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Finančná pomoc EÚ pre uhoľné regió-
ny mala len malý vplyv na tvorbu pra-
covných miest, rozvoj obnoviteľných 
zdrojov či úspor energie, vyplýva zo 
správy, ktorú zverejnil Európsky dvor 
audítorov. Upozorňujú, že podobný 
osud môže čakať aj miliardy z nového 
Fondu pre spravodlivú transformáciu.
Audit zistil, že aj napriek celkovému 
pokroku zostáva uhlie v niekoľkých 
členských štátoch EÚ významným 
zdrojom emisií skleníkových plynov. 
Audítori preto vyzvali, aby sa nový 
Fond na spravodlivú transformáciu 
účinne a efektívne využíval na zmier-
ňovanie sociálno-ekonomických 
vplyvov prechodu EÚ na klimatickú 
neutralitu v uhoľných regiónoch.
Európsky uhoľný sektor za uplynulé 
desaťročia neustále slabol. Na pod-
poru sociálno-ekonomickej a ener-
getickej transformácie uhoľných re-
giónov boli k dispozícii prostriedky 
EÚ v rámci politiky súdržnosti: na 
obdobie 2014 až 2020 dostalo 7 kon-
trolovaných uhoľných regiónov sumu 
vo výške približne 12,5 miliardy eur.
Hoci sa ťažba uhlia znížila, spaľovanie 
uhlia v roku 2019 tvorilo 15 percent 
emisií skleníkových plynov v EÚ.
V európskej zelenej dohode sa uvá-
dza, že postupné vyraďovanie uhlia 
je nevyhnutné na splnenie cieľov v 
oblasti klímy stanovené na rok 2030 
a na dosiahnutie klimatickej neutrali-
ty do roku 2050. Fond na spravodlivú 
transformáciu vytvorený v júni 2021 
sprístupňuje regiónom a sektorom 
najviac zasiahnutým prechodom na 
klimatickú neutralitu 19,3 miliardy 
eur na obdobie 2021 až 2027.
Peniaze z nového fondu bude môcť 
čerpať aj Slovensko. Do roku 2026 z 
neho získa 459 miliónov eur. Vláda 
rozhodla, že z týchto zdrojov podpo-
rí transformáciu hornej Nitry, Bansko-
bystrického kraja a Košického kraja.
„Európska komisia by mala zabez-
pečiť, že peniaze EÚ budú podporo-

Peniaze EÚ transformácii uhoľných regiónov veľmi nepomohli

vať jasný odklon od uhlia, zároveň 
by mala zohľadniť napätie na trhu s 
energiami vyvolané inváziou Ruska 
na Ukrajinu,“ uviedol Nikolaos Milio-
nis, člen EDA zodpovedný za tento 
audit.
Zníženie ťažby uhlia viedlo k pokle-
su počtu zamestnancov v sektore. V 
niektorých regiónoch, napríklad v Lu-
žici (Nemecko) a Sliezsku (Poľsko), sa 
zníženie počtu pracovníkov dosiahlo 
prirodzenou fluktuáciou zamestnan-
cov a odchodmi do dôchodku, zatiaľ 
čo napríklad v Moravsko-sliezskom 
kraji (ČR) museli ťažobné spoločnos-
ti pracovníkov prepustiť. Prepustení 
pracovníci mali k dispozícii odbornú 
prípravu financovanú z prostriedkov 

Na snímke fotografia autora Pavla Remiaša, zachytávajúca prácu baníkov, počas výstavy „Pocta baníckemu povolaniu“ v centre Prievidze.                              FOTO: TASR

EÚ, avšak pre nedostatok údajov o ich 
účasti na nich neboli audítori schopní 
zistiť, či im to pomohlo nájsť si nové 
zamestnanie.
Audítori nezaznamenali ani význam-
ný vplyv na kapacitu výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov v skúma-
ných regiónoch a zistili, že investície 
do úspor energie financované z pro-
striedkov EÚ mali len skromný vplyv.
Predtým, ako eurokomisia navrhla, 
aby sa Fond na spravodlivú transfor-
máciu zameral na najzasiahnutejšie 
regióny a sektory, nevykonala prime-
ranú analýzu výsledkov dosiahnutých 
prostredníctvom predchádzajúceho 
financovania v týchto regiónoch ani 
analýzu ich zostávajúcich potrieb.

Vo volebných miestnostiach sa 21. januára 2023 uskutoční referendum

Audítori upozorňujú na riziko, že sa fi-
nancovanie môže vyčerpať bez toho, 
aby prebehla transformácia. Toto ri-
ziko zosilňuje aj obmedzený časový 
rámec programu, keďže väčšina pro-
striedkov bude musieť byť pridelená 
na záväzky do konca roku 2023 a vy-
čerpaná do konca roku 2026.
Audítori zistili, že v niektorých kraji-
nách EÚ bolo domáce uhlie nahra-
dené dovozom alebo inými fosílny-
mi palivami. Nemecko a Poľsko za 
posledných 15 rokov dovoz uhlia 
výrazne zvýšili. EDA tiež upozornil, že 
sa nedostatočná pozornosť venovala 
emisiám metánu zo zatvorených ale-
bo opustených uhoľných baní.

EURACTIV.SK / TASR

Prezidentka Zuzana Čaputová vydala 
rozhodnutie o vyhlásení referenda. 
Urobila tak na základe petície obča-
nov prijatej 24. augusta 2022 a na 
zák lade nálezu Ústavného súdu SR 
z 26. októbra 2022. „Vyhlásenie refe-
renda je vyjadrením rešpektu k vôli 
občanov so zohľadnením rozhod-
nutia Ústavného súdu SR. Ako deň 
konania referenda som určila sobotu 
21. januára 2023,“ uviedla prezident-
ka, Zuzana Čaputová.
V referende budú voliči rozhodovať o 
otázke, ktorá bola uvedená v petícii 
ako druhá otázka: „Súhlasíte s tým, 
že predčasné skončenie volebného 
obdobia Národnej rady Slovenskej 
republiky je možné uskutočniť refe-
rendom alebo uznesením Národnej 
rady Slovenskej republiky, a to zme-
nou Ústavy Slovenskej republiky?“ 
Presné a úplné znenie referendovej 
otázky obsahuje aj vymenovanie kon-
krétnych článkov ústavy, ktorými sa 

má uvedená zmena dosiahnuť a bude 
uvedené na hlasovacích lístkoch.
Otázka, ktorá bola na petičnom hárku 
uvedená ako prvá, nebude súčasťou 
referenda vzhľadom na to, že Ústavný 
súd SR rozhodol, že nie je v súlade s 
ústavou. „Chcem zdôrazniť, že posú-
denie ústavnosti referendových otá-
zok je zverené výlučne ústavnému 
súdu a nie nám politikom. Rozhodla 
o tom jediná inštitúcia na to určená a 
to je pre mňa, a dúfam, že aj pre os-
tatných, záväzné a hodné rešpektu.“
Termín konania referenda prezident-
ka určila aj s ohľadom na novú práv-
nu úpravu, ktorá zaviedla možnosť 
požiadať o hlasovanie poštou zo za-
hraničia. Voliči, ktorí nemajú trvalý 
pobyt na území Slovenskej republiky 
a voliči, ktorí majú trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky, ale v čase 
referenda sa budú zdržiavať mimo jej 
územia, môžu do 2. decembra požia-
dať písomne alebo elektronicky o hla-

sovanie poštou ministerstvo vnútra 
alebo obec trvalého pobytu.

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan 
Slovenskej republiky, ktorý najnes-
kôr v deň konania referenda dovŕši 
18 rokov veku. Prekážkou práva voliť 
je zákonom ustanovené obmedzenie 
osobnej slobody z dôvodu ochrany 
verejného zdravia, ak osobitný zákon 
v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej 
republiky
• vo volebnom okrsku, v ktorého zoz-
name voličov je zapísaný alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na 
základe hlasovacieho preukazu
Volič môže voliť mimo územia Slo-
venskej republiky poštou, ak

• nemá trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky a bol na základe 
žiadosti zapísaný do osobitného zoz-
namu voličov,
• má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v čase referenda sa zdržia-
va mimo jej územia.

Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis 
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek 
volebnom okrsku. Volič môže požia-
dať o vydanie hlasovacieho preukazu:
• osobne najneskôr posledný pra-
covný deň pred konaním referenda v 
úradných hodinách obce. Obec vydá 
hlasovací preukaz bezodkladne.
• listom, žiadosť o vydanie hlasova-
cieho preukazu bola doručená obci 
najneskôr 15 pracovných dní predo 
dňom konania referenda
• elektronicky e-mailom na stanislava.
krivanova@handlova.sk                  (RED)
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Mesto ako správca dane vyzýva da-
ňovníkov, ktorí ešte neuhradili daň z 
nehnuteľností na rok 2022, aby plat-
bu tejto dane urobili v čo najkratšom 
čase a to bezhotovostným prevodom 
na číslo účtu mesta uvedené v roz-
hodnutí, ktorým bola daň vyrubená 
alebo v hotovosti do pokladne mesta. 

Vlastníte na území mesta nehnuteľnosť? 
Správca dane môže na zabezpečenie 
daňového nedoplatku rozhodnúť o 
zriadení záložného práva k nehnu-
teľnosti vo vlastníctve daňového 
dlžníka. 
Oddelenie daní a podnikateľskej čin-
nosti Mestský úrad Handlová, tel. č.: 
046/519 25 16                                                      (ML)

Mesto ako správca dane pripomína 
daňovníkom, ktorí ešte neuhradili 
daň za psa na rok 2022, aby platbu 
tejto dane urobili v čo najkratšom 
čase a to bezhotovostným prevodom 
na číslo účtu mesta uvedené v roz-
hodnutí, ktorým bola daň vyrubená 
alebo v hotovosti do pokladne mesta. 

Chováte psíka? A zaplatili ste už daň?
Ak daňový subjekt nezaplatí v usta-
novenej lehote alebo v ustanovenej 
výške daň, správca dane mu vyrubí 
úrok z omeškania z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania s platbou.
Oddelenie daní a podnikateľskej čin-
nosti Mestský úrad Handlová, tel. č.: 
046/519 25 53                                                       (ML)

Mesto ako správca miestnych daní 
a poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady upozorňu-
je poplatníkov, ktorí ešte neuhradili 
poplatok za komunálne odpady na 
rok 2022, aby platbu tohto poplat-
ku urobili v čo najkratšom čase a to 
bezhotovostným prevodom na číslo 
účtu mesta uvedené v rozhodnutí, 
ktorým bol poplatok vyrubený ale-

Termín poplatku za komunálny odpad
bo v hotovosti do pokladne mesta. 
Správca dane je oprávnený na vymá-
hanie daňového nedoplatku uplatniť 
daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy, z 
dôchodku a iných príjmov, odpísaním 
pohľadávky z účtu dlžníka alebo zadr-
žaním vodičského preukazu.
Oddelenie daní a podnikateľskej čin-
nosti Mestský úrad Handlová, tel. č.: 
046/519 25 16                                                       (ML)

Preventívna deratizácia kanalizácie
Od 9. do 30. novembra bude spoloč-
nosť Secure Direction Business Ser-
vices v spolupráci so spoločnosťou 
Uni Outsource Services vykonávať 
preventívnu deratizáciu kanalizačnej 
sústavy v správe Stredoslovenskej vo-
dárenskej prevádzkovej spoločnosti v 
Handlovej.

Deratizačné práce budú prebiehať  v 
čase od 7:00 hod. do 18:00 hod
Ide o deratizáciu vo vnútri kanalizá-
cie. Nie je potrebné sa obávať venčiť 
domácich miláčikov. Prostriedky sú 
horké a na psov a mačky pôsobia od-
pudzujúco.

(RED)

Na Okružnej ulici je dočasne zmenená doprava

Dôvodom sú prípravy výstavby ob
chodného centra.

V pondelok 14. novembra nasta-
la zmena dopravnej situácie, ktorá 
ovplyvní na niekoľko mesiacov po-
hyb obyvateľov bývajúcich na síd-
lisku Morovnianska cesta a hustotu 
dopravy v súvislosti s plánovanými 
výkopovými prácami a odvozom ze-
miny z tejto lokality. 
Na úseku od hlavnej cesty s odboč-
kou na Morovnianske sídlisko až po 
plánovanú stavbu nákupného centra 
na Okružnej ulici pribudne niekoľko 
nových dopravných značení dočasné-
ho charakteru nasledovne: 
• Na Okružnej ulici pribudne značka 
obmedzujúca rýchlosť na 30km/h.
• Na chodníku popri potoku pod 
zdravotným strediskom bude zákaz 
zastavenia.
• Od križovatky z hlavnej cesty I/9 na 

Morovnianske sídlisko a opačne bude 
osadené dopravné značenie zákaz 
odbočenia na vedľajšiu komunikáciu 
(odbočka k pohostinstvu „Cementá-
reň“ a čerpacej stanici LPG). Táto ved-
ľajšia komunikácia bude jednosmer-
ná od sídliska pre vozidlá stavby.
• Zákaz vjazdu pribudne na vedľajšej 
komunikácia od stanice LPG smerom 
na sídlisko MC a na krátku vedľajšiu 
komunikácii od I/9 bude osadené do-
pravné značenie slepá ulica.
Po začatí výkopových prác nákladné 
vozidlá budú vyvážať zeminu z Ul. 
Okružná po štátnej ceste I/9 po Ul. 
Prievidzská cez oba kruhové objazdy, 
po malom obchvate mesta cez ulicu 
29. augusta na Žiarsku cestu a odbo-
čia za mestom na účelovú komuniká-
ciu smerom na skládku na Scheiblin-
gu, kde sa v jej blízkosti bude zemina 
dočasne vysypávať. Výkopové práce a 
odvoz zeminy sa budú konať v súlade 

s právoplatnými stavebnými povole-
niami.
Stavebníkovi zo zmluvy vyplýva, 
okrem iného, uviesť komunikáciu 
do pôvodného stavu a  udržiavať ju 
počas celej doby prevozu zeminy v 
zjazdnom stave.
Mesto Handlová žiada obyvateľov 
o zvýšenú opatrnosť a motoristic-
kú verejnosť o zvýšenú pozornosť 
vzhľadom na umiestnenie nového 
dočasného dopravného značenia.  
Odhadovaná dĺžka trvania vývozu 
zeminy je približne 4 mesiace. 
Mesto Handlová a subjekty podieľajú-
ce sa na výkopových prácach sa budú 
priebežne v čo najväčšej možnej mie-
re snažiť opatreniami zaistiť bezpeč-
nosť chodcov v lokalite plánovaného 
obchodného centra, kde sa predpo-
kladá zvýšená hustota dopravy.

(JP)

dopravná zančka č. 321,
Jednosmerná cesta 1 ks./základný

dopravná zančka č. 230
Zákaz vjazdu všetkými
vozidlami

1 ks./základný

LEGENDA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

POČET/ ROZMER DZDRUH DZVYOBRAZENIE DZ

1 ks./základný

1 ks./základný

DZ č.215-10
"Zákaz odbočenia
vľavo"

DZ č.215-20
"Zákaz odbočenia
vpravo"

POČET/ ROZMER DZDRUH DZVYOBRAZENIE DZ

1 ks./základný

1 ks./základný

2 ks./základný

DZ č.202
"STOP, Daj prednosť
v jazde"

DZ č.509-4
dodatková tabuľka s
textom

DZ č.320
"Slepá cesta"

Podmienky:     Navrhované dopravné  značenie  a  dopravné  zariadenia  musia byť   vyhotovené  a  vyobrazené  v súlade
 so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov, 
vyhláška č. 30/2020 Z.z. , ktorou  sa  vykonáva  zákon  o cestnej  premávke  v  znení neskorších predpisov, STN 01 80 020, 
"Dopravné značky na pozemných komunikáciiách"  v rátane dodatkov, TP 06/ 2013 - Vzorové schémy pre precovné miesta.

dopravná zančka č. 231
Zákaz vjazdu všetkými
vozidlami

1 ks./základný

Prenosné dopravné značenie - kolízne miesto A

2x A4

Vladislav Chlpek 

08/2022
DSP

Ing. Adrián Líška

Výkres č. 2

mail: adrian.liska7@gmail.com
Tel: 0905168012 IČO: 53372913

Adrián   LíškaLA

Prenosné dopravné značenie počas vývozu výkopových zemín stavby 

Handlová, Morovnianska cesta    

IMMOBILIEN MANAGEMENT, s. r. o., Veľká okružná 1309/17, Žilina 010 01

Zabezpecenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta.
Zjednosmernenie a odľahčenie križovatky I/9 s Ul. Morovnianska cesta.
pracovisko/ náležito poučená osoba
zabezpečí bezpečné  prechádzanie vozidiel prípadne výjazd na cestu v prípade tvorenia sa koĺon!
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Zabezpecenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta.
Zjednosmernenie a odľahčenie križovatky I/9 s Ul. Morovnianska cesta.

30

30

253
dopravná zančka  Z 253
Maximálna dovolená
rýchlosť 1 ks./základný

Zjednosmernenie a odľahčenie križovatky I/9 s Ul. Morovnianska cesta. Bezpečné prechádzanie vozidiel, prípadne výjazd na cestu v prípade tvorenia sa kolón, zabezpečí 
náležito poučená osoba.

Samospráva zverejnila návrh rozpočtu
Mesto zverejnilo návrh Rozpoč-
tu  mesta  Handlová  na roky  2023, 
2024, 2025, ktorý bude predmetom 
rokovania mestského zastupiteľstva 
dňa 24. 11. 2022. Návrh rozpočtu je 
zverejnený na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v sekcii Mestský 
úrad - Úradná tabuľa.
Svoje pripomienky k návrhu rozpoč-
tu môžu uplatniť fyzické a právnické 
osoby najneskôr do 23. novembra 
2022 v písomnej forme, elektronicky 
alebo ústne do zápisnice na Mest-
skom úrade v Handlovej.

Pripomienkou možno v určenej leho-
te navrhnúť zmeny alebo odporučiť 
úpravy v návrhu rozpočtu príjmov i 
výdavkov. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá. Návrh roz-
počtu je zverejnený na tomto mieste 
a z dôvodu jeho rozsiahlosti je dos-
tupný aj k nahliadnutiu na odd. eko-
nomickom MsÚ Handlová. Kontakt:  
Mestský úrad Handlová, Námestie 
baníkov 7, 972 51 Handlová, e-mail: 
financne@handlova.sk 

(RED)

Mesto zverejnilo päť návrhov nariadení
Na úradnej tabuli mesta www.hand-
lova.sk sú zverejnené:
• Návrh Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Handlová o určení výšky 
finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na žiaka školy a školského 
zariadenia na území mesta Handlová
• Návrh Všeobecne záväzné nariade-
nie mesta Handlová, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné naria-
denie mesta Handlová č. 8/2013 o 
zákaze podávania alebo používania 
alkoholických nápojov v územnom 
obvode mesta Handlová, Novej Le-
hoty a Morovna
• Návrh Všeobecne záväzného na-
riadenia mesta Handlová č. 9/2022 
o poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady
• Návrh Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Handlová č. 8/2022 o 

dani z nehnuteľností
• Návrh Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Handlová č. 7/2022 o 
miestnych daniach na území mesta 
Handlová.
Všetky VZN budú predmetom roko-
vania MsZ dňa 24. 11. 2022. Svoje 
pripomienky k návrhu môžu uplatniť 
fyzické a právnické osoby najneskôr 
do 18. novembra 2022  v písomnej 
forme, elektronicky alebo ústne do 
zápisnice na Mestskom úrade Ná-
mestie baníkov 7, Handlová. Pripo-
mienkou možno v určenej lehote 
navrhnúť nový text alebo odporučiť 
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvod-
ného textu. Z pripomienky musí byť 
zrejmé, kto ju predkladá.  

(RED)
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SUN wines s.r.o.SUN wines s.r.o.
Distribúcia - predaj vína a pochutín Distribúcia - predaj vína a pochutín 

zo Slovenska, Moravy a Južnej Ameriky.zo Slovenska, Moravy a Južnej Ameriky.

Chcete niekoho obdarovať? Chcete niekoho obdarovať? 
Vytvoríme Vám darčekové balenie podľa Vytvoríme Vám darčekové balenie podľa 

Vašich želaní.Vašich želaní.

Poštová 4, budova STORY reštaurácie, HandlováPoštová 4, budova STORY reštaurácie, Handlová
Po-Pia: 08:00-15:30 h.Po-Pia: 08:00-15:30 h.

Možno nám rastú noví kolegovia. Ši-
kovní štvrtáci s p. učiteľkou Doletino-
vou, Čisárovou a Brayerovou pripravili 
pre škôlkarov - predškolákov hand-
lovských škôlok jesenné potulky po 
triedach našej školy. Bolo zaujímavé 
sledovať, ako štvrtáci zodpovedne 
pomáhali predškolákom pri úlohách, 
ako zvládli úlohu hercov, moderáto-
rov a trénerov. Okrem pekne vyzdo-
benej školy detičky uvideli rozprávku 
o repke, vypočuli si rozhovor dvoch 
zmrzlín, bavili sa pri zábavnej mate-
matike, s veselou hudbou si precvi-
čili telo v novej telocvični. Nezabudli 
po špičkách nakuknúť do prváckych 

Jesenné potulky predškolákov po škole

tried a tiež posedieť si v školských la-
viciach ako naozajstní žiaci. V útulnej 
komôrke špeciálnej pedagogičky sa 
im tiež páčilo. Na záver im štvrtáci da-
rovali čarovnú rastlinku - nádchovník, 
ktorú pre nich s láskou vypestovali. 
Aj zdravie sa dá darovať, lebo práve 
nádchovník našim štvrtákom pomá-
ha, ak sa necítia dobre alebo začínajú 
byť chorí. V každej škôlkárskej triede 
im táto rastlinka bude pripomienkou 
na deň plný zábavy. Veríme, že im pri-
nesie veľa zdravia. Tešíme sa na ďalšie 
spoločné stretnutia, najbližšie na via-
nočných potulkách. 

Mgr. Dobišová, Základná škola Mierové námestie

Štvrtáci pomáhali predškolákom.                                                                                                                             FOTO: ZŠMN

Dvaja zvolení poslanci sa vzdali svo-
jich mandátov. Ako náhradníci na-
stúpia kandidáti, ktorí získali najväčší 
počet platných hlasov vo volebnom 
obvode, v ktorom mandát zanikol.
Mgr. Silvia Grúberová doručila pí-
somné odmietnutie zloženia sľubu 
poslanca dňa 2. 11. 2022. Vo voľbách 
do orgánov samosprávy bola zvole-
ná za poslankyňu Mestského zastu-
piteľstva mesta Handlová a zároveň 
aj za primátorku mesta Handlová. Z 
dôvodu výkonu verejnej funkcie pri-
mátorky mesta, ktorá je nezlučiteľná 
s funkciou poslankyne mestského za-
stupiteľstva, a ktorú bude vykonávať, 
sa týmto aktom vzdala prijatia posla-
neckého mandátu. Jej náhradníkom 

Prvé zmeny na poslaneckých postoch
bude Ing. Ladislav Važan, ktorý man-
dát poslanca Mestského zastupiteľ-
stva mesta Handlová písomne prijal. 
Pavol Čeri doručil písomné vzdanie 
sa poslaneckého mandátu poslanca 
Mestského zastupiteľstva mesta Han-
dlová dňa 10. 11. 2022. Nasledujúci 
deň písomne potvrdila náhradníčka, 
Ing. Anna Tóthová, že mandát poslan-
kyne Mestského zastupiteľstva mesta 
Handlová prijíma.
Zákonom predpísaný sľub poslan-
cov Mestského zastupiteľstva mesta 
Handlová pre volebné obdobie 2022 
- 2026 zložia novozvolení poslanci na 
ustanovujúcom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva mesta Handlová dňa 
28. novembra 2022.                          (INU)

Reštrukturalizácia  B.T.I. je zastavená
Okresný súd Banská Bystrica v práv-
nej veci navrhovateľa - dlžníka B.T.I. 
spol. s r.o. o návrhu na povolenie 
reštrukturalizácie uznesením zo dňa 
18. 7. 2022, v spojení s uznesením 
Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 
dňa 14. 9. 2022, zastavil reštrukturali-
začné konanie. Uznesenie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 5. 10. 2022. Vo veci 
návrhu na vyhlásenie konkurzu na 

majetok spoločnosti B.T.I. spol. s r.o. 
bola dňa 17. 10. 2022 v Obchodnom 
vestníku zverejnená výzva na  vyjad-
renie sa dlžníka a na osvedčenie jeho 
platobnej schopnosti s upovedome-
ním o určení termínu pojednávania 
na deň 8. 12. 2022 o 9:30 hod. na 
Okresnom súde Banská Bystrica. 

(INU)

Ako sme informovali v predchádzajú-
com čísle Handlovského hlasu, každo-
ročne mesto Handlová v spolupráci s 
ďalšími subjektmi, vzdelávacími inšti-
túciami a lektormi, pripravuje vzdelá-
vanie pre viacero vekových skupín. V 
tomto roku mesto skloňovalo v kon-
texte spoločenských udalostí slovo 
tolerancia a všetky vzdelávania boli 
pre účastníkov bezplatné.
Mesto Handlová v spolupráci s ob-
čianskym združením Dúha na vý-
chode, o.z. v rámci projektu Dúhové 
vzdelávanie plánovalo počas týždňa 
3 besedy v Strednej odbornej škole 
Handlová na témy Rodová tolerancia, 
rasizmus, predsudky. Besedy – work-
shopy absolvujú žiaci 1. a 2. ročníka 
SOŠ v rámci etickej výchovy o týždeň 
neskôr z technických príčin.
Počas Týždňa vzdelávania boli pri-
pravené pre učiteľov workshopy na 
tri aktuálne témy. Spolu sa zúčastnilo 
vzdelávania podľa metodičky han-
dlovského školského úradu Andrei 
Bacúšan viac ako 120 učiteľov. Pred-
nášky v dome kultúry boli podľa jej 
slov prínosom: „Prvou témou bola 
Školská dochádza a významný prínos 
mala diskusia, v ktorej učitelia vyjad-
rili svoje názory  skúsenosti s danou 
problematikou. Na prednáške Potreby 
triednych učiteľov si učitelia vyskúšali 
autodiagnostiku ako aj diagnostiko-
vanie žiakov z hľadiska ich vlastného 
prístupu k ich individualite. Najviac 
zaujala prednáška Rozvoj tvorivosti a 
kreativity, kde si mali možnosť osvojiť 
si postupy ako rozvíjať svoju vlastnú 
tvorivosť aj podporovať tvorivosť v 
činnosti svojich žiakov“, uviedla s tým, 
že školský úrad spolupracuje taktiež 
s Pedagogickou fakultou Univerzity 

Komenského. V stredu 11. novem-
bra ožilo handlovské námestie na 
tému Bezpečnosť a (ne) tolerancia. 
Centrum voľného času Handlová v 
spolupráci s mestom a školským úra-
dom pripravilo podujatie, na ktorom 
sa odprezentovali záchranné zložky. 
Bolo určené pre všetky základné a 
materské školy na území mesta Han-
dlová a Špeciálnu základnú školu. 
Vďaka ochote zo strany záchranných 
zložiek a hlavne ich riaditeľom, ako sú  
Ozbrojené sily Slovenskej republiky, 
Okresnému riaditeľstvu policajného 
zboru Prievidza - Obvodné oddele-
nie PZ Handlová, Banskej záchrannej 
služby Prievidza, Okresnému riaditeľ-
stvu Hasičského záchranného zboru 
Prievidza - Hasičská stanica Handlová 
a Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Handlová – Morovno, Slovenskému 
Červenému krížu, miestnemu spolku 
Chrenovec - Brusno,  Mestskému ky-
nologickému klubu Handlová. Ruku 
k podujatiu pridali tiež členovia Det-
ského a mládežníceho parlamentu 
mesta Handlová.  Stovky žiakov si 
mohli taktiež vypočuť predstavenie 
projektu Mestskej polície Handlo-
vá Buď dobrý kamarát, šikanu nikto 
nemá rád. Práve v čase prezentácie na 
námestí prebiehalo prvé vzdelávanie 
s odborným lektorom na handlov-
ských školách v súčinnosti s mestskou 
políciou. V gescii Teach for Slovakia 
boli  alebo budú ešte zrealizované 
workshopy Nastavenie mysle na rast 
a Radikálna otvorenosť, nakoľko do 
termínov vzdelávania vstúpila situá-
cia s COVID. 
Začiatok cyklu vzdelávaní pre ľudí 
v zrelom veku Mám tablet! otvorili 
klienti handlovského senior centra. 

Vekový priemer viac ako 70 rokov 
nebol prekážkou pre začiatok práce s 
tabletom, ako zdrojom informácií nie-
len o meste. Po odhlasovaní všetkými 
dvanástimi účastníkmi vzdelávania 
svoj víťazný tablet výherca venoval 
pre potreby všetkých klientov, ktorí 
budú mať záujem o jeho využitie. 
Vzdelávanie: Mám tablet! Vzdelávanie 
pre ľudí v zrelom veku!  Zapojte sa vy-
losujte si nový tablet!
Interaktívne vzdelávanie malej sku-
piny ľudí vo veku 60+, zamerané na 
spôsob vyhľadávania informácii na-
príklad o svojom meste, na čo kliknúť 
a na čo nie. Cyklus vzdelávaní pokra-
čuje počas mesiaca november 2022 a 
bude realizovaný v termínoch podľa 
záujmu ľudí v zrelom veku. Vzdelá-
vanie v gescii Odd. komunikácie a 
marketingu mestského úradu  bude 
realizované pri počte od 10 do 12 
ľudí, pričom z každého vzdelávania 
jedna účastníčka/účastník odíde s 
novým tabletom a s nainštalovanou 
aplikáciou Handlová. O tom, kto si zo 
vzdelávania tablet odnesie, rozhodne 
tombolový lístok.
Pre nahlasovanie záujemcov o účasť 
na vzdelávaní po 10. novembri 2022 
stačí napísať na handlova@handlova.
sk, do predmetu správy napísať Mám 
tablet! a v tele emailu uviesť meno, 
priezvisko a vek záujemcu o účasť. Od 
9.11.2022 bude na www.handlova.sk 
dostupný tiež online prihlasovací for-
mulár. O termínoch vzdelávania budú 
záujemci informovaní.
Týždeň vzdelávania pripravili, Školský 
úrad Handlová, Teach for Slovakia, 
Odd. komunikácie  marketingu MsÚ 
a ďalšie spolupracujúce subjekty.

(JP)

Máme za sebou týždeň vzdelávania. Cyklus Mám 
tablet! pre ľudí v zrelom veku pokračuje

Začiatok cyklu vzdelávaní pre ľudí v zrelom veku Mám tablet! otvorili klienti handlovského senior centra.                                                                                                   FOTO: INU

Porucha na vodovodnom potrubí na mestskom cintoríne
Porucha na vodovodnom potrubí 
by mala byť odstránená do konca 
mesiaca. 

Správca mestského cintorína v Han-
dlovej spoločnosť Parte, s.r.o infor-
muje obyvateľov mesta Handlová, 
že z dôvodu technickej poruchu na 
vodovodnom potrubí je od 10. 11. 
2022 odstavená dodávka vody v are-
áli mestského cintorína a v budove 
Domu smútku v Handlovej, do ods-
tránenia poruchy. Predpokladaná 

dĺžka opravy je približne dva týždne.
V prípade konania pohrebov bude 
voda v sociálnych zariadeniach Domu 
smútku zabezpečená.

Zimná odstávka vody                                              

Zároveň správca cintorína informuje, 
že plánovaná zimná odstávka dodáv-
ky vody na cintoríne v Handlovej je 
od 15. decembra 2022. Spoločnosť 
Parte, s.r.o. ďakuje za pochopenie.

(RED)
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Na ocenenie Seniorka roka bola no
minovaná aj Handlovčanka, pani 
Veronika Weissová. Celý svoj pra
covný život zasvätila knihovníctvu. 
Vo funkcii riaditeľky Mestskej kniž
nice pracovala od roku 1979. Za jej 
pôsobenia sa knižnica presťahova
la do účelových priestorov v Centre 
voľného času, neskôr do budovy 
Domu kultúry mesta Handlová. 
Spoluprácu s knižnicou nepreruši
la ani po odchode do dôchodku v 
roklu 2005 a svoj voľný čas venuje 
hlavne seniorom.

Ako ste prijali nomináciu na ocene
nie Seniorka roka?
Bolo to prekvapenie. Patrím medzi 
tých celkom obyčajných ľudí a veci, 
ktoré robím, sú bežné. Ale veľmi si to 
vážim. Človeka poteší poďakovanie. A 
v Bojniciach na oceňovaní som si užila 
kúsok svetskej slávy a spoznala veľa 
vzácnych ľudí.

Nominovali Vás za nezištné aktivi
ty, ktoré robíte hlavne pre senio
rov, to nie je úplne bežné.  
Keď človek chce žiť a mať naplnený ži-
vot, nemôže nečinne sedieť. Prijímam 
to, čo mi život prinesie. Ako hovoril sv. 
František z Assisi, ak šťastie druhých 
prináša šťastie vám, má váš život zmy-
sel. Ak má mať náš život zmysel, mu-
síme ho niečím naplniť a dať obsah 
svojim hodinám.

Aké ste mali detstvo? Pochádzate 
z Handlovej?
Áno, narodila som sa v Handlovej. Aj 
moja mama pochádzala z Handlovej, 
otec bol zo Zvolena. Vyrastala som tu, 
chodila som na piatu národnú základ-
nú školu, dnes je tam špeciálna škola. 
Potom na Krššákovu do 6J triedy a tu-
ším po nás ešte boli dve triedy, taký 
silný ročník sme boli. Siedmy ročník 
som už chodila do novo otvorenej 
školy na Juhu a tam som absolvovala 
aj strednú školu. Prežila som šťastné 
detstvo. Narodila som sa ako prvé 
vnúča z oboch strán. Dostalo sa mi 
veľa lásky. Poznala som si aj praro-
dičov. Otec aj starý otec boli baníci. 
Otec robil na príprave a starký v bani 
ešte s koňmi. Často sme chodil k sta-
rým rodičom do Zvolena, aj  do baníc-
kej kolónie. Tá vyzerala celkom inak 
ako dnes. Ľudia tam viedli kamaráts-
ky život, nemali medzi sebou ploty, v 
peci, ktorá bola v každom rade rozvo-
niaval čerstvý chlebík. Všetci tam žili 
ako jedna rodina. 

Mali ste vzťah ku knihám už od 
detstva?
Samozrejme, vyrastala som na Dob-
šinského rozprávkach, ale aj rozhla-
sových od tety Viery Bálintovej. Knihy 
sme bežne kupovali, aj domov nám 
chodili od Spoločnosti priateľov krás-
nych kníh. Ocino rád čítal a aj jeho 
otec, môj starý otec, bol večne zahra-
baný v knihách. Mali sme to v rodine.

Vaša voľba pre štúdium knihovníct
va teda bola jasná?
Nie úplne. Chcela som byť učiteľkou. 
Na strednú pedagogickú školu sa mi 
ale dostať nepodarilo, chodila som 
na Strednú všeobecnú školu, ktorá sa 
neskôr premenovala na gymnázium. 
Bola to dobrá škola. Keď som zmatu-
rovala, opäť som skúšala dostať sa na 
štúdium pedagogiky, na vysokú školu 
do Nitry. Ale nevzali ma a výchovný 
poradca mi ponúkol na výber niekoľ-
ko možností, medzi nimi aj nadstav-
bové štúdium zdravotníckej školy 
alebo knihovníctva. Vidieť krv som 
nemusela a do knižnice som chodila 
odmalička. A aj keď som nevedela, či 
budem knihy viazať, baliť alebo ich 

predávať, netušila som, čo budem 
študovať, tá škola mi sadla.

Aké boli Vaše knihovnícke začiat
ky?  
Po dvoch rokoch školy v Bratislave 
som si prvé miesto našla v knižnici 
v Ostrave, kde žila moja teta. Bola to 
technická knižnica krajského stredis-
ka pre vodovody a kanalizácie. Mala 
som tam na starosti knižnicu aj archív 
a veľmi sa mi tam páčilo. Po dvoch 
rokoch, v roku 1971, keď sa uvoľnilo 
miesto v Okresnej knižnici v Prievidzi, 
nastúpila som tam. Robila som v ka-
talogizačnom oddelení, mali sme na 
starosti všetky knižnice v okrese a 
každá knižnica mala svoj katalóg. Po-
tom som robila na spoločensko-ved-
nom oddelení. To bola už práca s čita-
teľom, už som knihy požičiavala, robili 
sme veľa podujatí a zase to bolo niečo 
nové. V roku 1979, keď Žofka Marti-
šová odchádzala do dôchodku, som 
nastúpila do knižnice v Handlovej. 
Som jej veľmi vďačná, lebo som mala 
na čo nadviazať. Človek nikdy nerobí 
nič sám, ale robí to vždy s ľuďmi, kto-
rí sú okolo neho. Nebyť ľudí, ktorých 
okolo seba máme, by sme neboli tým, 
čím sme. Človeka formuje prostredie, 
čo robí a čo púšťa do svojho vnútra.

Ako spomínate na prácu v 
handlovsk ej knižnici?
Mala som veľmi rada svoju robotu, 
nebolo to zamestnanie, bolo to po-
volanie. Nechodila som do roboty 
za trest, ale z lásky. Boli sme dobrý 
kolektív. Tá práca mi prinášala každý 
deň niečo nové, páčili sa mi stretnutia 
s literátmi, ktoré sme tu robili. Zažila 
som tu kopu zaujímavých autors-
kých besied, vychovávali sme deti k 
čitateľskej gramotnosti. To sú veci, 
ktoré zasiala Žofka Martišová. Páčili 
sa mi naše „Zadné vchody“, čo boli 
literárne stretnutia mladých autorov. 
Posielala som ich výtvory do literár-
nych súťaží, stretávali sme sa s inými 
literárnymi klubmi. Vydali sme si dva 
zborníky, ilustroval nám ich Rudko Ci-
gánik. Bola to spolupráca so vzácny-
mi ľuďmi, som rada, že som si vybrala 
knihovníctvo a nie to zdravotníctvo. 
Ako hovorím, Veľký režisér rozhodol 
za mňa. Aj po mojom odchode do dô-
chodku sa sem rada vraciam, som tu 
ako doma. Vzťahy ostali veľmi krásne. 
Stretávali sme sa na silvestrovskej ka-
pustnici, ktorej tradíciu založila Žofka 

Martišová. Ďakujem Bohu, že to veslo 
som podala Daniele Mikulášovej, kto-
rá má celkom iné danosti a posunula 
tú  našu knižnicu vyššie. Každá sme 
knižnicu obrúsili a posunuli tam, kde 
má byť. Stále ma pozývajú na stretnu-
tia, sedím v porotách, nezabudnú ma 
pozvať na väčšie podujatia.

Ako vyzerá Vaša knižnica doma? 
Moja knižnica je veľmi skromná. Ako 
knihovníčka si hovorím, načo mám 
skladovať knihy doma? Kniha je kni-
hou vtedy, keď slúži všetkým. Veľa 
svojich kníh som odniesla do mests-
kej knižnice a keď som v roku 2011 
prevzala a utriedila farskú knižnicu, 
veľa kníh som priniesla aj tam. Doma 
mám knihy, po ktorých rada siahnem, 
ku ktorým sa vraciam.

Aké knihy máte rada?
Ja som knihovnícky všežravec. Veľmi 
rada siahnem do všetkých možných 
oblastí. Prednosť dávam knihám, čo 
povznášajú ducha. Stále si vediem 
čitateľský denník. Vypisujem si zau-
jímavé myšlienky, ktoré ma v knihe 
oslovia, ktoré, ako keby boli napísa-
né pre mňa. A mám veľa známych, 
podobných knihomoľov, s ktorými si 
tieto múdrosti vymieňame. Nedávno 
mi vnučka, ktorá študuje na univer-
zite v Ružomberku, odporučila a ve-
novala knihu „Moc faktov“ od Hansa 
Roslinga. Aj keď som nie so všetkým v 
nej súhlasila, našla som tam veľa zau-
jímavých podnetov, po ktorých sa člo-
vek začne pozerať na svet úplne inými 
očami. Boli tam veľmi zaujímavé sú-
vislosti dotýkajúce sa svetového dia-
nia, aj ochrany životného prostredia. 
Páčil sa mi štýl, cez príbehy a čísla. No 
stále si mám čo povedať aj s Dosto-
jevským. Nedávno som sa vrátila k 
Bratom Karamazovcom.

Akým všetkým aktivitám sa venu
jete?
Pondelky chodím do senior centra. 
To je moja láska, tam som chodila do 
šiestej triedy, to je moja „alma mater“. 
Som rada, že sa práve tam môžem 
stretávať so starkými, ktorí  prežívajú 
jeseň života a sú na prahu večnosti. 
Veľmi si vážim pani riaditeľku. Veď 
od vzniku centra  zabezpečuje celý 
jeho chod. A aj napriek náročnej 
práci tu nechýba úsmev, porozume-
nie a  množstvo podujatí. Venujem 
sa skupinke veriacich, ktorí sa chcú 

Knihovníčka Veronika Weissová: Kniha je knihou vtedy, keď slúži všetkým

stretávať, pomodliť, ba aj zaspievať. 
Pondelky teda trávim so starkými a 
babinami. Vždy im prinesiem  správy 
z mesta, z kostola, z rodiny a oni mi 
povedia, čo majú nové. Navzájom sa 
pozdieľame. Dobrovoľníka tu robím  
od otvorenia senior centra a veľmi 
sa na každé stretnutie  teším. Mám 
verné pomocníčky – Irenku Galkovú 
a Janku Chrenkovú. V utorok máme 
modlitby matiek. To je krásne spo-
ločenstvo, ktoré vzniklo v Anglicku 
a koordinátorkou pre Slovensko je 
Handlovčanka, Jana Pajanová. Stredy 
a nedele slúžim vo farskej knižnici. 
Mám tam okolo 50 čitateľov a poži-
čiavam dvakrát do týždňa. Zapisujem 
aj do farských matrík pokrstené deti,  
sviatostné manželstvá aj zosnulých, 
ktorých odprevádzajú naši kňazi. Ve-
diem tiež farskú kroniku a robím lek-
torku. Štvrtok zvyčajne roznášam kni-
hy tým, ktorí už nevládzu do farskej 
knižnice chodiť sami. Boli a aj naďalej 
sú to moji čitatelia, aj keď im už ne-
slúžia nohy, alebo dosluhuje srdieč-
ko. To sú tiež milé stretnutia, ktoré nás 
navzájom obohacujú. Nikdy neviem, 
či som u nich predposlednýkrát ale-
bo posledný. Preto si tie stretnutia 
veľmi vážim. Piatok chodievam slúžiť 
do mobilného hospicu. Aj tam som 
zoradila knižnicu podľa medziná-
rodného desatinného triedenia. Sú 
to knihy zamerané na starostlivosť o 
ťažko chorých a zomierajúcich. Piatky 
odpoludnia a soboty rada prežívam v 
Čereňanoch u dcéry. Lásku k fotogra-
fovaniu som tiež zdedila po mojom 
otcovi. S mužom sa tešíme z piatich 
vnúčat.  S kamoškou podnikáme vý-
lety do okolia Handlovej, ale aj na kú-
pačku do Kováčovej, na stretávku do 
Popradu. Pred koronou sme na otoč-
ku zvládli Tatry. Aj na Solisko sme si 
trúfali. Ešte stále si tykám s poéziou. 
Pár básní mi vyšlo v zborníkoch, v no-
vinách, aj v knihe o Handlovej.

Mnoho svojho času dnes venuje
te ľuďom, ako hovoríte, „na prahu 
večnosti“. Kedy ste pocítili, že je to 
dôležité? 
Ešte keď som pracovala, starala som 
sa o rodičov aj o svokrovcov. Spo-
ločne s manželom aj deťmi sme im 
pomáhali. A potom aj na dôchodku. 
Ďakujem pánu Bohu za to, že som im 
mohla slúžiť. Otec bol po mozgovej 
príhode, svokre amputovali nohu, 
tak že aj keď som odmietla zdravot-

nícku školu, trošku som pričuchla k 
ošetrovateľstvu a ani krv mi už viac 
nerobila problém. Keď má človek ta-
kéto skúsenosti, vie oceniť život.

Vo Vašom živote hrá dôležitú úlohu 
viera. Bolo to tak odmalička?  
Bola som pokrstená, ale rodičia ma 
k viere neviedli, ani oni do kostola 
nechodili. Robila som v knižnici v 
spoločensko-vednom oddelení, vte-
dy politickom, neskôr som bola riadi-
teľka, nezamýšľala som sa nad vierou, 
necítila som vtedy vzťah k Pánovi. Až 
neskôr, v roku 1994 som si prečítala 
Bibliu a otvorili sa mi oči. Ďakujem 
Pánu Bohu za dar viery. Nesnažím sa 
ju nikomu vnucovať, žijem ju tak, aby 
ma napĺňala. Sýtim sa na prameni. 
Je to ďalšia dimenzia môjho života. 
Priš la som k nej dosť neskoro, ale o to 
silnejšie ma drží. Ale to je už celkom 
iná téma.

Silver Jurtinus

Z básnickej tvorby 
Veroniky Weissovej

Posledná z olív na konári visím, 
môj chodník strmý je, 

neísť – nedovolí.
Tebe sa môžem zdôveriť. 
Je to iste pre moje šediny. 

Veď, keď má niekto 
skúseností viac, 

hlbšie do sŕdc iných dovidí 
cez prizmu toho nažitého, 

čo nemá každý. 
Ďakujem za dary, 

ktorými si ma obdaril, 
že slnko vidím aj v daždi.

…

Moja Handlová, 
tak rada Ťa fotím

a potom sa z každého záberu 
dlho vytešujem. 

Je toľko krásy okolo, 
akoby to tu predtým nebolo... 

a život chutí stále viac...
asi mu až teraz začínam rozumieť.

…

List knižnici
Otváram stránky zažltnutých kníh. 

Naozaj to bolo v roku 1923, 
keď prvý knihovník 
Ferdinand Lajstrík, 

krátko po vydaní prvého 
knižničného zákona 

o knižničiach obecných, 
štatistiky o zakúpených 

knihách píše. 
Bolo ich 160 slovenských a 160 

nemeckých...
a po ňom učiteľ Ján Slávkovský 

a Anna Krajčejová 
a už sme celkom doma, 
keď od roku 1956 až 78 

viedla knižnicu 
teta Žofka Martišová. 

Hej, bolo na čo nadviazať...
besedy, literárne pásma, 

bábkové divadlá a potom jedno 
štvrťstoročie 1979 až 2005 
som si ja s pani knižnicou 

cez Zadný vchod, 
Vansovej Lomničku 

a prvý počítač dôverne tykala. 
A tak Ti píšem, ako dieťa 

svojej mame, 
cez šuchot listov prečítaných kníh, 

cez dôveru ich dotknutí. 
Koľko ich bolo?.... 
a koľko ešte bude 

zábleskov v poznaní?

Pani Veronika Weissová medzi knihami.                                                                                                                                                                                                                                    FOTO: INU



5POZVÁNKA



6 VOĽNÝ ČAS

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.

Nová mechanizácia v podzemí

Elektrifikácia priniesla aj zlepšenie 
vetrania bane. V rokoch 1948 – 1965 
sa postupne odovzdali do prevádzky 
nové vetracie jamy – severná vetra-
cia jama Zlatá jedľa a Nová západná 
vetracia jama. V Roku 1960 vyrazením 
vetracieho prekopu Tri studničky do 
severnej bane sa zlepšil prísun čerst-
vých vetrov a v roku 1965 sa začala 
hĺbiť Centrálna jama. V tom istom 
čase sa dokončilo razenie Južného 
prekopu, ktorý vyústil neďaleko obce 
Cigeľ. Po prerazení bola pri ústí zriade-

ná vetracia stanica Južná III. Spojnica 
hlavnej štôlne s povrchom. Južná III. 
je najdlhšou trasou v Bani Handlová - 
meria takmer 10,5 km.
Plánované úlohy v ťažbe sústavne 
rástli, postupne sa zavádzali nové 
technologické postupy a mecha-
nizmy. Už v roku 1962 sa začalo so 
skúšaním československej posuvnej 
výstuže typu DVP-14 v 5. ťažobnom 
úseku. Skúška nedopadla najpriaz-
nivejšie, ale začala sa cesta ku kom-
pletnej mechanizácii. V roku 1963 sa 
skúšala výstuž DVP-4, ale výsledky tiež 
neboli prijateľné. Dovoz komplexu 
OMKT s kombajnom KŠ 1 KG zo ZSSR 
bol veľkým prínosom. Samotný kom-
bajn nebol stavaný do tvrdých Hand-
lovských slojov. Bol nahradený upra-
veným kombajnom KSV-60 „dvojča“. 
Výstuž OMKT našla v bani dlhoročné 
uplatnenie. V roku 1960 sa začalo do-
bývanie stenovaním s príbierkou uhlia 
zo stropu na závalovej hrane, čo bola 
metóda prevzatá z Nováckych baní. V 
rokoch 1960 -1965 ročná ťažba vzrást-
la nad 1 300 kt.
December 1966 sa začala realizovať 
štúdia razenia novej hlavnej štôlne. 
Stará už nevyhovovala a jej rekon-
štrukcia za plnej prevádzky bola ne-
mysliteľná. Nová štôlňa sa dala do 
prevádzky v septembri 1971. V doh-
ľadnej dobe sa očakávalo, že ťažba z 
Bane Handlová bude spieť k 1 700 kt 
ročne. Pozornosť bola zameraná naj-
mä na zvládnutie dobývania v južných 
poliach, kde geologický prieskum na-
značoval ohrozenie dobývania a bez-
pečnosti zvýšenými prítokmi vody z 
vyššieho nadložia. V bani stúpal po-

čet nasadených výkonných mecha-
nizmov. Pre zaujímavosť, v roku 1974 
bolo nasadených v priemere 12 do-
bývacích kombajnov, dva komplexy 
DVP-5, tri komplexy OMKT. Dop ravu 
zabezpečovalo 104 pásových doprav-
níkov, 52 ťažkých hrabľových doprav-
níkov, 95 ľahkých hrabľových doprav-
níkov. Začalo sa aj s nasadzovaním 
podvesných lokomotív.
Zvýšila sa starostlivosť o baníkov. Do 
podzemia sa začali dodávať teplé de-
siatové polievky (písal sa rok 1976). 
Postupne ich vymenili desiatové ba-
líčky. Rok 1980 sa začala do bani do-
dávať mrazená strava, ktorú si baníci 
rozmrazovali a ohrievali v rozmrazo-
vacích boxoch, tie boli zhotovené zo 
skríň ističov a stykačov a boli umiest-
nené v jedálňach pri stenových poru-
boch.  
Zlepšovala sa bezpečnosť práce, 
obsah metánu a prítomnosť oxidu 
uhoľnatého sledovali a zapisovali 
analyzátory vo vetracích okruhoch. V 
roku 1989 bolo v prevádzke 45 konti-
nuálnych analyzátorov. Na ohlasova-
nie nebezpečenstva sa zavádzala od 
roku 1980 merkaptanová signalizácia 
ovládaná z výrobného dispečingu. 
Merkaptan sa plnil do tlakových ná-
dobiek, tie boli umiestnené vo vťaž-
ných banských dielach. V prípade 
nebezpečenstva sa z dispečingu ná-
dobky diaľkovo otvorili a ohrozeným 
podzemím sa začal šíriť sírovodíkový 
zápach plynu.
Keď baňu začali trápiť dôsledky prie-
valov, našla sa možnosť využívania 
komplexne mechanizovaných výstu-
ží v zavedení štvorzmenovej prevádz-

ky vo všetkých ťažobných úsekoch a 
následne aj zavedením nepretržitej 
prevádzky na vybratých a najvý-
konnejších stenových poruboch. Zo 
štvorzmenového cyklu bol vylúčený 
len 8. ťažobný úsek (Východná šach-
ta). Štvorzmenové prevádzky boli na-
štartované v roku 1973 a prvá nepre-
tržitá prevádzka v 4. ťažobnom úseku 
v roku 1975.
Rok 1976 na Baňu Handlová sa dostá-
va Heimscheidt (MHW T 320 s kombaj-
nom Eickhoff) z Nemeckej spolkovej 
republiky. V tomto roku dostáva aj Vý-
chodná šachta svoju mechanizovanú 
výstuž 2 MKE.
Rok 1977 bol najúspešnejší rok v his-
tórii Bane Handlová v ročnej ťažbe, 
vyťažilo sa 1 672 131 ton.
Ako sa ťažba vyvíjala ďalej, ako sme 

prežili rok 1989 a ako sa to všetko 
skončilo, to skúsime popísať v našom 
ďalšom článku.

Kvízové otázky
1. Kedy sa začala raziť nová hlavná 
štôlňa?  (mesiac/rok)
2. V ktorom roku sa do podzemia za-
čala dodávať mrazená strava?

Odpovede zasielajte emailom na 
adresu: banicky.spolok@handlova.sk 
vždy do uzávierky Handlovského hla-
su. 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

Na Medzinárodný deň stromov baníci vysadili buk

Kontaktné centrum Handlová pripra-
vilo pre účastníkov projektu Podpora 
zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra ďalšiu zo série komunitných 
aktivít v rámci ochrany životného 
prostredia. Počas Medzinárodného 
Dňa stromov, ktorý sa oslavuje 20. 
októbra, zamestnanci kontaktného 
centra spolu s účastníkmi symbolicky 
vysadili strom v areáli Senior centra 
Handlová. Vďaka handlovským baní-

kom tak do záhrady centra pribudol 
buk - Fagus Sylvatica Purpurea, ktorý 
by za pár rokov, keď vyrastie do krásy, 
mal poskytovať príjemný tieň našim 
seniorom. Účastníci sa po výsadbe 
presunuli do priestorov kontaktné-
ho centra, kde si vypočuli zaujímavé 
informácie o význame stromov, o ich 
vplyve na mestskú klímu a o ich ďal-
ších dôležitých funkciách.

Lina Gregor

Tento projekt sa realizuje vďaka podpo-
re z Európskeho sociálneho fondu a Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje. 

www.esf.gov.sk  
www.employment.gov.sk

Do záhrady Senior centra Handlová pribudol buk - Fagus Sylvatica Purpurea.                                                                                                                                                              FOTO: KC

Navštívte bazárik odevnej banky
Za pár centov vybavíte celú domác
nosť.

V Handlovej je od 14. novembra do 
12. decembra 2022 otvorený Advent-
ný bazárik odevnej banky. Záujemco-
via si môžu vybrať zo širokej ponuky 
oblečenia pre novorodencov, staršie 
deti, juniorov i dospelých. V ponuke 
sú uteráky, obliečky, kabelky, školské 
vaky, topánky, knihy, potreby do do-
mácnosti, oblečenie a ďalšie zaujíma-
vosti, možno zaujmú tiež retro kúsky. 
Čím viac kusov si návštevníci odnesú, 
tým je cena nižšia. Adventný bazárik 
pripravilo Sociálne oddelenie Mest-
ského úradu v Handlovej.
Odevná banka v Handlovej sa za 
predchádzajúce obdobie poriadne 
rozrástla. Všetky vzácne darkyne a 
darcovia doniesli do handlovskej 
odevnej banky nielen ošatenie a 
obuv pre všetky vekové kategórie a 
všetky ročné obdobia, ale i výbavu 
do domácnosti. A nielen to. V hand-
lovskej odevnej banke nájdete tiež 
množstvo kníh, ktoré sú staršieho 
vydania, no isto potešia i tie. Možno 
nájde svojho majiteľa celá séria bájnej 
Angeliky.
Podľa Jany Polakovičovej zo sociálne-
ho odd. MsÚ Handlová, obdobie „ko-
vidu“ a iných spoločenských zmien 
akosi potlačilo do úzadia ponuku tej-
to sociálnej služby v Handlovej: „Veľmi 
by sme sa chceli poďakovať všetkým 
darcom, ktorí pravidelne alebo ob-
časne nosia do odevnej banky veci. 
Počas roku 2022 priniesli do odevnej 
banky veľké množstvo oblečenia, 
obuvi a rôznych potrebných vecí do 
domácnosti. Táto služba mnohokrát 
pomohla a zaslúži si našu pozornosť. 
Netajíme sa tým, že niektoré veci 
už sa stali retro, ale možno práve v 
tom spočíva ich zaujímavosť a nájdu 

svojho majiteľa.“ Ako ďalej uviedla, 
ak navštívia záujemcovia Adventný 
bazárik odevnej banky a vyberú si, 
prispejú na obnovu priestorov odev-
nej banky v Handlovej.
Primátorka mesta Handlová Silvia 
Grúberová vidí v bazáriku tiež ďalšiu 
pridanú hodnotu: „Adventný bazárik 
odevnej banky spojí príjemné s uži-
točným. Za symbolické ceny si môžu 
záujemcovia vybrať zaujímavé outfity 
a možno aj inšpiráciu na výrobu no-
vých odevov, možno časť nábytku, 
knihu, či inú zaujímavosť. Bazárik tak 
nesie v sebe myšlienku opakovaného 
použitia nielen odevov. Osobne oce-
ňujem, že cieľom bazárika je pomôcť 
všetkým, ktorí pomoc potrebujú, 
starším, mladším, rodinám, jednotliv-
com“, uviedla primátorka a doplnila, 
že takto si pomáhame navzájom a aj 
našej prírode.

Adventný bazárik odevnej banky sa 
koná v budove ZŠ Morovnianska ces-
ta (bývalá krajčírska dielňa)

Otváracie hodiny
Pondelok až štvrtok, 8.00 h -  10.00 h 

a  13.00 h - 15.00 h    
Piatok, 8.00 h -  10.00 h

Cenník Adventného bazáriku 
odevnej banky:

1 až 15 kusov 0,50 € / celý nákup
16 až 30 kusov 1,00 € / celý nákup
31 až 50 kusov 1,50 € / celý nákup
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DIGITÁLNE KINO BANÍK

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 23 / 2022

je v utorok 22. novembra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 30. 11. 2022.

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU
Komédia / ČR / MP 12 

105 min / 6 €
18. 11., 18.00

MENU
Horor/ USA / MP 15 / titulky

107 min / 6 €
18. 11., 20.00 / 19. 11., 18.00

CIRKUS MAXIMUM
Komédia / ČR / MP 7

97 min / 5 €
19. 11., 16.00

GRAND PRIX
Komédia / ČR, SR / MP 12

107 min / 5 €
19. 11., 20.00 / 25. 11., 20.00

Navždy nás opustili
Michal Landsmann, 89 rokov,

naposledy bytom Ferka Nádaždyho 3/1.

Stanislav Lacko, 67 rokov,
naposledy bytom Šmeralova 26.

MALÝ WINNETOU
Dobrodružný / NEM / MP 7 / dabing

103 min / 6 €
20. 11., 16.00

ČIERNY PANTER: NAVŽDY 
WAKANDA

Scifi / USA / MP 12 / dabing
161 min / 6 €
20. 11., 18.00

BONES AND ALL
Horor / USA / MP 15 / titulky

130 min / 6 €
24. 11., 18.00 / 26. 11., 18.00

NEOBYČAJNÝ SVET
Animovaný / USA / MP / dabing

95 min / 6 €
25., 26. a 27. 11., vždy o 16.00

Spomienka
Dňa 2. novembra 

uplynulo 20 rokov, 
odkedy nás navždy 
opustila naša drahá 

mamička, starká 
a prastarká, 

Paulína Dobrotková. 

S láskou a úctou 
spomínajú deti s rodinami. 

Česť jej pamiatke. 

Spomienka
Dňa 27. novembra 

uplynie rok, odkedy 
nás navždy opustil 

Anton Chmel.

Odišiel si cestou, 
ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok 

ostala dokorán...
Ten, kto ťa poznal, si spomenie 

a ten, čo ťa mal rád, nikdy nezabudne.

S láskou spomínajú manželka, dcéry 
a syn s rodinami.

Spomienka
Dňa 29. novembra 

si pripomíname prvý 
smutný rok od úmrtia 

nášho milovaného 
manžela, otca, starkého 

a prastarkého,
Pavla Rooba. 

S láskou spomínajú 
manželka Mária, dcéry Mária a Helena 

s rodinami.

Spomienka

Dňa 14. novembra 
uplynulo šesť rokov, 
odkedy nás navždy 

opustila naša milovaná 
matka, stará matka 
a prastará matka, 

Anastázia Lenková. 

S láskou spomínajú deti s rodinami.

Spomienka
Dňa 20. novembra 
uplynie 10 rokov, 

odkedy nás opustil 
Štefan Dušička. 

S láskou spomínajú 
manželka, deti, 

vnúčatá, pravnúčatá 
a ostatná rodina. 

Spomienka
Dňa 6. novembra 

uplynul rok, odkedy 
nás navždy opustil

Jozef Ilešič.

S láskou spomínajú 
manželka, dcérka 

Ľudmila s rodinou, 
Vierka s rodinou, 

vnukovia, pravnukovia, sestra Emília s rodinou, 
brat Ivan s rodinou a priatelia. 

Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala, 
zmĺkli ústa, ktoré slovami hladili, 

oči, ktoré sa tak milo pozerali, sa navždy zavreli. 
Bolesťou unavený, tíško si zaspal, zanechajúc 

všetkých a všetko, čo si mal rád. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

Tam, v raji nebeskom, 
večný pokoj maj, 

buď našim anjelom, 
na zemi nás chráň. 

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom 

a známym, ktorí sa prišli 
2. novembra 

rozlúčiť na poslednej ceste s mojou mamou,
Helenou Ondrejkovou rod. Krajčovičovou,

za úprimné slová a kvetinové dary. 

S láskou budeme spomínať. 
Dcéra Libuša s rodinou.

Spomienka
Dňa 11. novembra 
uplynulo päť rokov, 

odkedy nás opustila naša 
mamička,

Marta Mádelová. 

S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je všetkým, 
už to nie je tak, ako bolo predtým. 

Ako z Tvojich očí žiarila láska a dobrota, 
tak nám budeš chýbať, mama, do konca života. 

Spomienka
Po tieto dni si 

pripomíname 20. výročie 
odkedy nás navždy 

opustil pán
Ladislav Radnai. 

S láskou spomínajú 
manželka Tonka a dcéry 

s celými rodinami. 

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok ostala dokorán. 

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie 
a ten, čo Ťa mal rád, nikdy nezabudne.

Spomienka
Dňa 19. októbra sme 
si pripomenuli prvé 
výročie, odkedy nás 

opustil náš milovaný 
otec, brat, priateľ, starý 
otec, sused a kamarát,

Peter Benko.

Venujte mu tichú 
spomienku, navždy ostane v našich srdciach.

PONDELOK 21. NOVEMBRA 
16:00 - 21:00

PROGRAM:
16:00 
16:30 
17:15
18:00
19:00 
20:00

Vstup voľný

- 16:30 
- 17:10
- 17:45
- 19:00
- 20:00
- 21:00

Blok animovaných filmov pre deti
Vegánska Varšava
Sny, drina a pandémia
Expedícia Tribugá
Kam sa podeli vtáky z nášho vidieka
Hľadanie ticha

Spomienka
V týchto dňoch by sa 

dožil 80 rokov pán 
Dionýz Pásztó.

Zároveň si pripomíname 
14. výročie jeho úmrtia.

Spomínajú
manželka a syn. 

VIANOČNÝ PRÍBEH
Komédia / ČR / MP 12

118 min / 6 €
25., 27. a 28. 11., vždy o 18.00

HRANICE LÁSKY
Erotický / ČR, POL / MP 15

95 min / 5 €
26. 11., 20.15

Poďakovanie
Nájomníci bývajúci v bytovom dome na Ul. ČSA 28/32 ďakujú za dôsledné vykonanie jesenného upratovania vo dvore aktivačnými pracovníkmi mesta. Veľmi sme 
vďační za profesionálny prístup koordinátorke aktivačných prác, pani Ľudmile Hégliovej.                                                                                                                                   

Za nájomníkov, Mária Gazdíková

Poďakovanie



MFK Baník Handlová – OFK Neda
novce 4:1

Hneď na začiatku zápasu si domáci 
futbalisti vypracovali gólovú príleži-
tosť, keď spoza šestnástky pekne pre-
loboval hosťujúceho brankára Martin 
Smidka. Baníci mali zápas pod kon-
trolou, avšak postupom času sa viac 
a viac dostávali do hry hostia z Neda-
noviec, čo vyústilo až vyrovnávajúcim 
gólom, keď po rohu krásnou strelou 
vyrovnal hosťujúci Roman Mrocek. 
Druhý polčas opäť začali lepšie domá-
ci futbalisti, keď zaváhanie domácej 
obrany využil Dávid Maruniak a opäť 
vedenie strhol na stranu Handlovej. V 
73. minúte po faule na Martina Smid-

ku zahrával pokutový kop Stano Va-
lach a s istotou ho premenil a zvýšil 
vedenie domácich na 3:1. Záverečnú 
bodku v skóre urobil v 83. minúte 
Peter Halmeš, keď strelou spoza šest-
nástky uzavrel konečné skóre zápasu 
na 4:1. 
Fanúšikovia sa počas celého zápasu 
nenudili, pretože sa hral obojstranne 
ofenzívny futbal s množstvom šancí. 
Futbalisti MFK Baník Handlová v pos-
lednom domácom zápase jesennej 
časti súťaže potvrdili ich stúpajúci 
trend vo výkonoch ako aj vo výsled-
koch. Veď porazili priebežne 2. mužst-
vo VII. Ligy.

Branislav Kaniansky

Baníci porazili 2. tím tabuľky VII. ligy

Šieste kolo Slovenskej basketbalovej 
ligy malo v poslednú októbrovú so-
botu na programe tri stretnutia. Jed-
ným z nich bol aj duel v Handlovej, 
ktorá hostila Patriotov z Levíc.
Pred ”baníkmi” stála neľahká úloha. 
Na dosiahnutie premiérového víťazst-
va pred svojimi fanúšikmi potrebovali 
pokoriť lídra tabuľky. Ten v uplynulom 
kole ukázal svoju silu na Spiši, kde zví-
ťazil nad domácimi Rytiermi pohodl-
ne 94:78.
Handlovčania chceli využiť fakt, že 
Patrioti majú v nohách náročný stre-
dajší duel Európskeho pohára FIBA, v 
ktorom podľahli Opave 70:80. Ani v 
tomto prípade sa však zázrak nekonal 
a o víťazovi bolo rozhodnuté praktic-
ky hneď po úvodnom rozskoku. Pat-
rioti už v prvej štvrťke natiahli svoje 
vedenie na 23 bodov, 38:15 a tesne 
pred odchodom na veľkú prestávku 
vyhrávali vysoko 66:28.
Po obrátke stačilo Patriotom iba päť 
minút na to, aby domácim ušli na 41 
bodov, 78:37. Handlovčania sa s tak 
potupnou prehrou zmieriť nechceli 
a ešte do konca tretej časti znížili na 
56:87. Na viac už ale energiu a ani 
kvalitu nemali a Levičania dokráčali k 
pohodlnému víťazstvu 105:68.
Podľa Karola Kučeru, asistenta trénera 
Handlovej, bolo od začiatku jasné, kto 
má v tejto súťaži navrch. „Bohužiaľ pre 
nás, to čo sme videli, je realita. Levi-
čania odohrali excelentný zápas. Stre-
lecky boli veľmi dlho takmer na 100% 
úspešní a to je naozaj veľmi ťažké ub-
rániť. Keď na Vás takýmto spôsobom 
súper vyrukuje, padáme na psychike. 
Žiaľ, ešte raz zopakujem, že toto je re-
alita a my sa s ňou musíme vyrovnať.”

Zmena na trénerskom poste

Handlovú opustil tréner Bujan, ktorý 
požiadal o uvoľnenie z pracovného 
pomeru. Dôvodom bola lukratívnej-
šia ponuka z českého tímu BK Red-
stone Olomoucko. Napriek tomu, že 
chorvátsky lodivod bol viazaný zmlu-
vou s handlovským Baníkom na ob-
dobie jednej sezóny, vedenie klubu 
sa rozhodlo vyhovieť mu a zachovať 
si tak s ním korektné vzťahy. „Tréner 
Bujan nás oslovil s prosbou, či by 
sme ho neuvoľnili zo svojich služieb, 

nakoľko dostal v Čechách finančne 
lukratívnejšiu ponuku. Vo vedení klu-
bu sme sa jednomyseľne zhodli, že v 
rámci zachovania korektných vzťa-
hov mu v odchode brániť nebudeme 
a to aj napriek tomu, že s Handlovou 
podpísal ročný kontrakt,” vysvetlil Pa-
vel Procner z MBK Handlová. Zmena 
nastala i na samotnej súpiske tímu. 
Manažment klubu sa rozhodol uvoľ-
niť zo svojich služieb slovinského 
krídelníka Milorada Sedlareviča. Dô-
vodom boli dlhodobo pretrvávajúce 
neuspokojivé výkony. „Miloradovi 
prostredie v Handlovej nesadlo. Jeho 
výkony neboli podľa našich predstáv 
a tak sme sa, žiaľ, museli rozlúčiť. Na 
jeho ďalšom osude nám ale záleží a 
nechceli sme, aby zostal bez práce. 
Pedtým, ako sme sa rozhodli s ním 
ukončiť spoluprácu, snažili sme sa 
mu nájsť nové pôsobisko. To sa nám 
napokon podarilo a je už iba na ňom, 
či túto ponuku využije. V mene celé-
ho klubu mu ďakujem za odvedenú 
prácu a prajem veľa úspechov v ďalšej 
kariére,” doplnil Procner. 
V posledný októbrový pondelok za-
sadla Správna rada hornonitrians-
keho celku, aby rozhodla o ďalšom 
osude zeleno-čiernych. Na mimoriad-
nom stretnutí sa rokovalo o náhrade 
na čerstvo uvoľnených postoch. „Na 
zasadnutí vedenia klubu sme hľadali 

alternatívy, ako čo najrýchlejšie zaplá-
tať diery na súpiske a trénerskej sto-
ličke. Teší ma, že sme tento problém 
v rekordne krátkom čase vyriešili. Na 
pozíciu trénera sme obsadili 55 roč-
ného Chorváta Toniho Radiča, ktorý 
naposledy pôsobil v prvoligovom 
chorvátskom tíme KK Hermes Anali-
tica Zagreb. O konkrétnych menách 
v súvislosti s náhradou za Milorada 
Sedlareviča zatiaľ hovoriť nebudem, 
no v krátkom čase by malo dôjsť k 
zazmluvneniu hráča na tomto poste,” 
skonštatoval Procner.

Handlovčania si pred reprezentač
nou prestávkou napravili chuť

“Baníci” začali v Komárne agresívne 
a domácich hneď v úvode poriadne 
zaskočili. V 16. minúte ušli do dva-
násťbodového vedenia 47:35 a v ko-
márňanskej športovej hale zavládlo 
ticho.
“Diabli” sa napriek tomu nadýchli a po 
obrátke využili chvíľkovú nekoncen-
trovanosť súpera. V 34. minúte otočili 
na 81:80 a zdalo sa, že ich tento oka-
mih nakopne k víťazstvu. Handlovča-
nia sa ale konečne víťazstva nezľakli, 
vrátili sa k výkonu z prvej polovice a 
znova si prinavrátili vedenie. Zodpo-
vedne a agresívne bránili, premieňali 
trestné hody a nielen, že zaslúžene 
zvíťazili, ale pod komárňanskými 
koš mi pokorili stobodovú hranicu. Po 
víťazstve 100:87 pretrhli päťzápasovú 
šnúru prehier. „Sme za toto víťazstvo 
radi, pretože sme mali nelichotivú 
bilanciu 1-5 a teraz sa to mohlo opäť 
zhoršiť a tým by utrpela aj mentalita v 
šatni. Teší nás, že táto výhra prišla pod 
vedením nového trénera a veríme, že 
nám to dá nový impulz. Prišli sme do 
Komárna s okliešteným kádrom, nikto 
neočakával takýto priebeh stretnutia 
a už vonkoncom nie takýto výsledok, 
myslím si však, že chalani bojovali a 
triumfovali právom. Mali sme v zá-
pase viackrát aj dvojciferné vedenie, 
domáci sa však dotiahli, ale koneč-
ne sme sa nezľakli a dotiahli zápas 
do víťazného konca,“ povedal Pavel 
Procner, člen vedenia handlovského 
klubu.                      
                  

Pavel Procner

Basketbalisti sa doma trápia. Pomôže nový tréner?

Nový tréner MBK Baník Handlová, Toni Radič (vpravo).                                                FOTO: BADISCHE-ZEITUNG.DE

Baníci po víťazstve 100:87 nad Komárnom pretrhli päťzápasovú šnúru prehier.              FOTO: PAVEL PROCNER

Vo štvrtok 3. novembra pokrstili v ZŠ Mierové námestie novú minitelocvičňu. Je určená na hodiny telesnej 
výchovy 1. stupňa zamerané na gymnastiku, tanec a relaxačné cvičenia. Prvé cvičenie  v novej fitness miest-
nosti pod vedením trénerky Mišky Lachovej absolvovali zamestnanci školy.            www.zsmnha.edupage.org


