deti. Veľký po-
krok spravili chalani v pozičnej hre a 
je už vidno, že vedia kde je ich miesto 
na ihrisku a tak isto urobili pokrok aj 
individuálne a teda aj tam chalani na-
predujú. V neposlednom rade musím 
vyzdvihnúť aj výkon nášho brankára, 
ktorý sa taktiež o dosť zlepšil a je u 
neho vidno pokrok dopredu. S celko-
vou hrou si teda myslím, že môžme 
byť spokojní. Góly za MFK vsietili 

Kecera, Mikula, Uríček, Križan, Štingl, 
Vajda a Važan.
O tri dni neskôr U-9 MFK Baník Han-
dlová odohrala ďalší Majstrovský 
zápas, tentokrát na domácej pôde s 
výkopom o 16:30 hod proti FK Junior 
Kanianka. Tento zápas bol úplne vy-
rovnaný a fanúšikom sa musel páčiť. 
Na oboch stranách bolo vidieť veľa 
šancí a veľa gólov, šťastnejší však boli 
napokon hostia, ktorý v konečnom 
výsledku uspeli 10:11. Chalani opäť 
predviedli lepšiu hru ako na začiatku 
sezóny a však rovnako ako v predoš-
lom zápase aj tu sme mohli premeniť 
viacej šancí ale teraz sa k tomu prida-
li aj chyby v obrannej fáze, kde sme 
viackrát nechali hosťujúcich hráčov 
ísť do samostatného úniku a tie hostia 
premenili v góly. 
Chalani sa všetci do jedného snažili 
a chýbalo len málo a možno naozaj 
len troška šťastia a mohli sme mať na 
konte remízu alebo aj výhru. Nevadí, 
dôležité pre náš tím v tejto kategórii 
nie sú výsledky ale porkoky s učením 
sa hrať futbal, a tie sú evidentné, čo 
nás všetkých teší a motivuje v našej 
práci naďalej. Za domácich skórvo-
vali Kecera, Vajda,  Engerer, Važan a 
Uríček.

Tréner MFK Milan Masaryk

Malí baníci sa každým zápasom zlepšujú


