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Handlovú nasledujúce štyri roky 
opäť povedie Silvia Grúberová 
(nezávislá). 

Znovuzvolená primátorka sa ujala 
svojej funkcie na ustanovujúcom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva 
(MsZ) v pondelok 28. 11., sľub spolu s 
ňou zložili i 19 mestskí poslanci.  
„Obhájením funkcie primátorky s po-
korou a vďakou k obyvateľom mesta, 
sľubujem, že budem naďalej pracovať 
zodpovedne a s plným nasadením 
pre všetkých obyvateľov mesta Han-
dlová rešpektujúc verejný záujem a k 
tejto spolupráci pozývam každého z 
vás, milé dámy a páni,“ oslovila zno-
vuzvolená primátorka mesta, Silvia 
Grúberová, poslancov Zastupiteľstva 
mesta Handlová. „Nie ste tu sami za 
seba ani za skupinky ľudí, ale ste tu 
za všetkých tých ľudí, ktorí sú vašimi 
priateľmi, susedmi, známymi ale i 
neznámymi tvárami Handlovčanov. 
Ste tu preto, aby ste vždy triezvo, 
zodpovedne a z každého uhla posú-
dili rôzne informácie, situácie, aktivity, 
projekty, záväzné nariadenia a určili 
smerovanie mesta v rôznych oblas-
tiach verejného života,“ povedala 
primátorka. 
Viceprimátorom mesta bude podob-
ne ako v minulom volebnom období 
Radoslav Iždinský (nezávislý). Väčšinu 
v mestskom zastupiteľstve budú mať 
nezávislí poslanci, je ich 14, štyria 
poslanci mali na kandidátnej listine 
uvedený Smer-SD a jeden Domov-NS. 
Prevahu v mestskom parlamente 
majú muži, je ich 14.
Mestskí poslanci zároveň v tajnej 
voľbe schválili zloženie mestskej 
rady:  Vladimír Buzalka, Norbert Kon-
cz, Arpád Koszta, Jozef Stopka a La-
dislav Važan. Členom mestskej rady 
bez voľby sa v súlade so zákonom o 
obecnom zriadení stane aj zástupca 
primátorky, Radoslav Iždinský.
Poslanci ďalej pre volebné obdobie 
2022 – 2026 zriadili sedem stálych 

Primátorka a novozvolení poslanci zložili zákonný sľub

komisií a v tajnom hlasovnaí zvoli ich 
predsedov: 
1.  Komisia ekonomická, správy ma-
jetku mesta a mestských projektov, 
Vladimír Buzalka
2. Komisia výstavby, územného plá-
novania, životného prostredia a do-
pravy, Arpád Koszta
3. Komisia sociálna, zdravotná a 
ochrany verejného poriadku, Jozef 
Stopka
4. Komisia vzdelávania, práce s deťmi 
a mládežou, Danica Baranovičová
5. Komisia kultúry a cestovného ru-
chu, Branislav Ondruška  
6. Komisia športu, Martin Uríček
7. Komisia pre ochranu verejného zá-
ujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

Každý z vás dnešným dňom prevzal spoluzodpovednosť za to ako sa bude naše krásne mesto vyvíjať v nasledujúcich 4 rokoch. Len spoločným pričinením môže Handlová 
rásť a len spoločne dokážeme čeliť vonkajším prekážkam, povedala v úvodnom príhovre poslancom znovuzvolená primátorka Silvia Grúberová.                      FOTO: INU                             

mesta, Dušan Klas 
Mestské zastupiterľstvo ďalej zvolilo 
členov Komisie pre ochranu verejné-
ho záujmu pri výkone funkcií funk-
cionárov mesta v zložení Branislav 
Ondruška a Milan Sýkora ml. 
Výkonom funkcie sobášiacich mest-
ské zastupiteľstvo poverilo Ivanu 
Hromádkovú, Branislava Ondrušku, 
Jozefa Stopku a Marcelu Šimonovú. 
Primátorka bude na základe zákona 
poberať plat vo výške 3 403 eur me-
sačne. „Každý z vás dnešným dňom 
prevzal spoluzodpovednosť za to ako 
sa bude naše krásne mesto vyvíjať v 
nasledujúcich 4 rokoch. Len spoloč-
ným pričinením môže Handlová rásť a 
len spoločne dokážeme čeliť vonkaj-

Mestskú hromadnú dopravu chce mesto riadiť vo vlastnej réžii

ším prekážkam. Pristupujte k rôznym 
problematikám citlivo a dôkladne 
analyzujte, aby sme dokázali zodpo-
vedne pracovať na našich spoločných 
cieľoch. Buďte prosím oporou našim 
školám, organizáciam i spolkom, kto-
ré spoluvytvárajú a obohacujú život 
v meste. Dobré slovo, dobrý skutok a 
pomoc. Sú to dôležité atribúty. Pevne 
verím, že ste všetci tímoví hráči, kto-
rým záleží na napredovaní Handlovej 
v ťažších časoch. Prajem nám všetkým 
dostatok energie na prácu, ktorá nás 
čaká a je jej naozaj veľa. Buďte pri tom 
trpezliví a ľudskí,“ uzavrela príhovor 
poslancom primátorka Silvia Grúbe-
rová.                                     

          (TASR/INU)

Cieľom samosprávy je, aby penia-
ze na mestskú hromadnú dopravu 
ostávali v meste, v mestskej firme. 
V ostatných rokoch išlo o sumu 230 
000 eur ročne.   

Mestu Handlová k 31. 12. 2022 kon-
čí zmluva o zabezpečení mestskej 
hromadnej dopravy so spoločnosťou 
SAD Prievidza, ktorá túto službu pre-
vádzkovala desať rokov. Samospráva 
si v období rokov 2020 – 2021 dala 
u Žilinskej univerzity vypracovať Plán 
dopravnej obslužnosti mesta Hand-
lová.
Podľa primátorky, Silvie Grúberovej, v 
priebehu šiestich rokov sa počet osôb 
prevezených v mestskej hromadnej 
doprave znížil o polovicu, zo 400 tis. 
na necelých 200 tis. ročne. „Autobusy 
v súčasnosti nie sú dostatočne vyu-
žívané. S vedomím, že zmluva končí, 
sme sa zamýšľali, ako to riešiť a po-
vedali sme si, že máme silnú mestskú 

obchodnú spoločnosť Hater Hand-
lová, ktorá by mohla vykonávať aj 
dopravu vo verejnom záujme. Pri prí-
padných zmenách trasovania liniek, 
obmedzení alebo naopak posilnení 
spojov predpokladáme vyššiu mieru 
flexibility. Je to spoľahlivá firma, kto-
rá zamestnáva Handlovčanov a urči-
te dokáže využiť aj kapacity vodičov, 
ktorí pracovali pre SAD Prievidza.“
Mesto na príprave zmeny dopravcu 
pracovalo počas celého roka. Potreb-
né bolo najmä vybaviť dopravnú li-
cenciu a obstarať nové autobusy. „V 
týchto dňoch môžeme konštatovať, 
že posledné procesy dobiehajú. Hater 
Handlová zakúpi dva nové autobusy. 
Jeden má kapacitu 15 miest na sede-
nie a 25 na státie, čiže dohromady 40. 
Väčší ma kapacitu 25 miest na sede-
nie a 28 na státie, čiže naraz prepraví 
viac ako 50 ľudí. V niektorých časoch 
bude potrebné tieto autobusy po-
silniť a vtedy budú vypomáhať dva 

staršie, 50 miestne, veľké autobusy. 
Hlavne však budú jazdiť dva nové, 
nízkopodlažné autobusy s plošinou 
pre invalidov. Autobusy budú mať aj 
pripojenie na USB a verím, že komfort 
cestujúcich sa rapídne zvýši,“ uviedla 
primátorka.
Pre obyvateľov sa podľa jej ďalších 
slov nezmení nič, lebo linky, ktoré ces-
tujúci poznajú, ostanú na 97 percent 
zachované. Tie tri percentá sú linky, 
ktoré dlhodobo neboli vyťažené. Ne-
zmení sa ani cena lístka. „Pre obyva-
teľov sa zmení to, že budú premávať 
nové, čisté, moderné autobusy. Prvý 
polrok budeme sledovať všetko, čo 
bude súvisieť s mestskou hromad-
nou dopravou vo verejnom záujme a 
na konci roka 2023 to vyhodnotíme z 
hľadiska ekonomiky.
Mesto Handlová doteraz platilo 
SAD Prievidza 18 800 eur mesačne 
a v ostatných rokoch v januári ešte 
doplácalo za predchádzajúci rok do 

sumy 230 000 eur ročne. „Neradi by 
sme obmedzovali mestskú hromad-
nú dopravu, naopak, chceme ľuďom 
poskytnúť komfort a chceli by sme 
vylepšiť aj dostupnosť niektorých 
lokalít, kam boli spoje v minulosti 
zrušené,“ uzavrela primátorka Silvia 
Grúberová.
Ako uviedol Vladimír Borák, konateľ 
spoločnosti Hater Handlová, vo firme 
už je zamestnaná odborne spôsobilá 
osoba na vedenie osobnej dopravy, 
čo muselo predchádzať povoleniu od 
krajského úradu. „Krajský úrad posiela 
zoznam vecí, ktoré musíte absolvovať 
alebo mať zabezpečené. Tieto veci 
máme všetky. Teraz je na krajskom 
úrade, aby nám udelil licenciu. Oni 
majú zákonné lehoty a v tom limite 
sme.“ Podľa jeho ďalších slov v proce-
se je už aj zápis osobnej dopravy do 
predmetov činnosti firmy Hater Han-
dlová v Obchodnom registri.

(RED)  
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Pracovné miesto sa bude obsadzo-
vať výberovým  konaním.

Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konanie na pracovné miesto odbor-
ný pracovník pre oblasť psychológie. 
Pracovné miesto sa obsadzuje pre 
výkon činnosti pracovníka Kontakt-
ného centra – podporného tímu 
počas trvania projektu „Podpora za-
mestnateľnosti v regióne horná Nit-
ra“ s miestom výkonu práce v meste 
Handlová. 

Náplň práce
• Poskytovanie bezplatného psycho-
logického poradenstva v priestoroch 
Kontaktného centra.
• Motivácia zamestnancov a pracov-
nej sily na nové uplatnenie sa na trhu 
práce, rekvalifikácie, nové životné 
príležitosti.
• Pomoc klientom pri významnej zme-
ne pracovného prostredia, budovaní 
kariéry.
• Preventívna starostlivosť o klientov a 
pomoc pri odstraňovaní sociálno-pa-
tologických javov.
• Vykonávanie rozhovorov s klientmi 
a ich blízkym okolím.  
• Účasť na tvorbe a realizácii vzdelá-

vacích, tréningových a rozvojových 
programov. 
 

Kvalifikačné predpoklady
Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. 
stupňa v odbore psychológia. Pozícia 
je vhodná pre absolventa.

Osobnostné predpoklady
• bezúhonnosť, komunikatívnosť
• spôsobilosti na právne úkony v pl-
nom rozsahu
• samostatnosť a flexibilita v práci
• pozitívny prístup k práci
• schopnosť pracovať pod tlakom
• schopnosť pracovať v tíme

Ide o pracovný pomer na dobu určitú 
do ukončenia realizácie aktivít národ-
ného projektu (november 2023), čias-
točný pracovný úväzok (20h/týždeň). 
Mzdové ohodnotenie: 909 € / mesiac.
Predpokladaný termín nástupu: 1. 1. 
2023.
Termín uzávierky prijímania žiadostí 
o účasť vo výberovom konaní je 2. 12. 
2022 do 14.00 hod. Dátum, miesto a 
hodinu výberového konania písomne 
oznámi príslušná výberová komisia 
tým uchádzačom, ktorí splnia  poža-
dované kvalifikačné kritériá.

Kontaktné centrum prijme psychológa

Amplióny rozhlasu opravia budúci rok
Aktuálne mesto eviduje viac ako 130 
ampliónov mestského rozhlasu. Od 
januára do novembra 2022 inves-
tovalo mesto do opráv pokazených 
ampliónov sumu 2 500 eur.
Aj keď z technických príčin nie je 
možné pokračovať do konca roka v 

opravách ampliónov, prípadné po-
ruchy môžu obyvatelia naďalej na-
hlasovať na prvý kontakt mestského 
úradu 046/519 25 11 alebo na email 
handlova@handlova.sk.
S opravami ampliónov by sa malo za-
čať v roku 2023.

Železničný viadukt nie je skratka
Handlovská mestská polícia v spolu-
práci so železničnou políciou zreali-
zovali 4. novembra preventívnu akciu 
zameranú na dodržiavanie zákazu 
vstupu ľudí na železničný most.
Všeobecne platné predpisy týkajúce 
sa bezpečnosti železničnej dopravy 
boli vizualizované novým značením 
s textom: Vyhradený priestor ŽSR, 
neoprávneným osobám vstup za
kázaný!
Handlovský viadukt využívajú Hand-
lovčania ako skratku na prechod ku 
svojim záhradám.
Handlovská polícia oslovila Železnice 
Slovenskej republiky s prosbou, či je 
možné osadiť na viadukt nové infor-
mačné tabule, ktoré by informovali o 
zákaze vstupu na koľajisko, i keď také-
to predpisy všeobecne platia.  Želez-
nice Slovenskej republiky rýchlo rea-
govali a nové tabule sú už osadené.
Po ich osadení v spolupráci s Mests-
kou políciou Železničná polícia vyko-
nala preventívnu akciu.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľst-
va Policajného zboru Trenčín, Eleny 
Antalovej, cieľom preventívnej čin-
nosti bolo upozorniť občanov, ktorí 
si skracujú svoju cestu cez železničnú 
trať, na nebezpečenstvo svojho ko-
nania. „Vo veľa prípadoch má takéto 
konanie tragické následky. Treba si 
uvedomiť, že rušňovodič po spozoro-
vaní osoby v koľajisku má len krátky 
čas na odvrátenie nebezpečenstva 
stretu s touto osobou, pretože brzdná 
dráha vlakovej súpravy je vzhľadom 
na rýchlosť a hmotnosť vlaku oveľa 
dlhšia ako pro automobiloch. Zákon 
o dráhach zakazuje nepovolaným 

osobám vstup na jazdu dráhu a do 
jej obvodu. Ak špeciálny stavebný 
úrad nerozhodne inak, obvod dráhy 
je tri metre. Železničný most je súčasť 
železničnej infraštruktúry, ktorá je sú-
časťou obvodu dráhy.“
Počas dvojhodinovej preventívnej ak-
cie chceli cez most prejsť traja ľudia. 
Železničná polícia riešila priestupok 
dohovorom. Najbližšie týždne bude 
Mestská polícia Handlová pomocou 
kamerového systému a občasnými 
kontrolami, pokračovať v prevencii 
formou vysvetľovania a dohovárania.
Po tomto čase by mala prejsť z pre-
vencie do represívnej formy. Mestská 
polícia nie je oprávnená na tomto 
úseku udeľovať pokuty, ale má po-
vinnosť oznamovať ich príslušnému 
orgánu železničnej polície. Podľa 
Antalovej ten, kto prechádza cez 
železničnú dráhu mimo určeného 
priestoru, priechodu alebo priecestia 
sa dopustí priestupku a môže dostať 
v blokovom konaní pokutu od 10 do 
50 eur.

(RTVPD)

Európska komisia (EK) vo štvrtok 24. 
novembra prijala plán spravodlivej 
transformácie územia pre Slovensko, 
v ktorom sa stanovuje stratégia inves-
tovania 459 miliónov eur z Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST). Tieto 
finančné zdroje podporia spravodli-
vý prechod ku klimatickej neutralite 
v najzraniteľnejších regiónoch Slo-
venska.
Fond spravodlivej transformácie po-
môže Slovensku do roku 2023 pos-
tupne ukončiť ťažbu uhlia a využíva-
nie uhoľných elektrární. Podporí sa z 
neho najmä spravodlivá transformá-
cia kovopriemyslu a chemického prie-
myslu v hornonitrianskom regióne a 
Košickom a Banskobystrickom kraji.
EK pripomenula, že hornonitriansky 
región je jedinou oblasťou, kde sa na 
Slovensku ťaží uhlie. Ťažba hnedého 
uhlia a jeho spaľovanie v elektrárni 
Nováky sa má do roku 2023 postupne 
ukončiť. FST pomôže vytvárať nové 
pracovné príležitosti pre pracovní-
kov v uhoľnom sektore, ich rodiny a 
mladých ľudí, ktorí chcú žiť a praco-
vať v danom regióne. Fond podporí 
aj opatrenia v prospech energetickej 
efektívnosti verejných budov a ino-
vatívne riešenia v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov.
Košický kraj závisí od priemyselných 
sektorov produkujúcich veľmi vyso-
ké emisie skleníkových plynov, a má 
najväčší potenciál dekarbonizácie na 
Slovensku. V oceliarskom priemysle 
treba vykonať technologické zmeny 
s cieľom pomôcť krajine dosiahnuť 
klimatické ciele. FST pomôže rekva-
lifikovať a zlepšiť zručnosti približne 
2400 pracovníkov v oceliarskom prie-
mysle a vytvoria sa nové pracovné 
príležitosti v zelených sektoroch, v 
sektore energie z obnoviteľných zdro-
jov, uskladňovania energie a moder-
nizácie sietí diaľkového vykurovania, 
čo prinesie úspory energie.
Banskobystrický kraj je jedným z 
najmenej rozvinutých na Slovensku, 
pričom viaceré okresy závisia od prie-
myselných sektorov s veľmi vysokými 
emisiami skleníkových plynov. FST 
pomôže so zvýšením energetickej 
efektívnosti vo verejných budovách 
a využívaním geotermálnych zdrojov 
energie, ako aj s celoživotným vzde-
lávaním pracovníkov a podporou od-
borných škôl.
Cez FST sa podporujú územia, ktoré 
pri prechode na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo čelia osobitným výz-
vam. 
Komisia schválila partnerskú dohodu 
so Slovenskom v júli 2022. V plánoch 
spravodlivej transformácie územia 
vypracovaných v úzkej spolupráci s 
miestnymi partnermi sa identifikujú 
výzvy na každom území, ako aj potre-
by rozvoja a ciele, ktoré sa majú splniť 
do roku 2030. 
Schválenie plánov spravodlivej 

Európska komisia odobrila Slovensku 459 mil. eur

transformácie územia otvára dvere 
cielenému financovaniu na základe 
ďalších dvoch pilierov Mechanizmu 
spravodlivej transformácie - schémy 
na spravodlivú transformáciu v rámci 
Programu InvestEU a úverového nás t-
roja pre verejný sektor na spravodlivú 
transformáciu, v ktorom sa kombinu-
jú granty EK s úvermi Európskej inves-
tičnej banky.
Mechanizmus spravodlivej transfor-
mácie má zabezpečiť, aby sa prechod 
na klimaticky neutrálne hospodárst-
vo uskutočňoval spravodlivo a aby 
sa pritom na nikoho nezabudlo. Pos-
kytuje cielenú podporu s cieľom po-
môcť mobilizovať približne 55 miliárd 
eur v rokoch 2021 – 2027 v najzasiah-
nutejších regiónoch EÚ.

Aktualizácia Akčného plánu

Podpredsedníčka vlády a minister-
ka investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie predložila na me-
dzirezortné pripomienkové konanie 
materiál Aktualizácia Akčného plá-
nu transformácie uhoľného regiónu 
horná Nitra. Transformácia regiónu 
je dlhodobým a kontinuálnym pro-
cesom, ktorej postup je mapovaný a 
každoročne zaznamenaný v aktuali-
zácii Akčného plánu. Od schválenia 
Akčného plánu boli vykonané dve 
aktualizácie. Poslednú aktualizáciu 
Akčného plánu za rok 2021 schválila 
vláda Slovenskej republiky 12. janu-
ára 2022. 
Dôležitým prvkom pri tejto aktualizá-
cii Akčného plánu je pokrok v procese 
prípravy Programu Slovensko na roky 
2021 – 2027 (ďalej len „Program Slo-
vensko”) vrátane Plánu spravodlivej 
transformácie územia, ktoré budú 
dôležitým zdrojom financovania Akč-
ného plánu v programovom období 

2021 – 2027.
V rámci aktualizácie zostáva pôvodná 
štruktúra Akčného plánu vrátane náz-
vov jednotlivých kapitol, zachovaná. 
Jednotlivé kapitoly Akčného plánu 
boli aktualizované nasledovne:
Kapitola 3 - Úvod bola aktualizova-
ná vzhľadom na pokrok v prípra-
ve Programu Slovensko. Súčasťou 
Programu Slovensko je Fond na spra-
vodlivú transformáciu, ktorý v kon-
texte riešenia dôsledkov spojených s 
prechodom na klimatickú neutralitu 
poskytne mechanizmus pomoci  pre 
región horná Nitra. Kapitola 4 - Ma-
nažérske zhrnutie, kapitola 5 - Vý-
chodiská Akčného plánu, kapitola 
7 - Akčný plán, kapitola 8 - Zdroje fi-
nancovania Akčného plánu, kapitola 
9 - Časový plán a kapitola 10 - Prílohy 
boli aktualizované v zmysle pripo-
mienok a komentárov relevantných 
riadiacich orgánov, sprostredkova-
teľských orgánov a členov pracov-
nej skupiny pre Akčný plán, ktorí vo 
svojich úpravách zohľadnili postupu-
júci proces transformácie regiónu a 
aktualizáciu dát interpretovaných v 
rámci dokumentu. V rámci kapitoly 8 
boli zároveň aktualizované informá-
cie týkajúce sa zdrojov financovania 
z Programu Slovensko, ako aj iných 
zdrojov financovania. V kapitole 10 
bol aktualizovaný zásobník indika-
tívnych projektových zámerov a in-
formácie týkajúce sa charakteristiky 
jednotlivých zdrojov financovania 
Akčného plánu.
Aktualizácia Akčného plánu trans-
formácie uhoľného regiónu horná 
Nitra je zverejnená na stránke www.
slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/
LP/2022/798 Lehota na predkladanie 
pripomienok prostredníctvom por-
tálu Slovlex končí 6. decembra 2022.

(TASR/INU)

Samospráva reštrukturalizovala svoje dlhodobé úvery
Mestské zastupiteľstvo v roku 2016 
schválilo reštrukturalizáciu inves-
tičných a neinvestičných dodá-
vateľských záväzkov mesta voči 
spoločnostiam HANT BA, HATER – 
HANDLOVÁ, SAD Prievidza a TMG for-
mou postúpenia pohľadávok týchto 
spoločností voči mestu Handlová na 
Slovenskú sporiteľňu v celkovej výš-
ke istiny obchodných záväzkov ma-
ximálne do 1 300 000 eur. Splatnosť 

prvých splátok začínala 30. 6. 2016 a 
posledné splátky mali byť splatné k 
30. 11. 2022 jednorazovou splátkou 
vo výške 510 432,75 eur.
Ďalším záväzkom mesta je investičný 
úver, ktorý pozostával z troch úverov: 
dva na rekonštrukciu mestských ko-
munikácii a jeden na výstavbu bytov-
ky, so splátkou vo výške 283 769,14 
eur splatnou k 28. 2. 2023. 
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo 

predĺženie splatnosti uvedených úve-
rov so zlúčením do jedného investič-
ného s celkovou výškou 794 201,89 
eur. Zo štyroch oslovených komerč-
ných bánk ponúkla najvýhodnejšie 
podmienky Slovenská sporiteľňa. 
Doba splatnosti prolongovaného 
úveru na päť rokov je nastavená s 
optimalizáciou v nadväznosti na roz-
počet a peňažné toky mesta.        

(INU)
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Hoci významnú časť energie ušet-
ríte finančne nákladnejšími opat-
reniami, ako je výmena okien a 
zateplenie, zaujímavé úspory viete 
dosiahnuť aj šetrnejším správaním 
a opatreniami s menšími nákladmi. 

Najlacnejšia energia je tá, ktorú ne-
treba vyrobiť. Preto sa v prvom rade 
snažme energiou neplytvať. Obno-
viteľné zdroje neznižujú spotrebu 
energie, pomáhajú znižovať náklady 
na energiu a závislosť na fosílnych 
palivách.
Ak vás zaujíma, ako môžete ušetriť 
energiu, kontaktujte poradenské cen-
trá Slovenskej inovačnej a energetic-
ká agentúry ŽIŤ ENERGIOU. Odborní 
konzultanti vám bezplatne poradia, 
čo konkrétne môžete pre zníženie 
spotreby a nákladov na energiu uro-
biť vo vašej domácnosti a aké tech-
nológie alebo ich kombinácie vám 
pritom poslúžia. Sú vám k dispozícii 
v poradenských centrách ŽIŤ ENER-
GIOU v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Trenčíne, Žiline a v Košiciach a na 
bezplatnej linke 0800 199 399.

10  rád ako ušetriť pri vykurovaní 
a chladení

1. Zbytočne neprekurujme
Každé zvýšenie teploty o 1°C zname-
ná 6 % energie navyše. Keď je nám v 
miestnosti teplo, neotvárajme okná, 
ale nastavme regulačnú hlavicu, aby 
obmedzila výkon radiátorov

2. Nastavme si hlavice na radiátoroch 
správne
Radiátory najcitlivejšie reagujú na 
teplotu v miestnosti vtedy, ak hlavice 
necháme nastavené okolo stupňa 3. 
To nám zabezpečí tepelnú pohodu 
aj v miestnostiach, kde sa zdržujeme 
najviac. Pri odchode na viac dní, na-
stavme hlavice na stupeň 2. Stupeň 4 
využívajme len pre pohodu starších 
ľudí a prípadne na vykurovanie kú-
peľne.

3. Sledujme vlhkosť vzduchu v miest-
nostiach
Tepelná pohoda vo vykúrenej miest-
nosti do veľkej miery závisí od vlhkos-
ti vzduchu. Ideálne je udržiavať ju na 
úrovni 50 – 60 %. V zime je vlhkosť v 
interiéri nízka, no môžeme ju zvýšiť 
napríklad pomocou odparovačov 
vody, kvetov alebo akvárií. Prečo je 
to dôležité? Pretože pri vyššej vlh-
kosti vzduchu nám stačí menej kúriť. 
Pri vlhkosti vzduchu 30 % a teplote 23 
°C totiž pociťujeme rovnakú tepelnú 
pohodu ako pri teplote 21 °C a vlh-
kosti vzduchu 60 %. Ušetríme tak až  
12 % energie.

4. Neprekrývajme radiátory
Ak je radiátor prikrytý hrubým záve-
som, schovaný za nábytkom alebo 
sa na ňom suší oblečenie, prúdenie 
tepla do miestnosti je obmedzené 
a v izbe je zima. Spotreba tepla na 
vykurovanie je väčšia.

5. V zime nevypínajme kúrenie úplne
Ak odchádzame v zime na dovolenku, 
v dome stačí udržiavať teplotu 16 – 18 
°C. Nevypínajme však kúrenie úplne. 
Je podstatne drahšie vykúriť celkom 
studené a vlhké miestnosti, ako v nich 
udržiavať minimálnu teplotu.

6. Nezabudnime na odvzdušnenie 
radiátorov
Na začiatku vykurovacej sezóny 
skontrolujme vykurovaciu sústavu a 
odvzdušnime radiátory. Vtedy naplno 
otvorme termoregulačné ventily, aby 
sa vykurovacia sústava mohla riadne 
naplniť vodou a odvzdušniť.

Ako v domácnosti znížiť spotrebu energie?

7. Vetrajme krátko a intenzívne
Aj v zime musíme vetrať, aby sme 
zabránili  hromadeniu škodlivých 
látok v miestnosti. Za teplo, ktoré 
zbytočne vyletí von oknom, je pot-
rebné zaplatiť. Vetrajme  tak, aby sa 
neochladili steny a vnútorné zaria-
denie. Ak chceme vetrať s vyšším 
komfortom a zároveň šetriť náklady, 
je možné využiť rekuperačné vetranie 
so spätným získavaním tepla.

8. V zimnom období pustime slnko 
dovnútra
V zime nechávajte rolety a žalúzie 
odostreté, aby slnko preniklo dnu. 
Každý stupeň navyše sa počíta. Ak 
stavbu len pripravujete, naplánujte 
si tieniace prvky tak, aby ste využili 
maximum zimného slnka, ktoré je 
nižšie.

9. Skontrolujme nastavenie okien
Aj keď máme  kvalitné okná s dobrými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami, 
môžeme plytvať teplom. Po rokoch 
používania nemusia dobre doliehať, 
preto je dôležité nezanedbať servis a 
preveriť ich správne nastavenie. Tech-
nik nám môže  odporučiť aj výmenu 
tesnenia, prípadne zasklenia.

10. Najskôr znížme spotrebu, až po-
tom využime OZE
Hoci nemáme na zateplenie celého 
domu, aj čiastkové opatrenia, 
napríklad výmena okien, prinesú 
úspory. Až po znížení spotreby tepla 
zvážme investíciu do nového zaria-
denia na využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie.

10  rád ako ušetriť pri teplej vode

11. Riad umývajme v napustenom 
dreze alebo v umývačke
Riad je možné umyť v napuste-
nom dreze alebo ešte úspornejšie 
v umývačke. Najnovšie modely sú 
schop né kvalitne umyť na jeden 
cyklus riady so spotrebou pod 10 
litrov. Pri ručnom umývaní môžeme 
minúť až 6-násobne viac vody. S 
umývačkou riadu tak ušetríme vodu 
aj energiu na jej zohriatie.

12. Namiesto kúpania vo vani sa os-
prchujme
Sprchovanie namiesto napúšťania 
plnej vane pri kúpaní usporí vodu 
aj teplo na jej prípravu. Ak chceme 
ušetriť ešte viac, skúsme sa otužovať. 
Benefitom je aj výrazné osvieženie a 
vzpruženie organizmu.

13. Strážme si čas sprchovania
Nacvičte si dvojminútové sprcho-
vanie. Keď sa sprchujeme dlhšie ako 

päť minút, minieme toľko vody, ako 
keby sme si napustili plnú vaňu.

14. Zuby si zvládneme vyčistiť aj s 
pohárom vody
Umývanie zubov pod tečúcou vodou 
zbytočne zvyšuje spotrebu vody. 
Môže sa jej tak minúť až o 20 litrov 
viac. To by človeku vyšlo na pitie 
na celý  týždeň. Pri umývaní zubov 
pritom stačí použiť len pohár vody.

15. Opravme každý kvapkajúci kohú-
tik
Cez kvapkajúci vodovodný kohútik 
môže za mesiac uniknúť vyše 3 300 
litrov vody. Tento objem postačuje pri 
odporúčaných 3 litroch za deň trom 
ľuďom na pitie na celý rok. Pre lepšiu 
predstavu to zodpovedá 20 plným 
vaniam.

16. Úsporné batérie sa nám vyplatia
Pákové batérie zásadne skracujú čas 
potrebný na nastavenie požado-
vanej teploty vody. Oproti klasickým 
batériám s dvomi kohútikmi ušetria 
až 30 % vody. A termostatické batérie 
navyše umožňujú teplotu vody nas-
taviť vopred. Ak si ju raz nastavíme, 
neskôr už stačí regulovať len intenzitu 
prietoku.

17. Vďaka perlátorom ušetríme až 
20% vody
Malé plastové sitká umožňujú pre-
miešavanie vody so vzduchom. Tým 
sa znižuje prietok a zároveň zvyšuje 
objem toku vody a rýchlosť jej prúde-
nia. Použitím perlátorov môžeme 
ušetriť až 20 % vody.

18. Vyberajme si úsporné sprchovacie 
hlavice
Na sprchovacej hlavici s nas-
taviteľným prietokom si vieme 
zvoliť počet dýz. Pri menšom počte 
dýz zvýšime rýchlosť prúdu vody a 
znížime spotrebu. Nenechajme sa 
zlákať iba dizajnom, vyberajme aj 
podľa úspory.

19. Inteligentná práčka má nižšiu 
spotrebu
Moderná práčka vie úsporne vyprať 
polovičnú dávku oblečenia, pričom 
prispôsobuje spotrebu vody sku-
točnej hmotnosti náplne. To zároveň 
ovplyvňuje i spotrebu elektriny.

20. Pripravme si teplú vodu zo slnka
Ak má naša domácnosť vyššiu spotre-
bu teplej vody a vhodné podmienky, 
je dobré zvážiť inštaláciu slnečných 
kolektorov. Teplú vodu si tak zabez-
pečíme vďaka energii zo slnka pods-
tatne lacnejšie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Tradičné mená nahrádzajú nezvyčajné
Od 1. januára do 22. novembra roku 
2022 sa v Handlovej narodilo 94 detí. 
Ako informovala Eva Gálová z referá-
tu evidencie obyvateľstva, najobľú-
benejšími dievčenskými menami sú 
Diana, Amália, Viktória, Sofia a Eliška. 

Z nezvyčajných mien sú to Charlotte, 
Ester alebo Gréta. Obľúbené chlap-
čenské mená sú Oliver, Samuel, Mar-
tin, Tomáš a Dominik, medzi najmlad-
šími Handlovčanmi sú však aj Nathan, 
Eliáš alebo Timon.                             (RED)

Zavedenie úpravy odpadu pred sklád-
kovaním by sa malo posunúť o rok
Povinnosť úpravy komunálneho od-
padu pred jeho uložením na skládku 
by sa mala posunúť z januára 2023 
na január 2024. Vyplýva to z novely 
vyhlášky, ktorú Ministerstvo životné-
ho prostredia (MŽP) SR predložilo do 
skráteného medzirezortného pripo-
mienkového konania (MPK). Infor-
máciu prijala Únia miest Slovenska 
(ÚMS) „s úľavou“.
„Je nepochopiteľné, že až pod tla-
kom slovenských miest, odborných 
partnerov a zberových spoločností, 
ktoré konzistentne od začiatku roka 
upozorňovali na nereálne požiadavky 
rezortu a jeho nezodpovedný prístup, 
MŽP SR v poslednom možnom termí-
ne akceptovalo argumenty zástupcov 
z praxe a požiadavke o presune termí-
nu nakoniec vyhovelo,“ skonštatovala 
ÚMS. Verí, že zmena bude prijatá.
Skrátené MPK navrhuje envirorezort 
pre hrozbu značných hospodárskych 

škôd, ktoré by Slovenskej republike 
vznikli v dôsledku nezabezpečenia 
krokov vo veci úpravy zmesového 
odpadu. Tie sú spojené s vyhovením 
požiadavkám, ktoré vyplynuli z for-
málneho oznámenia Európskej ko-
misie, ktorým začala voči SR konanie 
pre nesprávnu aplikáciu európskych 
smerníc. 
Slovensko zaviedlo povinnosť me-
chanicko-biologickej úpravy odpadu 
pred uložením na skládku od 1. janu-
ára 2021. Následne sa účinnosť záko-
na posunula na začiatok budúceho 
roka. Žiadny zmesový odpad, ktorý 
nie je upravený, tak v budúcnosti ne-
bude môcť byť uložený na skládkach. 
Ide o fyzikálny, tepelný, chemický ale-
bo biologický proces vrátane triede-
nia odpadu, ktorý zmení vlastnosti 
odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho ob-
jem alebo znížiť jeho nebezpečné 
vlastnosti.                                           (TASR)

FOTO: SIEA

Voľné pracovné miesta v materskej škole
Materská škola, Ul. SNP 27, Hand-
lová vyhlásila výberové konanie na 
učiteľa/učiteľku materskej školy a 
pedagogického asistenta/asistentku. 
Úspešní uchádzači musia spĺňať kva-
lifikačné predpoklady v zmysle záko-
na č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a vyhlášky o kvalifikačných 
predpokladoch 1/2020. 
Obe pracovné miesta budú voľné od 
9. januára 2023, miesto učiteľa je na 
dobu určitú, na zastupovanie počas 

materskej dovolenky. Všetky požado-
vané doklady je potrebné doručiť do 
12. decembra 2022 na adresu mater-
skej školy.
Zoznam požadovaných dokladov a 
presné požiadavky v súvislosti s obsa-
dzovanými pracovnými miestami sú 
zverejnené na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v sekcii Pre obyva-
teľov – Školy v Handlovej – Zamest-
nanie školstvo. Uchádzači, ktorí budú 
spĺňať požadované kritéria budú kon-
taktovaní telefonicky.                      (RED)
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Výročné ceny mesta sú udeľované 
na základe schválenia poslanec-
kým zborom mesta, v kategórii 
cena primátora rozhoduje štatutár. 
Od roku 2006 do roku 2022 bolo 
spolu udelených 183 výročných 
cien mesta. Za rok 2022 si výroč-
né ceny prevzalo 6 výnimočných 
osobností Handlovej a jeden ko-
lektív. Ich výnimočnosť spočíva v 
ľudskosti, tvorivosti, sile a rozváž-
nosti. Slávnostný galaprogram sa 
konal 25. novembra s umeleckými 
vystúpeniami ZUŠ Handlová.

ThLc. Peter Repa
Za významný prínos k obnove ná
rodnej kultúrnej pamiatky, Kostola 
sv. Kataríny a všestrannú pomoc 
mestu Handlová.

Stopa farára Petra Repu zostane v 
Handlovej navždy. S jeho príchodom 
v roku 2015 prišla do Handlovej cir-
kev hodná 21. storočia. Čistá viera a 
otvorenosť pre všetkých veriacich, 
pochybujúcich i neveriacich. 
Srdcia Handlovčanov si získal, keď 
sa pustil do rekonštrukcie kostolnej 
veže. Z farára sa stal zo dňa na deň 
manažér a stavebník. A ľudia sa spojili 
a snažili sa pomôcť, ako mohli. 
Peter Repa otvoril dvere kostola do-
korán aj pre kultúru. Aj vďaka nemu 
sme v kostole sv. Kataríny zažili veľa 
pekných koncertov. Sima Marthauso-
vá, Janais, Kapucíni, rôzne spevácke 
zbory, vážna hudba. 
Peter Repa sa s Handlovčanmi preštri-
koval aj cez ťažké pandemické obdo-
bie. Aj napriek zatvorenému kostolu 
a zákazu bohoslužieb, bol ľuďom 
nablízku. Bez váhania sa zapojil do 
iniciatívy Sociálneho oddelenia mes-
ta Handlová pri zriaďovaní linky dô-
very, na ktorej boli k dispozícii kňazi 
aj psychológ.  Výrazne pomohol aj pri 
usporiadaní vzťahov cirkvi a mesta v 
oblasti HANDparku.  
Peter Repa nikdy ľudí nedelil na veria-
cich a neveriacich. Ku všetkým z nás 
pristupoval s otvoreným srdcom.
V júni tohto roku Petrova služba v 
Handlovej skončila. Povinnosti ho 
povolali do rímskokatolíckej farnosti 
Božieho milosrdenstva v Teranoch 
neďaleko Dudiniec. 

Miroslav Kubička
Za ľudský a profesionálny prístup pri 
zmierňovaní následkov mimoriad
nej situácie spôsobenej požiarom 
bytového domu zo 16. júna 2022.

Požiar, ku ktorému došlo v noci na 16. 
júna 2022 v Handlovej, si vyžiadal šty-
ri obete na životoch, zranenia utrpelo 
ďalších päť ľudí a spôsobil státisícové 
škody na majetku obyvateľov. 

Obrovská tragédia si vyžadovala 
enormné úsilie na zvládnutie ne-
spracovaných emócií spôsobených 
stratou ľudských životov a zničením 
domovov. Ale aj niekoho, kto racio-
nálne vyhodnotí situáciu a pustí sa do 
práce. Pri všetkom tom nešťastí, mal 
bytový dom aj jedno veľké šťastie a 
tým je ich správca. Miroslav Kubička 
je vzorom človeka, ktorý odhliadnuc 
od vlastných potrieb, keďže aj on je 
obyvateľom tohto bytového domu, 
preukázal v čase požiaru i v nasledu-
júcich obdobiach svoje ľudské kvali-
ty - empatiu, zodpovednosť a ochotu 
pomáhať. Obrovské úsilie vynaložil 
pri koordinácii všetkých prác, revízií, 
poskytovaní rozhovorov, odolávajúc 
ľudskej únave, vždy pokojný, racionál-
ny a maximálne slušný. Bol spojením 
medzi  svetom „tam vonku“, kde sme 
večer nachádzali pokoj svojich domo-
vov a tam „vnútri“, kde steny izieb boli 
pokryté čiernymi sadzami a istý čas 
nebolo jasné, či sa obyvatelia do svo-
jich domovov budú môcť ešte vrátiť.
Primátorka mesta udelila cenu s po-
ďakovaním za korektnú a veľmi pot-
rebnú spoluprácu so samosprávou 
mesta, odbornou i laickou verejnos-
ťou a považuje Miroslava Kubičku 
za vzor ľudskosti, ktorá je v dnešnej 
dobe tak veľmi potrebná.
 

Lucia Chudá
Za organizáciu letného tábora pre 
rodiny a deti so zdravotným znevý
hodnením HendiCamp.

Lucia Chudá je súčasťou kolektívu 
Mestskej polície mesta Handlová od 
roku 2017 a odvlani aj zástupkyňou 
jej náčelníka. Na handlovskom ná-
mestí stojí vďaka nej kovové srdce na 
vrchnáčiky pre Martinku Chrenkovú, 

v HendiCampe spojila srdcia dob-
rých ľudí a to vlastné má na pravom 
mieste.
Lucia Chudá získala Cenu primátorky 
za myšlienku, prípravu a organizá-
ciu letného podujatia „HendiCamp“, 
ktorý sa konal začiatkom júla 2022. 
Za schopnosť nadchnúť pre túto 
myšlienku obyvateľov, organizácie i 
zástupcov podnikateľského sektora 
a hlavne za vytvorenie možnosti pre 
hendikepované detí, aby aj oni mohli 
zažiť letný tábor, plný zábavy a zážit-
kov.
Hendicamp bola jedna z najvýznam-
nejších a najrozsiahlejších komunit-
ných aktivít v meste za posledné roky,  
s presahom do sociálnej, kultúrnej i 
športovej oblasti. Vyžadoval si časovo 
i ľudsky náročnú prácu. A hoci Lucia 
zvykne vždy ďakovať všetkým, ktorí 
jej pomohli, my teraz ďakujeme jej. Za 
jej šľachetné srdce, o ktoré sa dokáže 
podeliť s tými, ktorí to najviac potre-
bujú.

Kolektív pedagógov a žiakov 
Za vybudovanie ihriska v lokalite 

Banícka kolónia.

Na konci roka 2020 vznikla iniciatíva 
učiteľov zo Základnej školy Morov-
nianska cesta, pracujúcich so žiakmi 
z marginalizovanej rómskej komu-
nity. Išlo o projekt svojpomocného 
vybudovania futbalového ihriska v 
Baníckej kolónii a zveľadenia jeho 
okolia. Práce odštartovala oprava a 
skrášlenie autobusovej zastávky na 
Ulici Jána Vallu a inštalácia bezpeč-
nostnej kamery, ktorá tento priestor 
monitoruje. Pokračovalo sa na jar 
2021, kedy sa vysadili stromčeky a 
začal sa upravovať terén. Nasledo-
valo niekoľko brigád, počas ktorých 
žiaci upratali celý priestor a vyzbierali 
odpadky. Spoločnosť HATER poskytla 
ťažkú techniku na navezenie zeminy 
a vyrovnanie terénu, zároveň zabetó-
novali železné stĺpiky a priviezli dre-
vené palety ako základ pre budúce 
mantinely ihriska. Na niekoľkých bri-
gádach učitelia a žiaci rozhŕňali zemi-
nu, maľovali stĺpiky, naťahovali siete, 
aktivační pracovníci natierali palety.
Po dvoch rokoch, poznačených pan-
démiou, je ihrisko aj vďaka nezištnej 
pomoci mnohých ľudí, dokončené. 
Veríme, že žiaci, ktorí priložili ruky k 
dielu, ho budú chrániť a že bude dlho 
prinášať radosť deťom z Baníckej ko-
lónie.

PhDr. Miroslav Holček
in memoriam

Za prínos k rozvoju stredného škols
t  va na území mesta Handlová.

Miroslav Holček sa narodil v roku 
1955 v Trnave a väčšinu svojho pro-
fesijného života sa venoval školstvu. V 
roku 1980 sa presťahoval do Handlo-
vej, ktorá sa stala jeho domovom. De-
sať rokov pracoval v Bani Handlová na 
oddelení podnikovej výchovy a vzde-
lávania, kde organizoval kurzy, semi-
náre a školenia. Po nežnej revolúcii, v 
roku 1990, sa stal riaditeľom vtedaj-
šieho Stredného odborného učilišťa 
Handlová. Z jednostranne zameranej 
školy vytvoril najskôr Dievčenskú 
odbornú školu, neskôr Obchodnú 
akadémiu, Združenú strednú ško-
lu obchodu a služieb, až po dnešnú 
modernú Strednú odbornú školu. V 
roku 2007 odišiel pracovať  na Krajský 
škols ký úrad v Trenčíne.  Od roku 2011 
až do odchodu do dôchodku praco-
val v Centre sociálnych služieb Bôrik v 

Nitrianskom Pravne ako terapeut na 
sociálnom oddelení.  
Miroslav Holček bol aj občiansky 
aktívnym človekom. Tri volebné ob-
dobia pracoval ako poslanec mests-
kého zastupiteľstva v Handlovej. 
Jeho talent pre prednes využil pri 
významných životných udalostiach 
obyvateľov, počas sobášov, vítaní detí 
do života, či pri poslednej rozlúčke s 
Handlovčanmi.  Bol aj členom Hand-
lovského baníckeho spolku. 
Miroslav Holček s manželkou Jankou 
vychovali dve deti, syna Tomáša a 
dcéru Janu a tešili sa zo štyroch vnu-
kov. Svojich blízkych navždy opustil 
po dlhšej chorobe, vo veku nedoži-
tých 65 rokov 3. novembra 2020. 

Mgr. Janka Weiszová
Za významný prínos a rozvoj vzdelá
vania v meste Handlová.

Janka Weiszová prežila v Základnej 
škole Mierové námestie 36 rokov. 
Najskôr ako učiteľka slovenského ja-
zyka a občianskej náuky.  Vo svojom 
pedagogickom vzdelávaní pokračo-
vala najskôr špecializačné kvalifikač-
né štúdium etickej výchovy, potom II. 
stupeň kvalifikačnej skúšky a funkčné 
inovačné vzdelávanie pre pedagogic-
kých zamestnancov. Od novembra 
2000 bola zástupkyňou riaditeľa ško-
ly a od apríla 2009 sa stala jej riadi-
teľkou. Škola pod jej vedením získala 
veľmi dobré meno. Jej žiaci dosaho-
vali veľmi dobré výsledky, nielen vo 
vzdelávacom procese, ale aj na celo-
slovenských, či medzištátnych súťa-
žiach. Janka Weiszová bola aktívnou 
členkou Obecnej školskej rady mesta 
Handlová, podieľala na rozvoji škols-
tva a s veľkým záujmom sa zapájala 
do mimoškolských aktivít a podujatí 
organizovaných mestom Handlová.  
Počas svojho profesijného života 

preukázala všetky vlastnosti nielen 
dobrého pedagóga, ale aj manažéra.
V období, kedy škola prechádzala 
celkovou rekonštrukciou v rámci pro-
jektu  Prestavba, zateplenie a zariade-
nie nových učební - Základná škola 
Mierové námestie v rokoch 2009 až 
2011, neváhala osobne dohliadať na 
stavebné práce a vďaka jej osobnému 
záujmu tiež mnohé detaily  meniť tak, 
aby sa škola i zvonku stala lákavou 
vzdelávacou inštitúciou.

Pimátorka: Predchádzajúce voleb-
né obdobie sme „vychytali“

Prítomným sa po takmer dvoch ro-
koch prihovorila primátorka Silvia 
Grúberová. „Osobne sme sa za roky 
2020 a 2021 videli len málo alebo 
pod rúškom, pod ktorým ostalo mož-
no mnoho nevypovedaného, pretože 
sme neboli inšpirovaní vzájomným 
osobným dialógom, tak potrebným 
preto, aby sme videli v našich tvárach 
naše postoje alebo mali spätnú väz-
bu, počúvali konštruktívnu kritiku a 
videli si úprimne do očí. A potom pri-
šiel vojnový konflikt a do už tak kreh-
kej spoločnosti vstúpili hoaxy, ktoré 
začali rozdeľovať spoločnosť ešte 
viac.“  Keďže išlo o posledný príhovor 
v končiacom volebnom období, pri-
mátorka sa v ňom obzrela za seba, za 
výsledkami štvorročnej práce úradu 
a mestského zastupiteľstva. Dotkla 
sa deviatich základných tém života 
mesta.
1. Mestský úrad je podľa primátor-
ky otvorenejší a okrem tradičných 
mestských médií mesto začalo využí-
vať aj nové platformy, ako napríklad 
facebookový profil, portál Odkaz pre 
starostu alebo samostatnú aplikáciu 
pre smartfóny.
2. Handlová je podľa Silvie Grúbero-
vej čistejšia a zelenšia. Handlovčania 
môžu separovať o tri komodity viac, 
ako pred štyrmi rokmi a separujú už 
viac ako 40 % odpadu. 
3. Pri téme kultúra a šport konštato-
vala, že finančná situácia mestu stá-
le nedovoľuje investovať do rozvoja 
športu, kultúry a cestovného ruchu 
toľko prostriedkov, koľko si predsta-
vujeme.
4. Cestovný ruch sa v ostatných ro-
koch prebral k životu a podľa Silvie 
Grúberovej je jeho potenciál obrov-
ský, čomu má napomôcť aj pripravo-
vaná Koncepcia rozvoja cestovného 
ruchu.
5. Plán dopravnej obslužnosti bol 
podľa nej základom pre pripravovanú 
zmenu mestskej hromadnej dopravy 
a ďalšie strategické rozhodnutia v ob-
lasti parkovacej politiky v meste a na 
sídliskách. 
6. Pri téme bezpečnosti pripomenula, 
že začiatkom jej funkčného obdobia 
vymenovali nového náčelníka mest-
skej polície a zvýšili počet príslušní-
kov aj bezpečnostných kamier.
7. Terénna sociálna práca v meste 
funguje kontinuálne už 12 rokov pro-
stredníctvom národných projektov. 
8. Vzdelávanie detí a mládeže, pravi-
delné stretnutia s riaditeľkami škôl a 
podpora učiteľov sú prioritou vede-
nia mesta. Osvedčila sa spolupráca s 
Teach For Slovakia na ZŠ Školská, pri-
budli nové možnosti školení učiteľov 
a riaditeľov škôl, týždeň vzdelávania 
mal mnoho nových prvkov, vrátane 
vzdelávania seniorov.
9. Mesto sa podľa primátorky venu-
je politike zamestnanosti s cieľom 
zvýšiť zamestnanosť v meste. „Ne-
zamestnanosť v okrese sa pohybuje 
okolo 5,5%, čo je skutočne jedna z 
najnižších za dlhé roky.“

(RED)

Výročné ceny mesta za rok 2022 si prevzalo sedem laureátov

ThLc. Peter Repa                                                   FOTO: INU

Za Miroslava Kubičku si oceneniene prevzala jeho 
dcéra.                                                                       FOTO: INU

Lucia Chudá v tábore HandiCamp.               FOTO: LCH

Mgr. Janka Weiszová vstúpila do Siene slávy hand-
lovského školstva                                                 FOTO: _S

Miroslav Holček (1955 - 2020).   FOTO: ARCHÍV MsÚ
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Najstarší zápis o spolupráci medzi mestami Handlová a Zábřeh pochádza z roku 1972. V zápisoch schôdzí 
Městského národního výboru bolo prerokované nadviazanie družobných stykov vtedajších pionierskych or-
ganizácií. V Zábřehu aj v Handlovej sa konali v 90. rokoch športové hry. V roku 2016 bola podpísaná novšia 
zmluva o spolupráci. Pri príležitosti 50. výročia spolupráce primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová a 
starosta mesta Zábřeh, František John slávnostne obnovili polstoročnú spoluprácu.

Obnovenie družby s mestom Zábřeh

Pre pandémiu koronavírusu sa v 
roku 2020 nepodarilo odovzdať 
ceny za dobré nápady uskutočnené 
v roku 2020 a pre koronu nebola v 
roku 2021 súťaž „Dobrý nápad“ ani 
vyhlásená. Na slávnostnom oceňo-
vaní si preto prevzali ceny dobrý 
nápad školy za pekné projekty z 
roka 2020 a 2022.

Ekobádatelia 

Cenu Dobrý nápad za rok 2020 Získa-
la Základná škola Morovniaska cesta 
za aktivitu ekobádatelia. Traja, vtedy, 
štvrtáci sa rozhodli, že zmapujú trie-
denie odpadu na Morovnianskom 
sídlisku. Prešli takmer 20 stanovísk 
smetných košov a prišli na to, že ľudia 
triedia odpad nesprávne a tak vyrobili 
pomôcku, ako správne triediť, ktorú 
mali v pláne umiestniť na smetné 
koše. Žiaci pracovali po vedením pani 
učiteľky Ivany Doležalovej.

Vyrobiť, predať, pomôcť

Dobrý nápad v roku 2022 získala Zák-
ladná škola Školská za Dobrý nápad 
s názvom Vyrobiť, predať, pomôcť. 
Žiaci prevažne štvrtého ročníka sa 
zamýšľali, ako pomôcť svojmu okoliu. 
Najviac ich zaujali osamelé zatúlané 
psíky. Rozdelili sa do troch tímov: 
vyrábajúci, marketingový a predá-
vajúci. V čase po vyučovaní vyrábali 
ozdobné nádoby, sviečky, náramky 
a veľa iného. Žiaci vyrobili plagátiky, 
stanovili cenu svojich výrobkov a 
počas jedného týždňa predávali po 
vyučovaní svoje výrobky. Vyzbieranú 
sumu 215,50 eur spoločne ako tried-
ny kolektív venovali Karanténnej sta-

nici v Handlovej.  Ocenenie prevzala 
riaditeľka školy Ľudmila Pogádlová  s 
realizátorkou nápadu a súčasnou am-
basátorkou Teach For Slovakia Máriou 
Orlovskou.

Európsky deň jazykov

V roku 2020 bola ocenená za Dobrý 
nápad aj ZŠ Školská za Európsky deň 
jazykov. Každá trieda si pod vedením 
triedneho učiteľa vybrala jeden z eu-
rópskych štátov. V jeho duchu si vyz-
dobila triedu a pripravila zaujímavú 
prezentáciu, aktivitu alebo scénku. 
Žiaci postupne navštevovali rôzne 
triedy, a tak v jeden deň precestovali  
skoro celú Európu. Za Základnú školu 
Školská si ocenenie prevzala riaditeľ-
ka Ľudmila Pogádlová a učiteľ anglič-
tiny, Marián Holica.

Deň detí na Hornom konci

V roku 2020 pripravilo aj Centrum voľ-
ného času v Handlovej mnoho akcií, 
ocenenie Dobrý nápad si však vyslúži-
lo za Deň detí na Hornom konci. 

Virtuálne CVČ

Za  Dobrý nápad Virtuálne CVČ, ktorý 
sa stal dlhodobým projektom a jeho 
cieľom je, aby Centrum voľného času 
aj počas dištančného vzdelávania 
mohlo fungovať a bolo otvorené ve-
rejnosti. Vytvorili niekoľko žánrov a 
typov videí od náučných cez zábav-
né až po rôzne relácie. Tento projekt 
naďalej pomáha s propagáciou orga-
nizácií a združení na území mesta.

(RED)

Dobré nápady za roky 2020 a 2022 

Dve ceny si odniesol kolektív Centra voľného času Handlová. Z ľava Lucia Binkowski, Martina Strmeňová, 
Paulína Deliová, poverený riaditeľ CVČ Lukáš Fiala a Tomáš Karásek.

Mesto má nového čestného občana

Ing. Igor Reiff
Za celoživotný prínos k rozvoju ba
níctva, publikačnú činnosť a aktivi
ty uchovávajúce historické a banské 
dedičstvo mesta Handlová.

Igor Reiff celý svoj produktívny život 
odpracoval v Bani Handlová. Postup-
ne zastával najzodpovednejšie riadia-
ce funkcie. Bol jedným z iniciátorov 
založenia Handlovského baníckeho 
spolku. Od roku 2008 je držiteľom 
Plakety za rozvoj baníctva na hornej 
Nitre za celoživotný aktívny prínos 
pre baníctvo. V zmysle Štatútu mesta 
Handlová mu v roku 2009 bola ude-

lená Cena primátora mesta a v roku 
2016 Cena mesta.
Jeho životná cesta ľahká nebola. Igor 
Reiff bol v roku 1949 ako študent 
Gymnázia Andreja Sládkoviča uväz-
nený a odsúdený Štátnym súdom v 
Bratislave za protištátnu činnosť. V 
roku 1951, po podmienečnom pre-
pustení, nastúpil do Strediska pracu-
júceho dorastu v Jaklovciach, kde sa 
vyučil za baníka-rubača v Spišských 
železorudných baniach v Gelnici. 
Tam mu umožnili navštevovať večer-
nú školu pre pracujúcich pri Gymná-
ziu v Gelnici, kde na jeseň roku 1952 
zmaturoval. V októbri 1953 nastúpil 

na Banícku fakultu Vysokej školy tech-
nickej v Košiciach, ktorú absolvoval v 
roku 1958 a nastúpil do Veľkobane 
Handlová. V tomto podniku praco-
val nepretržite až do roku 1989 vo 
funkciách revírnik, vedúci ťažobného 
úseku, vedúci výroby závodu Východ-
ná šachta. V roku 1959 viedol prvé 
rúbanie s celokovovou výstužou a 
úzkopokosovým kombajnom. V roku 
1962 prešiel na správu podniku do 
technických funkcií v odboroch tech-
nického rozvoja, technickej prípravy 
výroby a v odbore výroby. Výrazne sa 
podieľal na činnosti záchranárskeho 
zboru, bol zástupcom vedúceho lik-
vidácie havárií až do roku 1987. Do 
dôchodku odchádzal koncom roku 
1989, ale následne si ho zamestnan-
ci vo februári 1990 zvolili do funkcie 
riaditeľa bane a v tom istom roku bol 
zvolený do mestského zastupiteľ-
stva. Túto funkciu vykonával do júla 
1992. V rokoch 1990 až 1995 zastu-
poval baníkov v zamestnávateľských 
zväzoch a bol zvolený za prezidenta 
Únie zamestnávateľských zväzov. Bol 
zakladajúcim členom Asociácie za-
mestnávateľských zväzov a združení 
Slovenska a od začiatku až do roku 
1995 zastupoval túto asociáciu v tri-
partitnom orgáne.
Igor Reiff bol jedným z iniciátorov 
založenia Handlovského baníckeho 
spolku. Svojimi skúsenosťami veľ-
kým podielom prispel k spracovaniu 
programových cieľov spolku a ich re-
alizovaní. Igor Reiff je zostavovateľom 
knihy 100 rokov priemyselnej ťažby 
uhlia - Baňa Handlová, z ktorej do 
dnešného dňa čerpá laická a odbor-
ná verejnosť.
Profesia Igora Reiffa spätá s baníckym 
životom, jeho život spätý s rodinou, 
jeho životný elán, človečina a nad-
hľad, zdobia jeho osobnosť. Kto s ním 
mal možnosť stráviť čas a počuť jeho 
názory, vycítil jeho múdrosť, pokoru, 
hlboký zmysel pre spravodlivosť, úctu 
k pravde a snahu nájsť cesty, ktoré 
napokon vždy vedú k riešeniam, do-
hodám a zmieru. Tento vzácny muž 
v máji oslávil 90. narodeniny. My mu 
prajeme veľa zdravia a dúfame, že 
ako čestný občan nášho mesta bude 
i naďalej súčasťou projektov, ktoré má 
naše mesto pred sebou.                 (RED)

Ocenený kolektív pedagógov a žiakov Základnej školy Morovnianska cesta.                                                                                                                                                              FOTO: INU

Ing. Igor Reiff                                                                                                                                                                          FOTO: _S
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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.

                    Od vrcholu k revolúcii

V obnovovaní mechanizácie v pod-
zemí Bane Handlová pokračujeme 
ďalej. Aj v mechanizovanej výstuži 
používanej na vypúšťanie z nadstro-
povej lavice a po preskúmaní ponúk 
európskych výrobcov sa pozornosť 
zamerala opäť na firmu Hemscheidt, 
ktorá ponúkla výstuž MHW 4500, 
konštruovanú zhruba na podmienky 
Bane Handlová, ktorá využívala sys-
tém druhého dopravníka na transport 
uhlia z nadstropovej lavice. S výstužou 
bol kúpený kombajn ESA 150L. Kom-

plex bol úspešne nasadený v 2. poli.
Začiatkom osemdesiatych rokov sa 
v Banskom výskumnom ústave Prie-
vidza začalo pracovať na štítovej výs-
tuži, ktorá by mala v závalových ští-
toch umiestnený uzatvárateľný otvor 
na vypúšťanie uhlia z nadstropovej la-
vice. Uzáver po jeho vyklopení by mal 
dosiahnuť líniu stenového dopravníka 
a poslúžiť ako žľab na dopravu uhlia 
z nadstropu na jeho trať. Tým by od-
padol v porube druhý dopravník. 
Výsledkom bola výstuž BMV 2,0-3,2, 
ktorá sa dostala do bane Handlová v 
roku 1987. Pracoval spolu s kombaj-
nom ESA 150L. Pri prvom nasadení sa 
ukázal rad nedostatkov v konštrukcii 
a technologických problémov. Po 
inováciách  bol výsledok typ BMV 1M. 
Táto výstuž sa stala nosnou výstužou 
až do roku 2000.
Samozrejme, modernizovaním me-
chanizácie porubov sa museli zdo-
konaľovať aj činnosti, bez ktorých by 
rúbanie a razenie nebolo úspešné. 
Jedna z najdôležitejších činností je aj 
rýchle zásobovanie pracovísk materiá-
lom a odvoz nepotrebného materiálu 
z pracovísk. Zaviedla sa doprava na 
podvesnej dráhe, ktorej trať z nosní-
kov profilu I, bola umiestnená v stro-
pe diela. Vozíky podvesnej dráhy boli 
najprv ťahané pomocou lana a elek-
trického vrátku. Od roku 1975 sa začali 
používať podvesné lokomotívy LZH 
50.1 a LZH 50.2 vyvinuté a vyrábané v 
dielňach Banského výskumného ústa-
vu v Prievidzi.
Prvé sovietske hrabľové dopravníky 
sa nahradzovali najprv poľskými, ale 
potom sa používali výrobky n.p. Ostroj 

Opava (TH-500, TH-600 a TH 601). Pá-
sové dopravníky dodával tiež Ostroj 
Opava (TP 400 C, TP 800 so šírkou 
pásu 800 mm a TP 630, TP 630 A so 
šírkou pásu 1000 mm).
Od roku 1977, kedy bola dosiahnutá 
najväčšia ťažba, začala ťažba postup-
ne klesať. Napríklad v roku 1978  1 400 
000 t, rok 1984 1 200 000 t. ešte v roku 
1987 sa ťažba zodvihla 1 400 000 t, ale 
potom už rapídne klesala, napr. rok 
1990  1 000 000 t. Už v roku 1988 boli 
vládou zastavené viaceré investičné 
akcie v štáte ako dôsledok veľkej ro-
zostavanosti a narastajúcich ťažkostí s 
financovaním. V našom podniku (SUB 
– Slovenské uholné bane) sa zastavila 
v rámci tejto vládnej direktívy výstav-
ba jamy Južná VII a povrchových za-
riadení pri nej.
Odštepný závod SUB – Baňa Hand-
lová – v neradostnej situácii kráčal k 
novembru 1989.
November 1989 – nežná revolúcia. Ale 
baníctvo dostáva rany pod pás. Ako 
ďalej ? Pokračovanie nabudúce.

Kvízové otázky
1. V ktorom poli bol prvýkrát nasade-
ný komplex MHW 4500 ?
2. Od ktorého roku sa začali používať 
podvesné lokomotívy ?
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

Fond na podporu umenia a kultúry 
opäť podporil mestskú knižnicu.

Mestská knižnica sa aj v tomto roku 
uchádzala o finančnú dotáciu na 
skvalitnenie a doplňovanie knižničné-
ho fondu, z Fondu na podporu ume-
nia. Vďaka schválenému projektu, 
pod názvom „Nové knihy - najkrajší 
dar pre čitateľov k 100. výročiu kniž-
nice“, sme získali do knižnice finančné 
prostriedky vo výške 3 500 eur, účelo-
vo viazané na nákup kníh. Do knižni-
ce pribudne viac ako 300 nových titu-
lov. Projekt budeme realizovať do 30. 
júna 2023, knihy budeme nakupovať 
pravidelne, na základe požiadaviek a 
záujmu čitateľov. Naši čitatelia sa už 
teraz môžu tešiť na nové knihy pre 
všetky vekové kategórie a na knihy 
rôznych žánrov. Hlavným zámerom 
projektu je novými knihami prispie-
vať k rozvoju čitateľských zručností, 

prehlbovať návyk navštevovať knižni-
cu, ale zamerať sa aj na relax a oddych 
našich čitateľov. 
Veríme, že našim čitateľom sa budú 
zakúpené knihy páčiť, že si tu knihu 
nájdu podľa záujmu deti i dospelí a 
návštevnosť našej knižnice sa zvýši.
Navštívte knižnicu, tešíme sa na kaž-
dého čitateľa.

Daniela Mikulášová, riaditeľka

Do knižnice pribudne vyše 300 kníh

Čitatelia sa môžu tešiť na nové knihy pre všetky vekové kategórie a na knihy rôznych žánrov.          FOTO: MKH 

Žiaci ZUŠ opäť úspešní v celoslovenských súťažiach

Víťazky speváckej súťaže s Tomášom Bezdedom.                                                                                                   FOTO: ZUŠ

Iba nedávno sa otvorili brány Základ-
nej umeleckej školy v Handlovej a už 
naši žiaci získali prvé úspechy v je-
senných súťažiach. Ako prví sa súťaže 
zúčastnili žiaci speváckého oddelenia 
pod vedením Anežky Balušinskej, DiS. 
art. Po dvoch rokoch odmlky sa 10. 
11. 2022 konala Celoslovenská súťaž 
v populárnom speve Jesienka. Do sú-
ťaže sa prihlásili aj žiaci zo susedných 
Čiech. Účasť okolo 90 spevákov z 27. 
ZUŠ sľubovala vysokú úroveň. Naši 
žiaci svojimi výkonmi potvrdili, že 
sa nestratia ani v tvrdej konkurencii: 
B – kategória - Veronika Feketová - 1. 
miesto, Zlaté pásmo, Timea Ivaničo-
vá - 2. miesto, Zlaté pásmo, Michal 
Jakubis - Strieborné pásmo, Ariana 
Gáborová - Bronzové pásmo. C ka-
tegória - Miriam Matiašková - Strie-
borné pásmo, D kategória - Vanessa 
Weissabelová - Bronzové pásmo.
V mesiaci november prebiehala ce-
loslovenská súťaž Gitarová Prievidza 
2022. Súťaže sa zúčastnila žiačka 

Elena Králiková, ktorá v kategórii II.A. 
obsadila 3. miesto v Zlatom pásme. 
ZUŠ ďakuje rodičom, starým rodičom, 

priateľom školy za skvelú atmosféru, 
ktorú vytvárajú na našich školských 
koncertoch.                                           ZUŠ

18. ročník benefičného podujatia 
Handlovská kapustnica 2022 sa bude 
konať  v sobotu 10. decembra 2022 
na Námestí baníkov v Handlovej od 
7.00 h do 13.00 h. 
Handlovská kapustnica bude zároveň 
spomienkou na bývalého starostu 
obce Lipník, Ľudovíta Vojtku a býva-
lého starostu Veľkej Čause, Dušana 
Ďurdinu,  dlhoročných spoluorga-
nizátorov podujatia. Výťažok bude 
odovzdaný organizátorovi, Združe-
niu obcí handlovskej doliny, a bude 
venovaný Jazdeckému klubu Almus z 
Lipníka, ktorý poskytuje hypoterapiu 
pre deti a služby pre celú handlovskú 
dolinu. V minulosti boli prostried-

Handlovská kapustnica 2022 bude chutná a ekologická
ky rozdeľované pre sociálne slabšie 
rodiny, materské školy v doline, zák-
ladnú umeleckú školu a napríklad v 
roku 2019 bola časť prostriedkov po-
ukázaná na pomoc deťom z bytovky 
postihnutej požiarom v Prešove.
Beh Handlovská kapustnica sa tento 
rok z technických príčin konať nebu-
de. Návštevníci sa ale môžu tešiť na 
predaj ručne vyrobených výrobkov.
Kuchári benefičnej kapustnice budú 
potrebovať vlastný kotol, suroviny na 
kapustnicu, palivo na kúrenie a krabi-
cu na hotovosť. Pozor, hlavný kuchár 
musí mať platný zdravotný preukaz. 
Viac informácií a prihlasovanie tímov 
do 5. decembra: cukan77@gmail.

com, 0918 610 816.
Podujatie organizujú Mesto Handlo-
vá, Združenie obcí handlovskej doli-
ny, Dom kultúry Handlová. Nultý roč-
ník podujatia založili traja handlovskí 
podnikatelia.
Počas konania Handlovskej kapust-
nice je vždy mnoho kontajnerov a  
aj mnoho odpadkov na zemi. Preto 
vďaka dobrovoľníkom bude jedno 
označené miesto, kam stačí použitú 
misku  a odpady doniesť a dobrovoľ-
níci ho vytriedia. Misky a lyžice budú 
vyrobené z ekologicky rozložiteľného 
plastu. Cena kapustnice bude 3 eurá, 
z bezpečnostných dôvodov sa nebu-
de vydávať do sklenených nádob.
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DIGITÁLNE KINO BANÍK
KEĎ PREHOVORILA

Dráma / USA / MP 15 / titulky 
129 min / 6 €

1. 12., 18.00 / 5. 12., 18.00

PLASTIC SYMPHONY
Dráma / ČR, SR / MP 12

87 min / 5 €
3. 12., 20.30 / 4. 12., 18.30

PRINCEZNÁ ZAKLIATA V ČASE 2
Fantasy / ČR / MP 12

138 min / 5 €
3. 12., 16.00 / 4. 12., 16.00

SUPERŽENA
Komédia / SR / MP 12

108 min / 6 €
3. 12., 18.30 / 4. 12., 20.00

FABELMANOVCI
Životopisný / USA / MP 12 / titulky

151 min / 6 €
8. 12., 18.00 / 12. 12., 18.00

VIANOČNÝ PRÍBEH
Komédia / ČR / MP 12

118 min / 6 €
9. 12., 18.00

Spomienka
28. novembra sme si 
pripomenuli 10 rokov 

od smrti našej 
milovanej maminky, 
Terėzie Kozárovej. 

S láskou spomínajú 
synovia a dcéry.

10 rokov spomienok, 
10 rokov sĺz, 

10 rokov prázdna v našich srdciach.

7. decembra si pripomíname 4. výročie, 
odkedy nás navždy opustila 

moja drahá maminka,
 Emília Širáňová.

S úprimnou láskou spomína 
dcéra Vlasta s rodinou.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať,
budeme, mamička drahá, stále na Teba spomínať. 

Spomienka

Spomienka
Dňa 13. decembra 

uplynie 12 smutných 
rokov, odkedy nás náhle 

opustil náš milovaný 
manžel, otec, starký 

a prastarký, 
Karol Berényi.

S láskou spomínajú 
manželka, synovia Karol a Peter, 

vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina.
 

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

Snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme s Tebou každý den.

Spomienka

Dňa 18. 11. uplynuli 
štyri roky, odkedy nás 
navždy opustila naša 

drahá mamička, 
starká a prastarká, 

Mária Koželuhová. 

S láskou a úctou spomínajú 
deti 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.  

V Handlovej a v Prievidzi opäť úrado-
vali podvodníci. Duchaprítomnosť si 
tentokrát zachovali ženy vo veku 68, 
77, 80, 83 a 92 rokov a nedali sa okla-
mať. Všetky staršie ženy vo večerných 
hodinách telefonicky kontaktovala 
neznáma osoba (vo väčšine prípadov 
išlo o muža, ale v telefóne sa ozvala aj 
žena) z utajeného telefónneho čísla.  
Neznámy muž sa predstavil ako pra-
covník pošty s tým, že im bude do-
ručený balík. Popri tom zisťoval, aké 
majú doma cennosti. Všetky oslovené 
seniorky  následne ukončili telefonát.
V jednom prípade 68-ročnej staršej 
žene zavolala neznáma žena, ktorá 
sa predstavila ako pracovníčka poš-
ty a použila tú istú legendu, že jej 
príde balík. Seniorka telefón zložila. 
Za chvíľu jej zavolal aj muž, ktorý sa 

Duchaprítomné seniorky podvodníci neoklamali
predstavil ako policajt a začal zisťo-
vať, aké má doma cennosti. Aj tento 
telefonát oslovená seniorka ukončila.
92-ročnej staršej žene z Handlo-
vej zavolal neznámy muž, ktorý sa 
predstavil ako policajt, s tým, že je v 
nebezpečenstve a pýtal sa jej, či má 
doma šperky, pretože obsadia pane-
lák. Vystrašená staršia žena našťastie 
tomuto klamstvu neuverila a kontak-
tovala svojho syna.
„Spoločnými silami bojujeme proti 
podvodníkom, ktorí žiadajú od dô-
verčivých seniorov peniaze. Formou 
letákov, tlačových správ, osobnými 
stretnutiami so seniormi, ako aj oslo-
vením farností, ktorých informujeme 
formou príspevkov a tiež príspevka-
mi na sociálnych sieťach. Postupne 
sa nám podarilo eliminovať tieto 

Spomienka
28. novembra uplynul 

rok, odkedy nás opustil 
náš milovaný manžel, 

otec, brat,
Ivan Reichmann.

S láskou spomínajú 
manželka, deti a sestra. 

Navždy nás opustili
Miroslav Molnár, 26 rokov,

naposledy bytom Československej armády 240.

Róbert Gašpierik, 86 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 7/4.

 
Hedviga Mišovicová, rod. Součeková, 

90 rokov, naposledy bytom 29. augusta 45/8

Viliam Villár, 71 rokov,
naposledy bytom Nová Lehota 67.

Helena Tatárová, rod. Vagáňová, 92 rokov,
naposledy bytom J. Vallu 15.

Viliam Kasan, 72 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 13/27.

Štefan Halász, 81 rokov,
naposledy bytom Partizánska ul. 1/9.

Miroslav Borko, 56 rokov,
naposledy bytom ul. 29. augusta 42/5.

Helena Šupková, rod. Farová, 90 rokov,
naposledy bytom ul. Školská 16.

Anna Zlochová, rod. Ábelová, 89 rokov,
naposledy bytom Márie Krššákovej 1.

podvody na starších obyvateľoch a 
to aj za pomoci mladších rodinných 
príslušníkov. Najčastejšími legendami 
pod ktorými podvodníci volali boli: 
pracovníci pošty, elektrární a vodární 
a následný telefonát od „kriminálky“, 
lekári, sestričky, policajti, ale aj proku-
rátori. Vo všetkých vyššie uvedených 
legendách sa podvodníci pokúšali iba 
o jediné – získať celoživotné úspory 
seniorov,“ povedala hovorkyňa Krajs-
kého riaditeľstva Policajného zboru v 
Trenčíne, Ingrid Krajčíková.
Polícia opäť upozorňuje seniorov, 
aby preverovali a vyhodnocovali 
informácie, ktoré sú im podsúvané 
neznámymi volajúcimi, či sa jedná o 
skutočnosť alebo klamstvo.  

   (KRPZTN)

NEOBYČAJNÝ SVET
Animovaný / USA / MP / dabing

95 min / 6 €
10. 12., 16.00 / 11. 12., 16.00

AVATAR: CESTA VODY
Fantasy / USA / MP 12 / dabing

190 min / 6 €
15., 16., 17., 18., 23. 12., vždy o 18.00

ŠIALENÁ NOC
Horor / USA / MP 15 / titulky

111 min / 6 €
9. 12., 20.00 / 11. a 19. 12., 18.00

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 24 / 2022

je v utorok 6. decembra. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 14. 12. 2022.

Naša družobná organizácia Slovens-
kého zväzu zdravotne postihnutých 
z Diviackej novej Vsi nás pozvala 17. 
novembra na Športový deň. 
Pripravili súťaž v hode šípkami a v 
dierovom gulečníku. Za Handlovú sa 
zúčastnilo 7 členov Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých. Recipročne sme pozva-
li členov z ich organizácie zdravotne 
postihnutých na 2. decembra do 
Domu kultúry mesta Handlová na po-
sedenie pod jedličkou spojené s ta-
nečnou zábavou a rôznymi súťažami. 

ZO SZZP Handlová

Úspešná návšteva priateľov v Diviackej novej Vsi



Majstrovstvá Slovenska v gymnastike
V sobotu sa v Handlovej zišli dievča-
tá z piatich vekových kategórií, ktoré 
bojovali o tituly Majsteriek Slovenska.
Po kvalifikáciách v podoblastných a 
oblastných súťažiach sa v telocvični 
Základnej školy na Mierovom námes-
tí predstavilo takmer 100 pretekárok 
zo 17 klubov. Určením postupového 
kľúča sa medzi žiačkami predstavilo 
takmer 30 pretekárok v každej ka-
tegórii, 12 junioriek a 6 senioriek.
Medzi najúspešnejšie kluby sa zara-

dila Akadémia športovej gymnasti-
ky Košice, ktorej pretekárky vyhrali 
všetky kategórie okrem seniorskej. Z 
členiek KŠG Handlová sa v kategórii 
Staršie žiačky najlepšie umiestnila na 
7 mieste Viktória Vozárová, v kategórii 
Mladšie žiačky na 15 mieste Simona 
Šalová. Blahoželáme všetkým medai-
listkám a ďakujeme Klub športovej 
gymnastiky Handlová za výbornú 
organizáciu!

www.sgf.sk

Ema  Husárová (ŠKŠG GY-TA Poprad), Nina Petrikovičová (Slávia GC BA), Lucia Lišková (Slávia GC BA).

Basketbalisti Školského klubu Hand-
lová U14 sa na veľkom turnaji v rámci 
Central European Youth Basketball 
League nestratili a pripísali si ďalší 
bronzový úspech a dôležité body do 
ligovej tabuľky.
Víťazom turnaja v Nymburku sa stal 
tím z Poľska ZSKM Zastal Zielona Gór,  
ktorému podľahli zverenci trénera 
Beráneka v poslednom zápase o 7 
bodov, 45:52.
Päť zápasov počas troch dní stál 
chlapcov veľa energie, odhodlania a 
prekonávania samých seba. Odohrali 

Z Nymburku priviezli ŠBK bronz! 
zápasy proti basketbalovým akadé-
miám a výberom. Veľkým pozitívom 
je, že dresy ŠBK obliekajú chlapci zo 
športových tried z jednej školy!  Ďa-
kujeme za skvelú reprezentáciu  mes-
ta Handlová, Základnej školy Mierové 
námestie, klubu ŠBK Handlová a Slo-
venského mládežnického basketbalu.
Poďakovanie patrí partnetovi TMG 
a.s., vďaka ktorému nám bolo možné 
vycestovať. Najbližšia zastávka Cen-
tral European Youth Basketball Lea-
gue bude Handlová! 

ŠBKH

Absolútne poradie koncoročného vyhodnotenia Autoslalom Cup 2022, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra: 1. Peter Kahun, 2. Patrik Pavkov, 3. Ľubiš Jenis, 4. Maroš 
Mészáros, 5. Denis Balicki, 6. Róbert Kovács. Súťažilo 107 pretekárov.                                                                                                                                                                  FOTO: AMKBH

Po dvojročnej vynútenej prestávke 
prichádza 6. ročník školského Miku-
lášskeho streetballu 2022. Turnaj sa 
uskutoční 6. decembra  v priestoroch 
školy ZŠ, Mierové námestie v Hand-
lovej. Hrať budú tímy 3 na 3 a pripra-
vené budú súťaže v basketbalových 
zručnostiach. Hrať sa bude o skvelé 
ceny. Minimálny počet členov v tíme 
sú 3 hráči, maximálny 5. Bližššie in-
formácie a prihlasovanie na stránke 
www.sbkha.sk. 

Prichádza Mikulášsky streetball 2022

Banícka konfrontácia

Ôsme kolo Slovenskej basketbalovej 
ligy odštartovalo druhým baníckym 
derby v sezóne 2022/2023. V predo-
hrávke hostili handlovskí basketbalis-
ti svojho najväčšieho ligového rivala, 
BC Prievidzu. Odveta z prvého kola 
nemala pred úvodným rozskokom 
favorita a očakávalo sa, že o víťazovi 
rozhodnú maličkosti. Za Handlovú 
po prvý raz nastúpil 198 cm vysoký 
argentísky krídelník Tomas Cavallero. 
Obom celkom išlo v tomto stretnutí 
o zisk dôležitých bodov. V prípade ví-
ťazstva by si Handlovčania v tabuľke 
polepšili minimálne o dve priečky, 
Prievidza bojovala o upevnenie šies-
teho miesta. Pre zeleno-čiernych ale 
nebolo motiváciou iba odlepenie sa 
z tabuľkového dna. Ich ďalším cieľom 
bolo dosiahnuť premiérové víťazstvo 
pred svojimi fanúšikmi, pretože už iba 
Handlová mala pred začiatkom ôsme-
ho kola v kolonke domácich víťazstiev 
nulu. Banícka konfrontácia mala pora-
dové číslo 140.
Pred záverečnou štvrťkou svietil na 
ukazovateli stav 72:43 a 29-bodové 
vedenie Handlovej bolo pre hostí pri-
veľkým sústom. Handlovská exhibícia 
v poslednom dejstve vygradovala 
do 36-nodového vedenia, z ktorého 
sa Prievidzi podarilo ukrojiť iba dva 
body a handlovskí baníci zaznamena-
li prvé domáce víťazstvo suverénnym 
triumfom 93:59.

Slovenský pohár

V osemfinále Slovenského pohára 
zdolali Handlovčania účastníka prvej 
ligy, IMC Považskú Bystricu. Víťazstvo 
baníkov sa nerodilo podľa očakáva-
nia a jednoducho. Domáci využili 
ľahkovážnosť a nekoncentrovanosť 
baníkov a hneď od úvodu zacítili prí-
ležitosť na dobrý výsledok. Na veľkú 
prestávku sa odchádzalo za stavu 
44:44 a v považskobystrickej telo-

Autoslalom Cup pozná absolútnych víťazov ročníka 2022

Derby baníci zvládli, víťazná séria bola ale krátka

cvični sa črtalo prekvapenie. To sa 
napokon nekonalo a v tretej desaťmi-
nútovke sa Handlovčanom konečne 
podarilo odskočiť na deväť bodov, 
67:58. Treba povedať, že na tento 
zvrat sa poriadne narobili. Aj napriek 
sympatickému výkonu sa domácim 
nepodarilo Hornonitranov pokoriť. 
Po nekoncentrovanom, nezodpoved-
nom a slabom výkone, Handlovčania 
“utrpeli” víťazstvo 91:84.
Handlová postúpila do štvrťfinálo-
vých pohárových bojov, kde narazí 
na BKM Lučenec, ktorý si postup za-
bezpečil víťazstvom 117:34 nad bas-
ketbalovým klubom BK ŠPD Rožňava.

Debakel pod Tatrami

V poslednú novembrovú sobotu sa 
pod Tatrami odohral zápas deviate-
ho kola Slovenskej basketbalovej ligy, 

medzi domácim Svitom a Handlovou. 
Išlo o odvetu z druhého kola, v kto-
rom baníci nedokázali ubrániť svoje 
hradby a sviťanskej Iskre podľahli 
73:85. Do Svitu tak cestovali s cieľom 
vrátiť požičané a natiahnúť víťaznú 
sériu na tri zápasy.
V stretnutí pred zaplnenou Iskra Aré-
nou boli pred úvodným rozskokom 
pod väčším tlakom domáci, od kto-
rých sa po zakopnutí s bratislavským 
Interom očakávala povinná jazda. 
Spomínaný tlak ale zo seba rýchlo 
striasli a hneď v úvode uchopili opra-
ty zápasu do svojich rúk. V závereč-
nom dejstve videli diváci v Iskra Aré-
ne exhibíciu Svitu, ktorý si vypracoval 
až 39-bodový náskok 87:48. Posledné 
minúty stretnutia sa už iba dohrávali 
a handlovské utrpenie skončilo de-
baklom 97:68.

Pavel Procner, mbkhandlova.eu
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