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show.
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Vydajte sa po stopách našich predkov a zažite Handlovú
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„Zaži Handlovú“ je výzva na spoz
návanie handlovskej kultúry, his
tórie a prírody interaktívnym spô
sobom. 

Víziou výzvy je zviditeľnenie mesta 
ako destinácie cestovného prírodou. 
Cieľom je zvýšenie návštevnosti kul-
túrnych a prírodných miest mesta 
Handlová, ako i nárast záujmu o do-
mácu turistiku, v rámci regiónov a 
Slovenska. Výzva predstavuje vybra-
té miesta v Handlovej a okolí, ktoré 
majú účastníci navštíviť záživnou a 
pútavou formou, obohacujúcou o 
reálne informácie o vzniku Handlovej. 

Registrácia prebieha cez 
www.handlova.sk

Výzva je pre všetkých, ktorí chcú 
odhaliť chronologicky za sebou pos-
tupujúce indície a prejsť niekoľko ki-
lometrov. Začiatok výzvy je 8. marec 
2022 (8. 3. 1376 – založenie Handlo-
vej) a zaregistrovať sa bude možné do 
30. apríla 2022. Účastníci budú plniť 
výzvu v termíne od 15. júna do 31. 
augusta 2022. 
Po skončení registrácií do výzvy 
účastníci obdržia štartovací balíček, 
ktorý okrem trička s logom výzvy, 
potrebným na dokumentáciu navští-
vených miest, bude obsahovať  úvod-
nú brožúru s pravidlami výzvy, uvedie 
účastníkov do deja a predstaví prvé 
miesto, ktoré majú navštíviť  ako prvé 
a kde nájdu indíciu na ďalšie miesto. 
Štartovné: deti od 0 do 6 rokov  - 0 
eur, od 7 rokov vyššie  - 10 eur. Štar-
tovné je potrebné uhradiť do 30. 4. 
2022 v Dome kultúry mesta Handlová 
osobne alebo bezhotovostne na č. ú: 
Bankové spojenie: PRIMA banka, č. ú. 
9062375001/5600, IBAN je SK62 5600 
0000 0090 6237 5001 
BIC kód banky KOMASK2X, Variabilný 
symbol 08032022, Konštantný sym-
bol 0308, správa pre príjemcu Meno 
a Priezvisko účastníka. Štartovací ba-

líček bude možné doručiť poštou za 
príplatok 5 eur alebo si ho budú môcť 
účastníci vyzdvihnúť osobne v Dome 
kultúry mesta Handlová zdarma, o 
čom budú informovaní na kontak-
toch, ktoré vyplnia vo formulári.

Účastníci prejdú sedem miest

Hľadanie indícií preverí kreativitu 
účastníkov (rôzne úlohy, šifry), nie-
ktoré indície budú formou QR kó-
dov, odkazujúcich na webové  sídlo 
mesta, niektoré ukryté v priestore. Po 
absolvovaní  všetkých miest účastníci 
získajú medailu a budú zapojení do 
losovania o ceny od organizátorov a 
sponzorov. 

Výzva „Zaži Handlovú“ je dynamickým 
projektom, ktorý predpokladá postup-
né vyhlasovanie výziev na viacročné 
obdobie s premenlivými témami, 
ktoré súvisia s mestom, jeho históriu, 
prírodnými krásami a možnosťami 
turistiky. Tohtoročná výzva sa bude 
niesť v duchu spoznávania histórie, 
s podnadpisom „Po stopách našich 
predkov...“.  Ukáže účastníkom priebeh 
udalostí viažucich sa k vzniku Handlo-
vej. Účastníci postupujú na jednotlivé 
miesta chronologicky a poznajú vždy 
len jedno miesto, ktoré majú aktuálne 
navštíviť, nie je možné „preskakovať“. 
Účastníci majú spolu prejsť sedem 
vybraných miest, na každom získajú 
indíciu, ktoré miesto je v poradí ďalšie.

Poďte zažiť Handlovú!

Výzvy predpokladajú spoluprácu s 
viacerými subjektmi na území mesta 
ako aj sponzormi, ktorých predstavia 
organizátori ako partnerov projektu. 
Kontakt pre sponzorov projektu a prí-
padné otázky účastníkov Zaži Hand-
lovú 2022 - Po stopách našich pred-
kov, Mestský úrad Handlová email: 
zazihandlovu@handlova.sk alebo  na 
tel: +421 908 342 616. 
Výzvu „Zaži Handlovú“ organizuje 
mesto Handlová v spolupráci s Ko-
misiou kultúry a cestovného ruchu a 
EartAngel.

Premiéra filmu sa uskutoční v kine 
Baník v piatok 18. marca o17.00 
hod. Vstupné je dobrovoľné.

Krátky film Kricker predstaví všet-
kých dvanásť handlovských ikon 
tak, ako ste ich ešte nevideli a tiež 
prinesie príbeh o zakladateľovi 
mesta, Henrichovi Krickerovi. „Dej 
je obohatený o krásne zábery, ktoré 
Vám privodia pocit hrdosti na to, že 
ste Handlovčan, Handlovčanka,” sľu-
bujú tvorcovia. 
Film vznikol zo spolupráce Centra 
voľného času Handlová s Domom 
kultúry Handlová. Pred piatimi rokmi 
pripravilo Divadlo pri kolkárni diva-
delnú verziu povesti o Krickerovi. Ná-

Film Kricker priniesie iný pohľad na naše mesto, hovoria autori
metom boli podklady, ktoré poskytol 
bývalý predseda Handlovského ba-
nícke spolku, Igor Reiff. 
„Rozprávkové legendy o vzniku 
miest podnecujú záujem detí o his-
tóriu. Je úžasné, že takúto legendu 
má i Handlová,“ povedal scenárista, 
Braňo Čukan.
V roku 2021, v roku osláv 645. výro-
čia prvej písomnej zmienky o meste 
Handlová sa Centrum voľného času 
Handlová rozhodlo urobiť podľa 
scenára krátky film v spolupráci s 
Domom kultúry Handlová. Vo filme 
si zahrali Igor Suchý, Paulína Delio-
vá a Braňo Čukan. Za kamerou stál 
Lukáš Fiala.                                        

                 (DK)

  (JP)
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Lokálni podnikatelia majú možnosť 
 získať dotáciu 100 000 eur od MAS Žiar
Informačný deň MAS Žiar pripravi
la aj pre poľnohospodárov.

Miestna akčná skupina (MAS) Žiar 
podporuje projekty podnikateľov, 
ktorí majú záujem podieľať sa na roz-
voji územia MAS Žiar, na území od 
handlovskej po pravniansku dolinu. 
Podnikatelia môžu na svoje projekty 
získať až 100 tisíc eur. Finančná pod-
pora je podľa Eriky Jonasovej, projek-
tovej manažérky MAS Žiar, zameraná 
na potreby nášho územia. „Podpora 
je určená pre jestvujúcich aj pre za-
čínajúcich podnikateľov, ktorí majú 
dobrý nápad, ako doplniť chýbajúce 
služby alebo výrobu v území. Všetky 
školenia, informácie a konzultácie 
potrebné k spracovaniu žiadosti sú 
bezplatné. Finančné prostriedky sú už 
v území a celý proces od predloženia 
žiadosti po schválenie prebieha veľmi 
rýchlo, čo je pre podnikateľov veľmi 
dôležité.“
MAS Žiar môže podľa Jonasovej pod-
nikateľom ponúknuť aj príklady, kto-
ré vie v rámci projektov podporiť a sú 
teda oprávnenými výdavkami. „Pro-
striedky môžu podnikatelia využiť 
napríklad na rekonštrukciu kuchyne 
v reštaurácii, stolársku výrobu, výrobu 
potravín a nápojov, výrobu materiá-

lov, zriadenie wellness, skvalitnenie 
služieb, nákup technológie, strojov, 
zariadení, profesionálneho vybave-
nia, dopravných prostriedkov a tak 
ďalej,“ povedala Jonasová.  
Miestna akčná skupina Žiar pomô-
že podnikateľom nápad vypracovať 
do projektu. Maximálna výška prís-
pevku na jeden projekt je 100 000 
eur, čo predstavuje 55% z celkových 
oprávnených výdavkov. Prepočítané 
na celkovú investíciu v rámci jedné-
ho projektu môže byť jeho hodnota 
maximálne 181 818 eur. Finančnú 
podporu môže podnikateľský sub-
jekt získať v rámci výzvy IROP-CL-
LD-P977-511-001 aktualizácia č.3.
K výzve MAS zameranej na začatie 
podnikateľskej činnosti pre mladých 
poľnohospodárov sa uskutoční in-
formačný deň v Miestnom kultúr-
nom stredisku v Chrenovci-Brusne 
12. marca 2022 o 9.30hod. Lektorka 
Jana Vaverčáková zo zväzu ekologic-
kého poľnohospodárstva EKOTREND 
Slovakia účastníkom podá základné 
informácie o možnostiach získať fi-
nančné prostriedky cez výzvy MAS 
pre podnikateľský sektor, podmienky 
poskytnutia príspevku a kritériá pre 
výber projektov.

(MASŽ)

 
 

Ž i a r , miestna akčná skupina  

                   
Európska únia  
Európske štrukturálne a investičné fondy 

POZVÁNKA 
 na informačný deň k výzve MAS_059/6.1/1 zameranej na  

 začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov  
12.03.2022 o 9.30 h  

Miestne kultúrne stredisko 367, Chrenovec- Brusno 
Účasť na seminári je potrebné potvrdiť e-mailom: erika.jonasova@masziar.sk.sk,  

prípadne telefonicky: 0919 19 30 10 do 09.03.2022. 
Program: 
 

1. Registrácia účastníkov (09.00 – 09.30)  
2. Základné informácie o možnostiach získať finančné prostriedky cez 

výzvy MAS pre podnikateľský sektor 
3. Základné informácie o výzve pre mladých poľnohospodárov, 

podmienky poskytnutia príspevku a kritériá pre výber projektov  
4. Príprava podnikateľského plánu a žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok  
5. Otázky a odpovede  

 
Lektorka: Ing. Jana Vaverčáková, EKOTREND Slovakia - zväz ekologického 
poľnohospodárstva.   
 
Predpokladané trvanie aktivity - 5 hodín. Účasť na seminári je bezplatná. Počet účastníkov je 
limitovaný a zmena programu vyhradená. Počas seminára je pre účastníka zabezpečené 
občerstvenie. 
 

Navždy nás opustil dlhoročný primátor
Vo štvrtok 3. marca sme sa v Dome 
smútku na cintoríne v Handlovej 
poslednýkrát rozlúčili s bývalým 
primátorom mesta, Ing. Rudolfom 
Podobom.

Smutnú správu od rodiny, že vo veku 
58 rokov, po dlhej chorobe, opustil 
navždy svojich blízkych bývalý pri-
mátor Handlovej, Ing. Rudolf Podoba, 
prijalo mesto v sobotu 26. februára. 
Na Mestskom úrade v Handlovej bola 
na jeho počesť vyvesená čierna zásta-
va. Mesto Handlová vyjadrilo hlbokú 
a úprimnú sústrasť rodine a blízkym. 
Česť jeho pamiatke!

Celý život prežil v Handlovej

Rudolf Podoba prežil celý život v 
meste Handlová. Vyrastal na Ulici So-
vietskej armády (terajšia Prievidzská 
ulica). Absolvoval Základnú deväť-
ročnú školu na Ulici Márie Krššákovej. 
Maturoval na Strednej priemyselnej 
škole v Handlovej odbor energetika 
a v roku 2002 s vyznamenaním a ce-
nou rektora Technickej univerzity v 
Košiciach, ukončil vysokoškolské štú-
dium na Baníckej fakulte. Celý jeho 
profesijný život bol spojený s Baňou 
Handlová, kde od roku 1983 prešiel 
rôznymi technickými funkciami, bol 
záchranárom a zastával tiež funkciu 
riaditeľa.

V samospráve pôsobil 
od jej vzniku

Vstup Rudolfa Podobu do verejného 
života je úzko spätý so spoločenskými 
a politickými zmenami po roku 1989. 
V samospráve mesta Handlová začal 
pôsobiť hneď od začiatku jej vzniku 
v roku 1990. Vtedy ho obyvatelia 
mesta Handlová zvolili v prvých slo-
bodných komunálnych voľbách za 
poslanca mestského zastupiteľstva 
ako historicky najmladšieho. Ako 
najmladší poslanec pôsobil až do 
roku 2002. V handlovskej samospráve 
pôsobil 5 volebných období. V roku 
2007, po doplňujúcich voľbách z 19. 
mája 2007, bol zvolený za primátora 
mesta Handlová a sľub zložil 1. júna 
2007. Funkciu primátora zastával do 
novembra 2018.

Snažil sa o zachovanie 
baníckych tradícií

Rudolf Podoba sa počas svojho pô-
sobenia v samospráve zameriaval na 
banícku problematiku, jej tradície a 
históriu. Snažil sa o zachovanie ba-
níckych tradícií v regióne hornej Nitry. 
Bol jedným zo zakladateľov Handlovs-
kého baníckeho spolku a bol stálym 
členom rady spolku. Inicioval vydanie 

Ing. Rudolf Podoba (*18. 11. 1963 Handlová – †26. 2. 2022 Banská Bystrica).                                      FOTO: MsÚ

publikácie „100 rokov priemyselnej 
ťažby uhlia - Baňa Handlová“, zaslú-
žil sa o prinavrátenie regionálnych 
osláv Dňa baníkov do Handlovej. 
Inicioval rozšírenie pamätníka obetí 
banských nešťastí na regionálnu úro-
veň. Zaslúžil sa o vyhlásenie tohto 
pamätníka za národnú kultúrnu pa-
miatku Slovenskej republiky. Spolu s 
Hornonitrianskymi baňami Prievidza 
a Združením  miest a obcí hornej Nit-
ry inicioval vznik ocenenia „Plaketa za 
rozvoj baníctva na hornej Nitre“, ktorá 
sa udeľuje od roku 2008. Inicioval pre-
miestnenie súsošia baníkov z baníc-
kej kolónie na Ulicu 29. augusta, kde 
sa tento priestor stal miestom stretá-
vania a spomínania občanov mesta 
Handlová, bol jedným z iniciátorov 
novely zákona o štátnych sviatkoch a 
pamätných dňoch Slovenskej repub-
liky, ktorý sa rozšíril o pamätný deň 
– 10. august „Deň obetí banských ne-
šťastí“, v Handlovej Deň bielych ruží. 
Stál pri vytvorení Banského náučného 
chodníka v Handlovej.
V roku 2016 mu bola udelená Plake-

ta za rozvoj baníctva, za významnú 
podporu baníctva na hornej Nitre, v 
roku 2017 sa stal držiteľom ocenenia - 
Sociálny čin roka za aktivity a podpo-
ru znevýhodnených občanov mesta 
ohrozených chudobou a osamelých 
seniorov, ktoré mu udelil vtedajší mi-
nister sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky.

Svojim zásadám bol verný

Rudolf Podoba bol členom politickej 
strany Smer – SD. Nikdy nezmenil 
členstvo, bol verný svojim zásadám, 
mravnosti, poctivosti a sociálno-de-
mokratickým postojom.
Rudolf Podoba bol ženatý od roku 
1986 a s manželkou Evou majú dve 
dcéry – Alexandru a Renátu, obe sú 
dospelé. Rudolf Podoba ako bývalý 
aktívny hráč futbalu a basketbalu vo 
voľnom čase cvičil vo fitness, venoval 
sa športovému potápaniu a chovu 
vtáctva, pokiaľ mu to dovolil zdra-
votný stav.

(JP)

Mestskú hromadnú dopravu (MHD) 
v meste zabezpečuje akciová spo-
ločnosť SAD Prievidza. Ako vyplýva z 
informatívnej správy, ktorú  predložil 
vedúci ekonomického oddelenia Pe-
ter Mendel, celková predpokladaná 
výška príspevku mesta na MHD na 
rok 2021 bola 209 847 eur pri 185 400 
najazdených kilometroch. Aj v uply-
nulom roku trvala pandémia korona-
vírusu a tak aj preprava osôb v meste 
fungovala v obmedzenom režime, 
čo sa prejavilo hlavne na tržbách 

dopravcu. Mesto však výrazný pok-
les tržieb pozoruje už ostatných päť 
rokov. Podľa údajov dopravcu počet 
prepravených osôb klesol z 305 229 
v roku 2019, 213 663 v roku 2020 až 
na 186 130 v roku 2021. Celkový po-
čet najazdených kilometrov 188 143 
z roku 2020 sa na prevádzkovaných 
dvoch linkách znížil za minulý rok na 
182 434 kilometrov.
Spoločnosť SAD Prievidza mestu 
predložila doklady a výkazy za rok 
2021, z ktorých vyplýva, že prevádz-

ka mestskej hromadnej dopravy v 
Handlovej skončila v strate 19 340 
eur. Keďže platnosť rámcovej zmluvy 
na uvedené dopravné výkony končí v 
decembri roku 2022, vedenie mesta 
sa podľa Petra Mendela riešením situ-
ácie v MHD intenzívne zaoberá.

Tržby MHD za ostatných päť rokov:
2017 - 79 111,51 €, 2018 - 75 701,80 €, 
2019 - 68 901,33 €, 2020 - 49 588,64 €, 
2021 - 43 735,09 €.

(INU)

Mestská hromadná doprava skončila v roku 2021 v strate
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Senior Centrum Handlová je zaria-
denie, ktoré bolo založené mestom 
Handlová a sociálne služby poskytu-
je v súlade so Zákonom o sociálnych 
službách v Zariadení pre seniorov, v 
Zariadení opatrovateľskej služby, v 
Domove sociálnych služieb a v Den-
nom stacionári. Každý občan, ktorý 
chce byť do uvedených druhov pri-
jatý,  musí mať vydané rozhodnutie 
na daný druh sociálnej služby. Stále 
máme voľné miesta v Zariadení pre 
seniorov, v Zariadení opatrovateľs-
kej služby a v Dennom stacionári. 
Často sa stretávame s otázkou prečo 
nemôžeme prijať každého občana 
mesta Handlová. Občan, ktorý má  
určité zdravotné obmedzenia ako 
napr.  Alzheimerova choroba, Parkin-
sonova choroba, skleróza multiplex, 
demencia rôzneho typu etiológie, 
organický psychosyndróm ťažkého 
stupňa, schizofrénia a pod. potrebuje 
iný druh zariadenia - špecializované 
zariadenie. Častými prejavmi napr. 
pri Alzheimerovej chorobe je okrem 
iného  postupná strata pamäti, dezo-
rientácia, pridružia sa zmeny nálad 
a správania sa, nepokoj, agresivita, 

úpadok schopnosti vykonávať rutin-
né činnosti, problémy pri uvažovaní 
a poruchy úsudku, strata rečových 
schopností. Postihnutý  si ťažkosti ne-
uvedomuje, jeho „zvláštne konanie“  
registruje skôr okolie. Takýto klienti 
takmer denne narúšajú súkromie os-
tatných klientov, často sa stratia, nie 
sú orientovaní, preto idú do cudzej 
skrine, zoberú si cudzie veci, ľahnú si 
do inej postele, pre nespavosť blúdia  
po izbách, dochádza potom k čas-
tým konfliktným situáciám a hádkam 
medzi klientmi, ale i k agresivite voči 
zamestnancom.  Žiadateľom s uvede-
nými diagnózami preto odporúčame 
vybavovať si Špecializované zariade-
nie pre zabezpečenie kvalitnej soci-
álnej služby. Rozhodnutie o odkáza-
nosti na túto sociálnu službu vydáva 
Trenčiansky samosprávny kraj,  preto 
sa žiadosť posiela do Trenčína. Žia-
dosť do nášho zariadenia si môžete 
vyzdvihnúť osobne v Senior Centre 
Handlová u Mgr. Daniela Bálekovej, 
tel. kontakt 0907 127 450, ktorá pos-
kytne poradenstvo v konaní.

(CSH)

Senior centrum má voľné miesta, ľudí s 
istými diagnózami však neprijíma

DARUJTE KRV
piatok, 18. marca 
od 8.00 do 10.00 

Dom kultúry Handlová

Myšlienka zrealizovania denného 
tábora pre deti s telesným a men-
tálnym hendikepom a ich rodičov sa 
zrodila v novembri minulého roka. 
Po viacerých rozhovoroch s rodičmi 
týchto detí prišla s nápadom preven-
tistka mestskej polície, Lucia Chudá. 
„V detstve som sa zúčastnila na dvoch 
ročníkoch táborov, ktoré organizoval 
Peter Matiaško v spolupráci s Para-
lympijským klubom na Remate. Tá-
bor bol vtedy zameraný na hľadanie 
športových paralympijských talentov. 
Boli to nezabudnuteľné chvíle. Bohu-
žiaľ, musím konštatovať, že pandémia 
koronavírusu nám veľa vzala. Zdravie, 
životy najbližších osôb, v niektorých 
prípadoch rozvrátila rodiny a zničila 
priateľstvá. Ľudia začali byť k sebe ne-
vraživí až agresívni. Aj toto je jeden z 
dôvodov pokúsiť sa opäť ľudí spojiť, 
pre dobro veci. Opäť obnoviť normál-
ny kolobeh života, byť vnímaví k oko-
liu, priateľskí a láskaví. Hlavnou myš-
lienkou tábora HendiCamp je preto 
spojiť verejnosť a nájsť v ľuďoch em-
patiu a súdržnosť pri pomoci rodinám 
z nášho mesta.“ Lucia Chudá oslovila 
so žiadosťou o pomoc pri organizova-
ní tábora Lukáša Fialu, koordinátora 
Detského a mládežníckeho parla-
mentu (DaMP) Handlová. Lukášovi a 
členom DaMPu sa myšlienka zapáčila, 
budú teda na projekte spolupracovať. 

Ponúkne pestrý program

HendiCamp ponúkne pestrý program 
odvíjajúci sa od potrieb a schopnos-
tí detí. Rodičia v tábore podľa Lucie 
Chudej nájdu zaslúžený relax, kde 

Mestskí policajti s mládežníkmi pripravujú 
tábor pre rodiny s hendikepovanými deťmi

im budú poskytnuté služby, ktoré si 
nedokážu dopriať alebo odopierajú 
počas roka. „Keďže sa jedná o pilotný 
projekt, chceli by sme do tábora pri-
jať 8 až 10 detičiek. V prípade, ak by 
sa nám prostredníctvom zriadeného 
transparentného účtu podarilo vy-
zbierať vyšší finančný obnos, nevylu-
čujeme, že počet detí v tábore bude 
vyšší.“ Keďže tábor je koncipovaný 
ako denný tábor bez ubytovania, ur-
čený je pre deti z Handlovej. Prijmú 
však aj deti z blízkeho okolia. „Tábor 
sa bude konať v lete od 4. do 8. júla 
prioritne v priestoroch Exteriérového 
baru - MAURI a priľahlých športových 
plochách firmy Hutira Slovakia, za 
čo sa chceme poďakovať Martinovi 
Uríčekovi a jeho manželke Alexan-
dre. Program bude pestrý a bude sa 
odvíjať od potrieb a schopností detí. 
Čoskoro začneme navštevovať zatiaľ 
vytipované rodiny s deťmi, s ktorý-
mi budeme spisovať dotazník, ktorý 
bude obsahovať potreby dieťaťa a 
podľa toho bude zladený aj program. 
O rodičov sa budú starať masér, ka-
derník, pedikér, fyzioterapeut, a tak 

ďalej priamo v priestoroch tábora. V 
stanoch budú mať účastníci tábora 
pohodlie a súkromie pri odpočinku.“

Zriadili transparentný účet

Tábor bude pre rodiny a ich deti za-
darmo. „Keďže tieto rodiny veľakrát 
bojujú nielen s postihnutím dieťaťa, 
ale aj často so zlou finančnou situá-
ciou a byrokraciou úradov, radi by 
sme im tento tábor poskytli bezplat-
ne! Zriadili sme transparentný účet s 
názvom HendiCamp aj facebookovú 
stránku HendiCamp Handlová. Všet-
ky vyzbierané finančné prostriedky 
budú použité na realizáciu tábora. V 
prípade, že sa nám podarí vyzbierať 
vyššiu sumu, všetky financie budú 
rozdelené do rodín, ktoré sa zúčastnili 
tábora, tak aby náš účet ostal s nulo-
vým zostatkom. S našou myšlienkou 
sme oslovili širokú verejnosť. Veríme, 
že sa k nám pridá čo najviac dobrých 
ľudí a tak dokážeme hendikepova-
ným deťom a ich rodinám, že v tom 
nie sú sami,“ povedala Lucia Chudá.

(INU) 



4 SPRAVODAJSTVO

V januári bolo na území mesta roz-
miestnených 15 zberných boxov na 
šatstvo. Kompletný servis od doda-
nia, vyprázdňovania a odvozu ob-
sahu zberných boxov zabezpečuje 
spoločnosť TextilEco. Cena za pos-
kytovanú službu 900 eur ročne bez 
DPH. Umiestnenie zberných boxov je 
takmer identické s predchádzajúcim 
dodávateľom služby, ktorý svoju čin-
nosť ukončil.
Obsah zberných boxov česká firma 
TextilEco odvezieme do svojho špe-
cializovaného závodu v Boskoviciach, 
kde oblečenie roztriedia pre ďalšie 

použitie. Časť oblečenia sa opätov-
ne použije v second handoch, druhá 
skupina je textil pre priemysel a re-
cykláciu, treťou kategóriou je ener-
getické využitie najviac znečistených 
a nerecyklovateľných odevov a topá-
nok. Spoločnosť tiež dodáva mate-
riál pre chránené dielne a lokálnych 
módnych návrhárov. Preto je podľa 
pokynov spoločnosti dôležité vkla-
dať do boxu šatstvo a obuv zabalené 
napríklad v starej nákupnej taške, aby 
nedochádzalo k znečisteniu pri trans-
porte a zbytočnému znehodnoteniu 
vloženého textilu.   (INU)

Opäť sa rozbehol zber použitého šatstva 

Miestna akčná skupina Žiar vyhlásila 
fotografickú súťaž na tému ‚‚Môjmu 
srdcu najbližšie‘‘. Fotografie môžu byť 
zamerané na prírodu, ľudí, tradície, ži-
vot či budúcnosť v území MAS Žiar, 
teda z územia Cigeľ, Chrenovec-Brus-
no, Chvojnica, Handlová, Jalovec, 
Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, 
Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, 
Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, 
Tužina a Veľká Čausa. Účastník môže 
zaslať maximálne tri fotografie. Foto-
grafie môžu byť farebné aj čiernobie-
le, formát jpg, veľkosť fotografie min. 
1MB a max. 5MB.
Súťaž trvá do 30. apríla 2022, foto-
grafie je potrebné zaslať mailom na 
adresu erika.jonasova@masziar.sk a 
do predmetu správy napísať „súťaž“. 
Do textu mailu je potrebné napísať 

meno, priezvisko, vek, adresu, názov 
fotografie a stručný popis ku každej 
fotografii. Všetky fotografie budú zve-
rejnené na www.masziar.sk a facebo-
okovom profile MAS Žiar. 
Výherca získa peňažný poukaz vo výš-
ke 100 eur na nákup fotografického 
príslušenstva od vyhlasovateľa súťa-
že MAS Žiar. Výhra bude odovzdaná 
do 3. júna 2022 v kancelárii MAS Žiar 
v Miestnom kultúrnom stredisku v 
Chrenovci-Brusne.                           (MASŽ)

Fotosúťaž „Môjmu srdcu najbližšie“

Problémom je ešte stále slabá do
stupnosť nápojov vo vratných oba
loch, ale aj naša pohodlnosť.

Nápojové obaly, takisto ako aj rozlič-
né poháriky, slamky či miešadlá však 
majú životnosť iba niekoľko minút, 
dokonca sekúnd, a stávajú sa od-
padom. Tejto téme sa podrobnejšie 
venuje aktuálna marcová výzva zo 
vzdelávacej kampane Zatoč s od-
padom, ktorú počas prebiehajúce-
ho školského roka iniciuje Sloven-
ská agentúra životného prostredia 
(SAŽP).
Piť musíme všetci, bez vody človek 
prežije iba pár dní. Ale potrebujeme 
k pitiu rôzne jednorazové poháre, 
plastové fľaše či slamky? Problém ná-
pojových obalov spočíva v ich krátkej 
životnosti. Doslova za pár sekúnd či 
minút sa stávajú  odpadom, pričom 
doba ich rozkladu je až 500 rokov.
Na Slovensku sa ročne predá asi mi-
liarda PET fliaš. Od 1. januára 2022 je 
u nás spustený systém zálohovania 
PET fliaš a plechoviek, čo výrazne zní-
ži množstvo voľne pohodených plas-
tových nápojových obalov v prírode. 
Je to mimoriadne účinný spôsob, ako 

dosiahnuť vysokú mieru ich vytrie-
denia. Tak, ako v prípade ostatných 
obalov, aj v prípade tých nápojových 
platí, že recyklácia nie je ideálnym a 
jediným riešením. Tým najdôležitej-
ším je predchádzať ich vzniku a o dô-
sledkoch uvažovať už pred samotnou 
kúpou nápoja.
Dlhodobým problémom však ostáva 
nízka miera recyklácie plastov ako ta-
kých. V roku 2018 sa v Európe vypro-
dukovalo takmer 61,8 miliónov plas-
tov, z toho PET tvorilo necelých 8 %. 
Recykluje sa len okolo 30 % plastov, 
väčšina stále končí na skládkach a v 
oceánoch, v lepšom prípade v spa-
ľovniach na energetické využitie. Eu-
rópska legislatíva zároveň požaduje 
zber 90 % plastových obalov do roku 
2029, avšak nemá stanovený cieľ na 
plechovky. Slovenská legislatíva sta-
novuje cieľ zberu 90 % plastových 
obalov už do roku 2027 a ďalší am-
biciózny cieľ 90 % zberu plechoviek 
do roku 2029.
Dôležité je preto rozmýšľať a hľadať 
iné alternatívy. V súčasnosti máme na 
trhu kvalitné nerezové, sklenené ale-
bo bambusové fľaše, poháre i slamky. 
Aj mesto Handlová má automaty na 

mlieko a bezobalový obchod. Sloven-
ská agentúra životného prostredia v 
marcovej výzve s názvom Napijem 
sa bez obalu ponúka niekoľko rád 
do bežného života k minimalizácii 
vzniku tohto typu odpadu:
1. Zamyslite sa nad tým, aké nápoje 
najčastejšie pijete. Identifikujte oba-
ly, v ktorých sa nachádzajú, a pomôc-
ky, ktoré pri tom používate.
2. Porozmýšľajte nad bezobalovými 
alternatívami týchto nápojov a pri 
najbližšej príležitosti sa ich pokús-
te uprednostniť. Napríklad: mlieko 
zakúpené v mliečnom automate, 
malinovka načapovaná do skleného 
pohára, voda ochutená citrónom a 
bylinkami, káva so sebou do vlastné-
ho termohrnčeka, odmietnutie plas-
tovej slamky v reštaurácii a ďalšie.
3. V priebehu mesiaca si urobte čiarku 
vždy, keď použijete alternatívu k tým-
to nápojovým obalom či pomôckam: 
PET fľaša, sklenená fľaša, viacvrstvový 
obal (tetrapak), hliníková plechovka, 
slamka, miešadlo na nápoj, plastový 
pohár, polystyrénový termohrnček.
4. Na konci mesiaca zrátajte čiarky.

(SAŽP)

Marcová výzva SAŽP: Napime sa bez obalu!



5SPRAVODAJSTVO

Mesto Handlová ponúka na predaj 
Dom kultúry v Novej Lehote a po
zemok, na ktorom je postavený. 

Stavba sa nachádza v dosahu štátnej 
cesty 1. triedy č. I/9. Stavba pozos-
táva z troch logických celkov: Časť A 
– hlavná časť objektu pozostáva z 3 
obytných poschodí a z neobytného 
podkrovia. Časť B – spoločenská časť 
stavby s veľkoplošným otvoreným 
prízemným poschodím a s neobyt-
ným podkrovím. Časť C – sociálna 

časť – šatne. Ide o neskoršiu prístav-
bu k spoločenskej sále. Podkrovný 
priestor je len podružný. Budova 
nie je plynofikovaná. Kanalizácia je 
odvedená do vlastného septiku. Ob-
jekt je napojený na inžinierske siete, 
konkrétne svetelnú a zásuvkovú elek-
troinštaláciu, toho času nefunkčnú. 
Budova bola daná do užívania v roku 
1938. Nosné konštrukcie sú tehelné 
a kamenné. Krov budovy je drevený 
väznicový stanový. Krytina šikmej 
strechy je z pálenej krytiny Bobrovka 

na drevenom latovaní. Klampiarske 
konštrukcie strechy a parapetov sú 
z pozinkovaného plechu. Okná sú 
drevené dvojité, čiastočne opatrené 
mrežami. 
Susedné pozemky sú zastavané 
rozptýlenou zástavbou samostatne 
stojacich rodinných domov a záhrad-
kárskou osadou so záhradkárskymi 
chatami.
V prípade záujmu o nehnuteľnosť 
kontaktujte mesto emailom na adre-
se majetok@handlova.sk.

Mesto ponúka na predaj Dom kultúry v Novej Lehote

Dom kultúry v Novej Lehote.                                                                                                                                                                                                                                                           FOTO: MsÚ

Po premietaní sa uskutoční disku
sia s autorkou filmu, Verou Lacko
vou.

Dom kultúry pozýva v piatok, 11. mar-
ca o 18.00 do Kina Baník Handlová na 
dokument o Rómoch v odboji, ktorí 
bojovali za našu slobodu a padli. No 
a potom hrdinovia upadli do úplného 
zabudnutia a zomreli tak druhýkrát.
Téma dokumentu úzko súvisí s reži-
sérkinou rodinou.

Partizánmi boli aj Rómovia

Druhá svetová vojna v sebe ukrýva 
stále mnoho tajomstiev a niektoré 
z nich zostanú tajomstvom naveky. 
Jeden z príbehov, ktoré sa vytrácajú 
v pamäti sú osudy rómskych parti-
zánov počas druhej svetovej vojny. 
Režisérka Vera Lacková, ktorá je prav-
nučkou jedného zo zabudnutých 
bojovníkov, sa dozvedela o činoch 
svojho pradeda Jána Lacka od svojej 
starkej ako malé dieťa. Vera v detstve 
prišla o rodičov a preto ju vychováva-
la starká, ktorá jej rozprávala o dob-
rodružstvách jej pradeda – vo forme 
rozprávok. Počas odkrývania rodinnej 
histórie Vera nachádza ďalšie príbehy 
rómskych partizánov. Okrem príbehu 
pradeda rozpráva film príbehy ďal-
ších troch rómskych partizánov. Ich 
dramatické osudy sú ďaleko od toho, 
čo sa bežne rozpráva malým deťom. 
Väznenie v koncentračných táboroch, 
vražda rodinných príslušníkov, spo-
lupráca s tajnou americkou službou, 
ako aj ich osudy po vojne – všetko 
sledujeme cez rozhovory s potom-

kami partizánov. Vera zároveň pátra 
v archívoch a vracia sa na Slovensko 
a Česko, do dedín a hôr a cestuje za 
pamätníkmi. Potom sa vracia do ar-
chívov a potvrdzuje ich svedectvá. 
Počas pátrania sa stretáva s hlboko 
zakorenenými predsudkami a nená-
visťou voči Rómom, v spomienkach 
pamätníkov, ale aj rozhovoroch so 
svojimi priateľmi. Autorkina motivá-
cia je vyvrátiť stereotyp o Rómoch 
ako o obetiach vojny a poukázať na 
Rómov, ktorých skutky prekračujú 
rámec histórie menšinového etnika 
a zaslúžene tvoria súčasť európskych 
dejín.                                                       (DK)

Handlovčanka Vera Lacková osobne 
predstaví svoj film domácemu publiku 

  (RED)
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Pod pojmom rodina si každý z nás 
predstaví rodičov a deti, niektorí 
pridajú starých rodičov, iní strýkov, 
stryné, ujov a tety, bratancov a sester-
nice, či krstných rodičov. Stretávame 
sa na oslavách, výročiach, svadbách a 
poh reboch, ale každý máme vlastnú 
domácnosť a svoj zaužívaný režim. V 
minulosti to však vyzeralo inak. Preds-
tavte si, že by na jednom gazdovstve, 
v jednom dome, žili starí rodičia, ich 
najstarší syn s manželkou a aj jeho 
deti so svojimi rodinami. Zdá sa vám 
to nepredstaviteľné? To verím, avšak 

v minulosti to bolo bežné. A práve 
vďaka tejto štruktúre „veľkorodiny“, 
typickej pre Handlovú a Novú Lehotu, 
vznikli kamenné poschodové domy s 
mnohými hospodárskymi stavbami.
Celú usadlosť tvoril kamenný dom, 
maštale s hnojiskom, ktoré boli posta-
vené kolmo na dom na jednom kon-
ci, stodola, postavená priamo oproti 
domu a zároveň kolmo na maštale a 
šopa, ktorá kolmo priliehala k domu 
na druhom konci oproti maštaliam. V 
podstate tieto stavby tvorili obdĺžnik 
s dvorom a studňou uprostred. Zaují-

Dom z Handlovej vystavovali aj na miléniovej výstave v Budapešti

mavosťou je, že samotný dom bol pos-
tavený dlhšou, bočnou stranou pozdĺž 
cesty a nie čelom k ceste. Domy boli 
pôvodne drevené, postavené zrubo-
vou technikou a až neskôr bolo drevo 
postupne nahrádzané kameňom. Nie-
ktoré domy boli kombinované, teda 
mali spodné poschodie murované z 
kameňa a horné poschodie bolo dre-
vené s hlineným tmelením. Mimocho-
dom, vedeli ste, že práve poschodový 
zrubový dom z Handlovej bol v roku 
1896 prezentovaný na miléniovej vý-
stave v Budapešti ako tradičné býva-

nie Nemcov v Uhorsku?
Vnútorné rozdelenie domu závise-
lo od počtu členov rodiny. Srdcom 
bola samozrejme tzv. čierna kuchyňa 
s komorou, do ktorej sa vchádzalo z 
„parádnej“ izby, určenej na sviatočný 
čas alebo príležitostné vzácne návš-
tevy. Oproti tejto izbe sa nachádzal 
pitvor a za ním ďalšie komory, ktoré 
boli chladnejšie, keďže sa nachádza-
li ďalej od vykurovaných priestorov. 
Poschodie tvorila chodba, z ktorej bol 
prístup do ďalších izieb a komôr. Nad 
vykurovaným priestorom spodného 

poschodia boli komory na spanie a v 
podstreší ďalšie skladovacie priesto-
ry. Strecha bola pokrytá slamou a až 
na prelome 19. a 20. storočia bola 
postupne menená za šindle a nové, 
moderné materiály.
V súčasnosti už máme na území mes-
ta takýchto kamenných domov len 
málo. Niektoré z nich si pod novou 
fasádou ani nevšimnete, ale niektoré 
starostlivosťou a citlivým prístupom 
svojich majiteľov ožili a ihneď vás 
svojou krásou očaria.

Diana Kmeťová Miškovicová

FOTO: ŠTÁTNY ARCHÍV TRENČÍN, PRACOVISKO BOJNICE

Kontaktné centrum Handlová pripra-
vilo pre čitateľov sériu krátkych roz-
hovorov s jednotlivými odbornými 
zamestnancami Kontaktného centra 
Handlová (ďalej len „KC“), ktoré fun-
guje od 1. 12. 2020 v rámci Národné-
ho projektu Podpora zamestnateľ-
nosti v regióne horná Nitra (ďalej len 
„projekt“). Dnes prinášame rozhovor 
s terénnou sociálnou pracovníčkou 
v Kontaktnom centre Handlová Mgr. 
Michaelou Medera Kollárovou, v kto-
rom Vám predstaví oblasti pomoci.

R: S akými požiadavkami alebo 
otázkami sa najčastejšie na Vás 
obracajú zamestnanci HBP, a.s.?
MMK: Sú to najčastejšie záležitosti 
ohľadom vybavovania štátnych so-
ciálnych dávok, dávok sociálneho a 
dôchodkového zabezpečenia, po-
radenstvo pri vybavovaní úradných 
záležitostí, osobných dokladov, pri 
spisovaní a podávaní písomných po-
daní, vypisovaní tlačív, pri písomnej 
komunikácii v úradnom styku.

R: Ale predpokladám, že portfólio 
Vašich kompetencií a poskytova
ných služieb je širšie?
MMK: Samozrejme, cieľom mojej 
práce je poskytovať odbornú pomoc 
klientom, ktorí sa ocitnú v nepriazni-
vej sociálnej situácii, v ktorej nie sú 
schopní sami a ani s pomocou rodiny 
a blízkych osôb nájsť primerané rie-

šenie svojho sociálneho problému. V 
rámci KC sa snažíme jednotlivé sku-
pinové aktivity smerovať primárne 
na prevenciu. Klienti sa na mňa môžu 
obrátiť s najrôznejšími osobnými a ro-
dinnými problémami. Poskytujem aj 
základné informácie ohľadom proble-
matiky osobných bankrotov, základ-
né informácie a podporu v krízových 
situáciách, v prípade potreby odpo-
rúčam klienta ďalším odborníkom, 
ktorých máme u nás v KC, prípadne v 
iných inštitúciách. V zásade je to celé 
spektrum kompetencií, ktoré sociálne 
poradenstvo a práca sociálneho pra-
covníka zahŕňa.

R: Zdá sa teda, že sociálne pora
denstvo je v dnešnej dobe oveľa 
potrebnejšie ako kedysi? Mám na 
mysli teraz rozširovanie sa cieľovej 
skupiny, pre ktorú je určené. 
MMK: Pokúsim sa najskôr definovať 
sociálne poradenstvo ako odbor a 
následne prejdem plynule k odpove-
di na Vašu otázku. Povedala by som, 
že sociálne poradenstvo je odborná 
činnosť, ktorú vykonáva odborný 
pracovník a je založené na podpore, 
pomoci, rozvoji a optimálnom uplat-
není klienta v jeho reálnej životnej 
situácii. Medzi hlavné úlohy sociálne-
ho poradenstva patrí v prvom rade 
prevencia, prípadne zmiernenie ne-
gatívnych návykov alebo spôsobov 
správania, ktoré vznikli pri dlhšie tr-

vajúcej nepriaznivej situácii. Cieľom 
je prevencia sociálneho vylúčenia a 
pomoc klientovi, ktorý sa nachádza 
v nepriaznivej sociálnej situácii, aby 
sa úspešne začlenil do spoločenského 
rámca, rodiny, pracovného kolektívu, 
či komunity. Takže k Vašej odpovedi, 
určite áno, sociálnemu poradenstvu 
sa v súčasnosti naozaj potenciál novej 
klientely výrazne rozširuje. Je to však 
vo všeobecnosti problém, pretože 
čím viac poradenstva a pomoci ľu-
dia v spoločnosti potrebujú, je podľa 
mňa znakom toho, že spoločnosť sa 
nevyvíja zrejme celkom správnym 
smerom.

R: Je možné, aby Vás účastníci pro
jektu mohli navštíviť aj po ukonče
ní ich účasti v projekte?
MMK: Áno, projekt s touto možnosťou 
počíta, pretože v skutočnosti trvalá 
zmena nastáva až po ukončení pro-
jektu, kedy sa účastník zamestná na 
novej pracovnej pozícií. Účasť v pro-
jekte má účastníka pripraviť na nové 
situácie v pracovnom živote a z nich 
plynúce aj zmeny v živote osobnom. 
Táto zmena a nová situácia vyžaduje, 
aby kontakt účastníka s pracovníkmi 
Kontaktného centra ostal zachovaný 
aj po jeho vystúpení z projektu, aby 
tieto zmenené životné a pracovné 
okolnosti ostali udržateľné.   

R: Na záver nám ešte povedzte, kde 

a v akom čase Vás môžu zamest
nanci HBP, a.s. a ich blízke osoby 
kontaktovať alebo navštíviť?
MMK: Zastihnúť ma môžu v KC Hand-
lová, ktoré sídli v Podnikateľskom in-
kubátore na Námestí baníkov 5 na 1. 
poschodí od pondelka do piatka v 
čase 7:30 - 15:30 hod., alebo je možné 
ma kontaktovať na e-mailovej adrese 
michaela.medera@handlova.sk, či na 
telefónnom čísle +421 940 947 737.

V akých oblastiach môžu pomôcť 
ľudia z Kontaktného centra  ale
bo o národnom projekte Podpora 
zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra (ďalej len „projekt“)? Projekt 
je určený pre zamestnancov akciovej 
spoločnosti Hornonitrianske bane 
Prievidza (HBP, a. s.), ktorí z dôvodu 
útlmu baníctva postupne prichádzajú 
o prácu. Realizácia projektu prispieva 
k novému pracovnému smerovaniu 
jednotlivých účastníkov zapojených 
do projektu, k sprostredkovaniu bez-
platnej možnosti vzdelávať sa a k 
uplatneniu sa na trhu práce. Úlohou 
KC je podporovať banícku komunitu a 
individuálny prístup k riešeniu osob-
ných problémov zamestnancov HBP, 
a.s., súvisiacich so zmenou životnej 
situácie v dôsledku straty zamest-
nania. Odborní pracovníci KC posky-
tujú nasledovné bezplatné služby: 
poradenst vo v sociálnej oblasti, eko-
nomické poradenstvo, poradenstvo v 

oblasti legislatívy a psychologické po-
radenstvo. Okrem uvedených služieb 
KC počas realizácie projektu organi-
zuje odborné stretnutia, prednášky, 
workshopy a komunitné aktivity rôz-
neho druhu, ktoré sú určené priamo 
pre zamestnancov HBP, a.s.. Podrobné 
informácie o projekte sú dostupné 
na webovom sídle mesta Handlová 
www.handlova.sk a na stránke Národ-
ného projektu www.nphornanitra.sk. 

Tento projekt sa realizuje vďaka pod-
pore z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho roz-
voja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje. www.employment.gov.
sk / www.esf.gov.sk

Rozhovor pripravil a za odpovede ďakuje Mgr. Bra-
nislav Ondruška

Predstavujeme ľudí  a služby Kontaktného centra Handlová

Michaela Medera Kollárová.                              FOTO: KC
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Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 6 / 2022

je v utorok 15. marca. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 23. 3. 2022.

Spomienka
Dňa 19. marca uplynie 

5 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš drahý 

manžel, otec, starký 
Štefan Nemec. 

Nezomrel ten, kto 
zostáva v našich 

srdciach. 
S láskou spomína manželka a syn s rodinou.

Čas nevráti, čo nám osud vzal. 
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť 

bez tých, ktorých sme milovali. 

1/5/3/2022/OI

DIGITÁLNE KINO BANÍK

BETLEHEMSKÉ SVETLO
Komédia / ČR / MP 12

99 min / 5 €
10. 3., 18.00 / 12. 3., 20.00

AKO SOM SA STALA 
PARTIZÁNKOU  

Dokument / SR / MP 12
90 min / 3 €
11. 3., 18.00

ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
Animovaný / USA / MP / dabing

110 min / 5 €
12. 3., 16.00 / 13. 3., 16.00 

20. 3., 16.00

PES
Komédia / USA / MP 12 / titulky

101 min / 5 €
12. 3., 18.00 / 14. 3., 18.00

BATMAN
Triler / USA / MP 15 / titulky

176 min / 5 €
13. 3., 18.00

SANITKA
Triler / USA / MP 15 / titulky

135 min / 5 €
18. 3., 20.00 / 19. 3., 20.00

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO 
DOŠLI 

Komédia / SR / MP 12
93 min / 5 €

17. 3., 18.00 / 18. 3., 18.00
19. 3., 18.00 / 20. 3., 18.00

21. 3., 18.00

MYŠI PATRIA DO NEBA
Animovaný / ČR / MP / dabing

87 min / 5 €
19. 3., 16.00 / 20. 2., 16.00

Spomienka

Dňa 14. februára nás vo 
veku 88 rokov navždy 

opustila naša milovaná 
maminka, starká, 

prastarká a praprastarká 
Katarína Jenejová. 

Navždy s láskou, 
smútiace rodiny Mečiarová a Jakubíková.

2/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 4. marca sme si 

pripomenuli smutné 10. 
výročie úmrtia našej 
milovanej maminky, 

babky, prababky 
Márie Sýkorovej. 

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú dcéra Majka, syn Rudolf 
a Milan s rodinami. 

Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre teba slnko hriať, 

ale tí čo ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na teba spomínať.

3/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 17. februára sme sa 
navždy rozlúčili s drahým 

a milovaným synom, 
otcom, bratrancom 

a priateľom 
Martinom Klimentom 

ml., 

ktorý tragicky odišiel 
v Škótskych horách 23. 1. 2022. Ďakujeme 

všetkým príbuzným, priateľom a známym, tiež 
susedom, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej 

ceste a prejavili sústrasť s našou stratou. 
Smútiaca rodina. 

4/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 14. marca 

si pripomenieme 
prvé smutné výročie, 
čo nás navždy opustil 
drahý otec a dedko,

Rudolf Makyta.

S láskou na Teba 
spomínajú syn Rudolf 

a dcéra Slávka s rodinami a vnúčatá.

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

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

5/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 17. marca uplynie 

prvý smutný rok, odkedy 
nás navždy opustil môj 

láskavý manžel, pán 
Jaroslav Chobot. 

S láskou a úctou spomína 
manželka Oľga a synovia 

s rodinami. 
Nikdy na Teba nezabudneme.

Osud nám nedoprial spolu zostarnúť, 
ostala len prázdnota, nesplnené sny a túžby 

a v rdci hlboký žiaľ a smútok.

6/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 22. 2. 2022 sme 
si pripomenuli tretie 

výročie úmrtia nášho 
milovaného syna, tatika, 
brata, švagra, krstného 

otca a priateľa,
Patrika Tolnay. 

S láskou spomína 
mamina, syn Patrik, sestra Mirka, bratia Samuel 

a Andrej. Nikdy nezabudneme. Ľúbime ťa. 

7/5/3/2022/OI

Spomienka

V dňoch 2. a 7. marca sme si pripomenuli náhly 
odchod našich milovaných rodičov, 

Antona a Želmíry Rosenbergerových. 

Spomíname s láskou a veľkou vďakou v srdci 
za lásku, ktorú nám dali. Spomíname aj na ich 

mladú lásku, z ktorej sme prišli na svet. 
Dcéry Doris a Karin s rodinami. 

Láska neumiera, láska sa nedíva očami, ale 
dušou. Dom sa skladá zo stien a trámov, domov 
je postavený z lásky a snov. Ďakujeme za pocit 

domova, kde sme sa vždy mohli vrátiť.

9/5/3/2022/OI

Spomienka

Dňa 18. marca uplynie rok, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý ocko,

Štefan Sihelský 

a 25. marca uplynie rok, odkedy nás navždy 
opustila milovaná mamička, 

Magdaléna Sihelská.

S Láskou na vás spomínajú dcéry a synovia 
s rodinami, priatelia a rodina.

10/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 8. marca si 

pripomíname prvé 
výročie, odkedy nás 

navždy opustil manžel, 
otec, starý otec a dedo 

Marián Kozárik. 

S láskou spomína 
manželka Alžbeta,

synovia Miroslav a Vladimír a ostatná rodina. 

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. 

12/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 8. marca 

si pripomíname 
22. výročie úmrtia 
Štefana Pukača. 

S láskou spomína 
manželka, syn, dcéra 

s rodinou. 

13/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 5. februára 

sme si pripomenuli 
4. smutné výročie, 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko, brat 

a kamarát, pán 
Rudolf Boleman.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou.

14/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 12. marca uplynie 

rok, odkedy nás opustila 
manželka, matka, 

sestra, švagriná 
a priateľka, 

Margita Vaňová. 

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú 

spomienku. 

11/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 11. marca 

uplynie 6 rokov, 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý otec, 

svokor a brat, 
Ján Pančík. 

S láskou spomíname.

8/5/3/2022/OI

Blahoželanie

Dňa 28. februára oslávila naša mamička, babička a prababička, 
Viera Mikleová 

krásne životné jubileum 75 rokov. 

Veľa lásky, spokojnosti, v celej ďalšej budúcnosti, úsmev v tvári radosť 
v oku, úspech v každom žitia kroku. Všetko najlepšie, pevné zdravie a plno 

optimizmu prajú dcéry Viera, Adriana, Marika a syn Milan s rodinami. 

15/5/3/2022/OI

Spomienka
Dňa 7. marca uplynú 
dva roky, odkedy nás 

navždy opustil, vo veku 
nedožitých 92, rokov 

náš milovaný 
Ján Pavolka. 

S láskou spomína celá 
rodina. Chýbaš nám...

16/5/3/2022/OI

Navždy nás opustili

Ing. Rudolf Podoba, 58 rokov,
naposledy bytom Robotnícka 45.

Anna Kafková, rod. Učňová, 91 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 1.

Ján Kováčik, 62 rokov,
naposledy bytom Okružná 8/13.

Jozef Hudec, 75 rokov,
naposledy bytom Partizánska 1/27.

Oľga Frivaldská, rod. Prislanová, 86 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 79/16.

Pavol Babiar, 70 rokov,
naposledy bytom Ligetská 5.

František Bubniak, 67 rokov,
naposledy bytom v Ráztočne.

František Hradňanský, 86 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 91/3.

Anna Béliková, rod. Kovácsová, 85 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 80/26.

Eva Mendelová, rod. Nosková, 67 rokov,
naposledy bytom v Novákoch.

Katarína Jenejová, 88 rokov,
naposledy bytom Nová Lehota 7.

Helena Bahnová, rod. Hamranová, 79 r., 
naposledy bytom Parková 17.



Slovenská basketbalová asociácia 
pristúpila k reštartu úspešného pro-
jektu podporovaného FIBA v rácmi 
grantového programu YOUTH DEVE-
LOPMENT FUND.
Projekt sa skladá z dvoch nosných 
pilierov, ktorého základ tvorí sku-
pina vybratých učiteľov/trénerov v 
spolupráci so širokou škálou klubov 
naprieč celým Slovenskom, ktorých 
SBA platí na mesačnej báze počas 
celého školského roka. Na základe 
požiadaviek bolo vyselektovaných 44 
trénerov/učiteľov, ktorí trénujú detič-
ky v predprípravkách, prípravkách a v 
rámci školských krúžkov.
Druhým pilierom projektu je basket-
balová road show pod názvom SBA 
MINIBASLETSHOW. Súťažno zábavý 
projekt, ktorého cieľom je motivácia 
tých najmenších, začínajúcich bas-

keťákov a baskeťáčok. Cieľom nie je 
len mini basketbalový zápas, ale aj 
súťaže v tzv. skills, do ktorých je za-
pojený tím ako celok.
Rok 2022 je reštartom tohto projektu 
a sme veľmi radi, že sa Minibasket-
show predstaví v mesiacoch marec- 
jún v šiestich mestách a teda detičky 
čaká šesť regionálnych kôl, šesť tur-
najov a jedno veľké celoslovenské 
finále.                                    (slovakbasket.sk)

Reštart projektu MinibasketshowHandlovčania návrat pod ligové koše nezvládli
Po reprezentačnej pauze sa Slo
venská basketbalová liga vrátila k 
svojmu plánovanému programu. 

Basketbalisti handlovského Baníka 
odohrali pod svojimi košmi dohráv-
ku 25. kola, v ktorej hostili Lučenec. 
Tento duel odštartoval ich nahustený 
program, v ktorom im do konca dlho-
dobej časti zostávalo odohrať sedem 
zápasov. Po dlhšej dobe boli brány 
handlovskej športovej haly otvorené 
pre všetkých divákov, bez akýchkoľ-
vek obmedzení.
Pred úvodným rozskokom bol v úlohe 
favorita hosťujúci tím, ktorý v druhej 
polovici dlhodobej časti predvádza 
vynikajúcu formu. Premožiteľa nena-
šiel už úctyhodných sedem zápasov a 
ani na ôsmy krát nezaváhal. Na hand-
lovskej palubovke skompletizoval 
vzájomné kvarteto zápasov základnej 
časti s domácimi “baníkmi” víťazst-
vom, ktoré sa ale nerodilo ľahko.

Handlovčania v hernom kŕči

Od úvodu diktoval tempo hry súper 
a domáci pôsobili veľmi nekoncent-
rovane a nervózne. Produkovali ľah-
ké chyby, ktorými púšťali súpera do 
úspešne zakončených rýchlych brej-
kov. Tie vyústili do lučeneckého vede-
nia 13:0 a prvé body “baníkov” prišli 
až po šiestich minútach hry. Napriek 
tomu sa domáci dokázali pozbierať a 
nelichotivé bodové manko zmazať. 
V tomto zápolení prehrávali dvojci-
ferným rozdielom až tri razy, no vo 
všetkých troch prípadoch sa im ho 
podarilo odvrátiť. A nielen to, do-
konca tri krát preklopili misku váh na 
svoju stranu. V 36. minúte sa ujal Lu-
čenec najvyššieho vedenia v stretnutí, 
83:67. V tomto okamihu sa zdalo, že 
je o víťazovi rozhodnuté. Baníci sa ale 
znova dokázali nadýchnuť a v prie-
behu dvoch minút, štrnásťbodovou 
šnúrou znížiť na 81:83. V samotnom 
závere ale podržal hostí výbornou 
streľbou spoza oblúka Castlin, ktorý 
sa stal strojcom lučeneckého víťazst-
va. Pelikáni triumfovali v náročnom 
zápase 88:83 a upevnili si druhé 
miesto tabuľky.

Klobúk dole pred fanúšikmi

Podľa Danila Rakočeviča, trénera 
Handlovej, jeho tím zmeškal ďalšiu 
príležitosť bodovať. „Absolútne si ne-
vážime loptu v útoku a v “egálových” 
momentoch volíme ľahkovážne prih-
rávky. Lučenec má veľmi kvalitných 
hráčov, ktorí dokážu na konci zápasu 
premeniť dôležité strely a zásluhou 
nich zvíťazili. Prehra nás mrzí, no na 
smútok čas nie je a musíme sa nasta-
viť na ďalšie súboje.”
Lukáš Bolek, hráč Lučenca povedal, že 
oba tímy sa musia poďakovať hand-
lovským fanúšikom za atmosféru, 
ktorú vytvorili. „Klobúk dole práve 
pred nimi, pretože do veľkej miery, 
niekoľko krát pomohli svojim hráčom 
zmazať naše dvojciferné vedenie. Ve-
del som, že to bude v Handlovej ťaž-
ké, nakoľko toto prostredie dôverne 
poznám. Hrali sme oslabení na rozo-
hrávke, vyprodukovali sme veľmi veľa 

chýb, no sme radi, že sa nám podarilo 
tento náročný zápas zvládnuť.”

Rytieri vrátili “baníkom” požičané 
aj s úrokmi

Prvá marcová sobota mala po veľmi 
dlhej dobe na programe kompletné 
kvarteto duelov Slovenskej basketba-
lovej ligy. Basketbalisti handlovského 
Baníka cestovali na Spiš, kde nastúpili 
k úvodnému rozskoku proti úradujú-
cemu majstrovi. V doterajšom priebe-
hu súťaže, Rytieri recept na “baníkov” 
nenašli a tri razy im podľahli. Na štvrtý 
pokus ale ťahali za dlhší koniec práve 
oni. Nielenže si aspoň z časti vylepšili 
vzájomnú bilanciu, ale získali veľmi 
cenné body, ktoré ich udržali v hre o 
tretiu priečku tabuľky.
To, že Handlovčania nie sú vo svojej 
koži, naznačil už samotný úvod zápa-
su. Podobne ako v sobotu na domá-
cej palubovke, aj tentoraz začali v her-
nom kŕči a ich hru “zdobilo” množstvo 
školáckych chýb, ktoré koncentrovaní 
Rytieri od začiatku trestali. Na veľkú 
prestávku sa odchádzalo za stavu 
54:36 a zeleno-čiernym nebolo pred 
začiatkom druhej polky čo závidieť.

Druhá polovica priniesla
nečakaný priebeh

Prestávka baníkom nepomohla a už 
po troch minútach prehrávali 26-bo-
dovým rozdielom 38:64 a hneď v 

úvode záverečného dejstva domáci 
odskočili na tridsať bodov, 87:57. Za 
tohto stavu bolo o víťazovi rozhodnu-
té a zeleno-čierni už iba čakali, kedy 
sa ich utrpenie pre nich skončí. Seba-
vedomým Rytierom v závere padlo aj 
nemožné a v 38. minúte navýšili svoj 
náskok na 42-bodov, 111:69. Zverenci 
trénera Sviteka napokon dokráčali za 
pohodlným víťazstvom 113:75.
Štefan Svitek, tréner Rytierov: „Zákla-
dom bolo, že sme vstúpili do zápasu 
maximálne koncentrovaní, s energiou 
a rozumom, čím sme si dosť rýchlo 
vytvorili 10-bodový náskok, ktorý 
sme následne kolektívnym výkonom 
ešte zveľadili. Vedeli sme, akú bilanciu 
sme mali s Handlovou a som rád, že 
sme ju dokázali zlomiť. Trošku sme v 
ostatných zápasoch zmenili obranu, 
dostávame menej trojok, čo sa aj te-
raz ukázalo.“
Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: 
„Ani veľmi niet čo hodnotiť, výsledok 
hovorí za všetko. Neviem, prečo sme 
takto vstúpili do zápasu, asi sme si 
mysleli, že Spišská len tak prehrá aj 
štvrtý zápas s nami. Domáci však boli 
správne motivovaní, výborne pripra-
vení. My sme sa po dlhšej pauze dos-
tali do zápasového kolotoča, nemali 
sme ale vôbec silu zabojovať viac v 
obrane. Chýbala mi koncentrácia, 
musíme sa však zomknúť, čakajú nás 
v rýchlom slede ďalšie zápasy.“

Pavel Procner

Pelikáni triumfovali v náročnom zápase a upevnili si druhé miesto tabuľky.     ILUSTRAČNÉ FOTO: B. GÚGĽAVA

Rytierom v závere padlo aj nemožné.                                                                                                  FOTO: PAVEL PROCNER


