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Zažiť Handlovú môžete aj tento 
rok! 

V minulom roku sa vďaka spolupráci 
mesta Handlová, Komisie kultúry a 
cestovného ruchu, Earth Angel, ako 
aj Slovenského banského múzea, Kar-
patskonemeckého spolku, správcovi 
Kostola Dobrého pastiera a ďalšími 
dobrovoľníkom podaril zorganizovať 
nultý ročník Zaži Handlovú – Po sto-
pách našich predkov. Celkovo sa do 
výzvy zaregistrovalo 34 záujemcov a 
na jej splnenie bol stanovený čas 2,5 
mesiaca. Výzvu ukončilo 27 účastní-
kov, väčšinou rodiny s deťmi. Po vla-
ňajšom slávnostnom vyhodnotení a 
odovzdaní cien účastníkom symbolic-
ky na Medzinárodný deň cestovného 
ruchu, ktorý si pripomíname 27. sep-
tembra, boli tí, čo spoznávali naše 
mesto a jeho okolie prostredníctvom 
indícií,  oslovení s dotazníkom spokoj-
nosti, ktorý slúži organizátorom ako 
dobré východisko pre organizáciu 
ďalších ročníkov.

Čo nám povedali dotazníky?

Celkovo sa vrátilo na adresu zazihand-
lovu@handlova.sk spolu 16 dotaz-
níkov a viac ako 80% mala dotazník 
s tridsiatkou otázok vyplnený za 
približne 10 minút. Handlovú zažilo 
viac žien ako mužov, pričom najviac 
sa zúčastnilo ľudí z vekovej kategórie 
medzi 41 a 50 rokov, až polovina. Po 
približne 19 % boli zastúpené vekové 
kategórie vo veku 21-30 a 31-40 ro-
kov. Tretiu vekovú skupinu tvorili deti 
od 5 do 15 rokov s 12 % účasťou. Viac 
ako 80 % účastníkov tvorili Handlov-
čania, ktorí tu bývajú. O výzve sa až 
44 % účastníkov dozvedelo cez ofi-
ciálne informačné zdroje mesta (soci-
álna sieť FB MestoHandlova a wwww.
handlova.sk), 25 % sa dočítalo o výzve 
z nášho mestského periodika Hand-
lovský hlas a po približne rovnakých 
6% to bola aplikácia mesta, propagá-

Pripravujeme pre vás Zaži Handlovú 2023. Zapojte sa!

cia na Instagrame a plagáty v meste. 
Väčšina respondentov odpovedala, 
že rozvoj cestovného ruchu v našom 
meste zaostáva za jeho potenciálom, 
čo sa odzrkadlilo aj v posúdení kvality 
poskytovaných služieb, kde má mesto 
čo vylepšovať. Respondenti by ocenili 
vzniku TIK-u, obchod so suvenírmi a 
podobne.
Najväčším lákadlom je podľa odpove-
dí pre naše mesto príroda – konkrét-
ne Veľký a Malý Grič. Táto otázka bola 
otvorenou, no krásy handlovského 
okolia v nej rezonovali najviac. Hod-
notenie spokojnosti s poskytovanými 
službami dopadli pre ľudí z múzea, 
spolku a ďalších spolupracovníkov v 
80% na úrovní ochotní a ústretoví.

Predbežný  harmonogram výzvy na rok 2023: Zverejnenie Štatútu výzvy 1. ročník Zaži Handlovú - 31. marec, registrácia účastníkov do 31. mája, plnenie výzvy do
3. septembra vrátane a vyhodnotenie výzvy 27. september 2023. Na fotografii účastníci minuloročnej výzvy.                                                                                   FOTO: ARCHÍV

Vlastné nohy namiesto iných doprav-
ných prostriedkov využilo 69 % účast-
níkov, nikto nevyužil MHD. Vlastné 
auto využilo 18% účastníkov a bicykel 
alebo kolobežku 12% z nich. Až 63 % 
boli rodiny, sám/sama zažilo Handlo-
vú 12% a štvrtinu tvorili tí, ktorí síce 
neboli registrovaní, ale sprevádzali 
rodinu na potulkách. V rámci výzvy 
bolo prvýkrát v Banskom múzeu a 
Pamätnej izbe v Karpatskonemeckom 
spolku priemerne 60 % účastníkov, 
43 % navštívilo po prvýkrát Kostol u 
Dobrého pastiera a Meteor. Iné mies-
ta boli po rozlúsknutí indícií známe. 
Indície boli pripravené podľa plánu 
organizátorov, čo potvrdili aj odpo-
vede respondentov. 70 % uviedlo, že 

Autá budú môcť parkovať na chodníku už len do októbra

ich nebolo ťažké nájsť, i keď niekedy 
sa museli trošku viac poobzerať po 
okolí. Okrem odrenín jedného účast-
níka, nultý – pilotný ročník skončil 
bez ujmy na zdraví a plný pekných 
zážitkov. Dĺžka trvania plnenia vý-
zvy väčšine účastníkov vyhovovala a 
celkové hodnotenie kvality nultého 
ročníka Zaži Handlovú? Na otázku: 
„Páčila sa vám výzva Zaži Handlovú?“, 
sa v dotazníku vrátilo 100% -né áno. 
Pracovné stretnutie k Zaži Handlovú 
sa konalo koncom tohto februára a 
celkovo ešte budú podmienky Zaži 
Handlovú prerokované na Komisii 
kultúry a cestovného ruchu mestské-
ho zastupiteľstva. Sledujte nás!

(JP)

Motorové vozidlá môžu parkovať 
na chodníku podľa doterajších pra
vidiel do 30. septembra 2023. 

Na základe ostatnej úpravy, ktorá 
nadobudla účinnosť 1. marca 2022, 
došlo k zániku možnosti pre vybrané 
motorové vozidlá parkovať na chod-
níku priľahlom k ceste pri zachovaní 
voľného priestoru 1,5 metra.
„V mimoriadne exponovaných lo-
kalitách spôsobí táto nová úprava 
mnohým obciam, respektíve mes-
tám a mestským častiam, parkovací 
kolaps, keďže vzhľadom na počet áut 
tieto jednotky územnej samosprávy 
jednoducho nemajú a do tejto doby 
nestihnú vytvoriť nové parkovacie 
miesta, respektíve vyznačiť dopravné 
značenie, ktoré umožní parkovanie 
na chodníkoch,“ podotkli predklada-
telia v dôvodovej správe.
Na základe pozmeňujúceho návrhu 

poslanca Petra Cmoreja (SaS) sa pre-
chodné obdobie skrátilo, pôvodne ho 
predkladatelia navrhovali až do 31. 
marca 2024. Koniec septembra 2023 
je podľa Cmoreja kompromisom. Pri-
blížil, že to súvisí aj s tým, že v lete 
sa najlepšie robí dopravné značenie, 
preto sa lehota končí po lete.
Upravila sa aj najvyššia hmotnosť 
vozidla, ktoré môže stáť na chodníku 
pri dodržaní ostatných pravidiel, a to 
z 3 500 kilogramov (kg) na 2 800 kg. 
Z pozmeňujúceho návrhu vyplynula 
aj úprava, ktorá pridala elektrické ko-
lobežky, ktoré by podľa pôvodného 
znenia nemohli byť zaparkované na 
chodníku.
„Mesto Handlová žiada vodičov, kto-
rí zvyknú parkovať na chodníkoch, 
aby si do konca septembra našli iné 
miesto na parkovanie. Majiteľov ro-
dinných domov žiadame, aby svoje 
motorové vozidlá parkovali vo svo-

jich dvoroch alebo garážach a nene-
chávali vozidlá odstavené na chod-
níkoch,“ povedala hovorkyňa mesta, 
Jana Paulínyová. V Handlovej už je 
niekoľko miest na chodníkoch ozna-
čených ako vhodných na parkovanie, 
ako napríklad lokalita pri Základnej 
škole Mierové  námestie. V prípade, že 
sú majitelia motorových vozidiel pre-
svedčení, že parkovanie na chodníku 
je v niektorej lokalite nutné, môžu 
svoj názor zaslať na mestský úrad a 
napísať na info@handlova.sk s pred-
metom správy: Parkovanie na chod-
níku. „Žiadostiam o povolenie parko-
vania na chodníku sa budú odborní 
zamestnanci mestského úradu veno-
vať. Treba si však uvedomiť, že osade-
nie značky povoľujúcej parkovanie na 
chodníku je pomerne nákladný pro-
ces a primárne sú chodníky určené 
chodcom,“ uzavrela hovorkyňa mes-
ta.                                                           (TASR/RED)

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 
zvolala zasadnutie 

mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude 

vo štvrtok 30. marca 
o 14. hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestského úradu.
Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos bude vysielaný 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.
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V čase medzi 16. marcom a 3. aprílom 
prebehne preventívna deratizácia 
kanalizačnej sústavy v správe Stredo-
slovenskej Vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti a.s. Prípravok požitý na 
ničenie živočíšnych škodcov: HUBEX 
L PARAFÍNOVÉ BLOKY 130G/40G , RA-

TIMOR. PARAFÍNOVÉ  20g/100g
Deratizačné práce budú prebiehať  
v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod. V  
prípade akýchkoľvek otázok volajte 
na číslo 0908 283 141 v čase 8:00 až 
16:00.

(RED)

Vodári budú deratizovať kanály

Po troch mesiacoch bezplatnej 
premávky a po fáze zbierania dop
ravných štatistík pristupuje MHD 
Handlová k zmenám. 

Mestská hromadná doprava od marca 
zrušila niekoľko spojov. „Každý jeden 
spoj sledujeme, vieme tak povedať, 
koľko sme previezli osôb. Niektoré 
spoje išli viac menej na prázdno. Ide 
o spoje v neskorých večerných ho-
dinách a víkendové spoje v skorých 
ranných hodinách,“ povedal Vladi-
mír Borák, konateľ spoločnosti Ha-
ter-Handlová, ktorá MHD v meste 
prevádzkuje. Podľa neho bolo rozho-
dujúcim kritériom, či spoj vozí aspoň 
piatich cestujúcich. „Pri piatich ľu-
ďoch sa už dá hovoriť o službe verej-
nosti, lebo štyroch a menej prevezie 
aj taxík,“ vysvetlil Borák.
Zmena spočíva v zrušení spojov 44. a 
49. zo zastávok Kremnická a MC, blok 
F4. Zrušení spojov 28., 29., 30., 31., 
zo zastávok Handlová baňa a Nová 
Lehota dedina. Obmedzené sú spoje 
cez víkend 2., 3., 4., zo zastávok Nová 
Lehota, dedina a Handlová baňa. Na-
opak pridaný bol spoj 21. zo zastávky 
Handlová centrum smer Nová Lehota.
Od 1. apríla bude cestovné spoplat-
nené. Ceny ostávajú rovnaké, aké 
platili, keď MHD zabezpečovala SAD 
Prievidza.
„Cestujúci, ktorí využívajú mestskú 
aj prímestskú dopravu, budú musieť 
mať dve kartičky. Pri takej malej MHD, 
ako je tá naša, nemá zmysel kupovať 
drahé systémy na platbu cez čipo-
vé karty,“ uviedol konateľ firmy Ha-
ter-Handlová.

Kartičky na zľavu je možné vybaviť v 
sídle firmy na Potočnej ulici 20, v kan-
celárii číslo 1. od 6.00 do 15.00 hod. 

Tarifa MHD Handlová

Cestovné lístky zakúpené u vodiča 
v hotovosti

1. plný občiansky cestovný lístok: 0, 50 €
2. deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti 
do 26 rokov: 0,25 €
3. držitelia preukazov TZP a TZP-S: 
0,20 €
4. sprievodca ŤZP-S: 0,20 €
5. starobný dôchodca nad 60 rokov 
veku a invalidný dôchodca: 0,25 €
6. batožina (bezplatne do rozmerov 
20x30x50 cm alebo tvaru valca, ktoré-
ho dĺžka nepresahuje 150 cm a prie-
mer 10 cm alebo tvaru dosky, ktorej 
rozmer nepresahuje 5x80x100cm, 
pričom nesmie presiahnuť ani jeden 
z uvedených rozmerov, ak sa prepra-
vuje v priestore pre cestujúce osoby: 
0, 50 € 
7. pes, prípadne iné drobné zvieratá 
(pokiaľ nie je v schránke): 0,50 € 
8. detský kočík bez dieťaťa: 0,25 € 
9. dôchodca nad 70 rokov veku: 0,20 €

Cestovný lístok zakúpený 
prostredníctvom dopravnej karty:

1. plný občiansky cestovný lístok: 0,40 €
2. deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti 
do 26 rokov: 0,20 € 
3. držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S: 
0,20 €
4. sprievodca ŤZP-S: 0,20 €
5. starobný dôchodca nad 60 rokov 

veku a invalidný dôchodca: 0,20 €
6. batožina (bezplatne do rozmerov 
20x30x50cm alebo tvaru valca, ktoré-
ho dĺžka nepresahuje 150 cm a prie-
mer 10 cm alebo tvaru dosky, ktorej 
rozmer nepresahuje 5x80x100 cm, 
pričom nesmie presiahnuť ani jeden 
z uvedených rozmerov, ak sa prepra-
vuje v priestore pre cestujúce osoby: 
0,40 €
7. pes, prípadne iné drobné zviera-
tá(pokiaľ nie je v schránke): 0,40 €
8. detský kočík bez dieťaťa: 0,20 €
9. dôchodca nad 70 rokov veku: 0,20 €
10. držiteľ Jánskeho plakety bronzo-
vej, striebornej zlatej diamantovej a 
medaila Kňazovického: 0,20 €
11. dopravná karta: 0 €

Časové cestovné lístky – mesačné 
cestovné, zakúpené prostredníct

vom dopravnej karty

1. obyčajné cestovné: 4 €
2. zľavnené cestovné - deti od 6 do 15 
rokov, žiaci, študenti do 26 rokov: 8 €
3. starobný dôchodca nad 60 rokov 
veku a invalidný dôchodca: 4 € 
4. držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S: 4 € 
5. dôchodca nad 70 rokov veku: 3 €
4. Rozsah a Výška poskytovaných zliav 
a bezplatnej prepravy: 3 €

Bezplatne sa prepravujú

1. deti do 6 rokov
2. detsky kočík s dieťaťom
3. vodiaci pes, invalidný vozík

(INU)

Bezplatná premávka MHD v meste končí

Od 2. marca 2023 premáva nová au-
tobusová linka medzi Bratislavou a  
Prievidzou po trase: Bratislava auto-
busová stanica Nivy, Sereď námestie, 
Nitra autobusová stanica, Nitra An-
dreja Hlinku Centro, Zlaté Morav-
ce autobusová stanica, Nová Baňa 
železničná stanica, Žarnovica motel 
Sitno, Žiar nad Hronom autobusová 
stanica, Handlová námestie, Prievidza 

autobusová stanica. 
Smerom do Bratislavy autobus vyráža 
z Handlovej ráno o 6.55 a v hlavnom 
meste je o 9.55. Opačným smerom 
vyráža z Bratislavy o 15.10 a v Hand-
lovej je o 18.30. Linku prevádzkuje 
spoločnosť DOB BUS z Lehoty pod 
Vtáčnikom. Lístky je možné kúpiť na 
stránke www.slovaklines.sk.    

      (RED) 

Nová autobusová linka do Bratislavy

Stredoslovenská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť, a.s v týchto 
dňoch rozposiela občanom i-SMS 
(interaktívnu SMS správu). 
Za účelom urýchlenia zistenia stavu 
vodomeru, odberateľom vody, ktorí 
majú u dodávateľa evidované tele-
fónne číslo, boli alebo budú zaslané 
i-SMS pre zaslanie fotografie a stavu 
vodomeru prostredníctvom aplikácie.    
Občania, ktorí neobdržia  i-SMS, alebo 
aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu 
stav vodomeru oznámiť jedným z na-
sledovných spôsobov: 
• Vyplnením ONLINE formulára,  ktorý  

je  zverejnený na www.stvps.sk 
• Zaslaním stavu alebo foto vodomeru 
e-mailom na adresu cc@stvps.sk
• Zaslaním textovej SMS /bez foto 
vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 
419
• Telefonicky na tel. číslo Call centra: 
0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 
hod.
Pri nahlasovaní stavu vodomeru 
e-mailom alebo textovou sms je 
potrebné uviesť: meno a priezvisko,  
adresu odberného miesta, dátum od-
počtu a stav vodomeru.

(RED)

Vodári rozposielajú interaktívne SMS

V roku 2022 pribudlo v Handlovej 
na Okružnej ulici sedemnásť nových 
parkovacích miest za viac než tridsať-
tritisíc eur, na parkovacej ploche však 
bola v noci tma. Mesto tam preto na-
inštalovalo nové solárne LED lampy. 
Výhoda takýchto svietidiel verejného 

osvetlenia je v tom, že nebolo nutné 
robiť ďalšie výkopové práce a viesť 
káble vzduchom alebo zemou. Lam-
py sa zapínajú automaticky. Náklady 
na osvetlenie nového parkoviska 
dosiahli 5 722 eur a boli hradené z 
rozpočtu mesta na rok 2022.    (RTVPD)

Parkovisko na Okružnej je už osvetlené

Parkovisko osvetľujú štyri solárne LED lampy.                                                                                                           FOTO: RV

Združenie miest a obcí hornej Nitry 
(ZMO HN) naďalej povedie starosta 
obce Kocurany v okrese Prievidza Voj-
tech Čičmanec, ktorý funkciu starostu 
vykonáva od roku 1990 dodnes. Od 
roku 2001 do roku 2013 bol poslan-
com VÚC trenčianskeho kraja. Od 
marca 2015 vykonáva funkciu pred-
sedu Združenia miest a obcí hornej 
Nitry.
Staronového predsedu zvolili zástup-
covia samospráv na svojom sneme vo 
štvrtok 9. marca v Bojniciach.

V Rade ZMO HN bude pôsobiť naďa-
lej i 12 členov, zastúpenie budú mať 
všetci primátori miest a jednotlivé 
doliny v okrese.
V rade Združenia miest a obcí Slo-
venska (ZMOS) zase budú na základe 
hlasovania starostov a primátorov 
pôsobiť primátorka Handlovej Silvia 
Grúberová a predseda ZMO HN.
ZMO HN združuje samosprávy v 
okrese Prievidza, teda 48 obcí a štyri 
mestá.

(TASR/INU)

Silvia Grúberová bude zastupovať región

15. marca sa uskutočnilo prvé ro
kovanie Rady ZMOS po regionál
nych snemoch, ktoré organizovali 
re gionálne združenia po komunál
nych voľbách. 

Členovia Rady ZMOS najskôr zobrali 
na vedomie vyhodnotenie plnenia 
úloh a následne zobrali na vedomie 
tak zmeny členov v Rade ZMOS vyplý-
vajúcich z uznesení snemov jednotli-
vých regionálnych združení, ako aj in-
formáciu o príprave 34. snemu ZMOS.
Rada ZMOS následne prerokovala 
a schválila návrh nominácie členov 
ZMOS do Európskeho výboru re-
giónov EÚ a Kongresu miestnych a 
regionálnych samospráv Rady Euró-
py po komunálnych voľbách. Po vy-
hodnotení prínosu Rady európskych 
obcí a regiónov – CEMR Rada ZMOS 
rozhodla o vystúpení ZMOS z Rady 
európskych obcí a regiónov (CEMR) 
k 31. marcu 2023.
Rada ZMOS následne zobrala na ve-
domie informáciu o výsledkoch hos-
podárenia ZMOS za rok 2022 a návrh 
rozpočtu ZMOS na rok 2023, pričom 
schválila rozpočet ZMOS na rok 2023. 
Ďalšími bodmi rokovania, ktoré Rada 
ZMOS zobrala na vedomie bola in-
formácia o členstve ZMOS v Aliancii 
sektorových rád a informácia o pokra-
čovaní v MBA štúdiu.
Rada ZMOS zobrala na vedomie úst-
ne informácie z rokovania odborných 
sekcií Rady ZMOS, pričom Rada ZMOS 
zásadne nesúhlasí s novelou zákona o 
pomoci v hmotnej núdzi a vypustenie 
§ 12 odsek. 3 písmeno b.  o vypláca-

ní Aktivačného príspevku. Uvedená 
zmena bude mať za následok prehĺ-
benie chudoby v regiónoch a mož-
ným  občianskym nepokojom. Rada 
ZMOS sa ohradzuje voči nepravdivým 
informáciám z tlačovej konferencie 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny k zmene zákona a informáci-
ám o realizovaní Aktivačnej činnosti 
v obciach.  
Ďalším bodom rokovania boli aktu-
álne informácie z monitorovacích 
výborov Programu Slovensko, Inter-
regov a Spoločnej poľnohospodárs-
kej politiky 2021 – 2027, ktoré boli 
zobraté na vedomie. Rada ZMOS 
vyzýva MIRRI, aby bezodkladne pri-
jalo systémové zmeny, ktoré umožnia  
všetkým samosprávam, ktoré dosa-
hujú hlavný cieľ projektu dočerpať 
zdroje z fondov EU. Zároveň rozhodla 
o pozvaní podpredsedníčky vlády SR 
a ministerky investícií a regionálneho 
rozvoja Veroniky Remišovej na aprílo-
vé rokovanie Rady ZMOS.
Rada ZMOS následne zobrala na ve-
domie vyhodnotenie protestných ak-
cií a aktuálne informácie z rokovaní o 
kompenzáciách pre samosprávy. Po-
merne rozsiahlym bodom rokovania 
boli aktuálne témy z vybraných ob-
lastí miestnej územnej samosprávy. 
Ekonomika a financie - Rada ZMOS 
zobrala na vedomie informáciu o ná-
vrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí. Verejná správa - Rada ZMOS zo-
brala na vedomie prezentované infor-
mácie a zásadne odmieta predložený 
návrh poslaneckých zmien  v zákone 

o obecnom zriadení. Školstvo - Rada 
ZMOS zobrala na vedomie uvedené 
informácie. Regionálny rozvoj a euro-
fondy - Rada ZMOS zobrala na vedo-
mie uvedené informácie. 
V bode rôzne Rada ZMOS zobrala na 
vedomie ústnu informáciu týkajúcu 
sa rozhodnutia Najvyššieho súdu v 
prípade segregácie Rómov a schválila, 
aby ZMOS v spolupráci s organizá ciou 
EduRoma, ministerstvom školstva 
a ďalšími partnermi pripravil návrh 
účinných opatrení, prostredníctvom 
ktorých bude možné  zabezpečiť 
postupné odstraňovanie segregácie 
Rómov v jednotlivých samosprávach 
tak, aby opatrenia rešpektovali odliš-
nosti a reálne možnosti samospráv.  
Návrhovú komisiu v poradí 15. za-
sadnutia Rady ZMOS tvorili Marián 
Habovčík, starosta obce Lenka, Ko-
muniké z 15. rokovania Rady ZMOS  
Gabriel Mihályi, starosta obce Jesens-
ké a Tomáš Nemeček, starosta obce 
Pusté Sady. Počas rokovania Rady 
ZMOS informoval ústredný riaditeľ 
Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák o 
svojom rozhodnutí vzdať sa funk-
cie ústredného riaditeľa Kancelárie 
ZMOS a hovorca ZMOS a ukončení 
spolupráce k 31. marcu 2023. 
Súčasťou rokovacieho dňa bolo oce-
ňovanie členov Rady ZMOS pôsobia-
cich v minulom volebnom období, 
pretože ich angažovanosť, aktivita, 
návrhy, námety aj názory prispeli k 
prijímaniu a presadzovaniu mnohých 
oprávnených požiadaviek miest a ob
cí.                                       

www.zmos.sk

Prvé rokovanie Rady ZMOS po komunálnych voľbách
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Potrebu kvalitnej cestnej infra
štruktúry na hornej Nitre potvrdil 
i štátny tajomník MD SR Jaroslav 
Kmeť na rokovaní so zástupcami 
samospráv regiónu začiatkom feb
ruára.

Hornonitrianske samosprávy budú 
požadovať od štátu, aby zabezpečil 
komplexnú rekonštrukciu ciest I/9 a 
I/64 tak, aby spĺňali parametre ciest 
prvej triedy. Dohodli sa na tom na 
sneme Združenia miest a obcí hornej 
Nitry (ZMO HN). Apelom reagujú na 
posun výstavby pokračovania rých-
lostnej cesty R2. 
Apelom na rekonštrukciu spojníc 
okresu Prievidza so susednými kraj-
mi ZMO HN reaguje na rokovania 
s kompetentným, ktoré sa skončili 
doposiaľ bez konkrétneho výsledku. 
„Mali sme rôzne rokovania, či už s Mi-
nisterstvom dopravy (MD) SR, alebo 
štátnym tajomníkom MD SR, a ten dl-
hodobý problém týkajúci sa cestnej 
komunikácie R2, cesty I/9 alebo ob-

chvatu mesta Prievidza je stále v ne-
dohľadne. R2 je pritom posúvaná do 
roku 2030, možno i neskôr,” podotkol 
predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec. 
Samosprávy sa s tým podľa neho 
nemôžu stotožniť, keďže sú v regió-
ne, ktorý prechádza transformáciou. 
„Očakávame, že po transformácii bu-
deme región, ktorý bude mať zdravšie 
životné prostredie, bude dostupnejší 
a mladí ľudia z neho nebudú odchá-
dzať, ale tu ostanú,” ozrejmil. 
Obce a mestá budú požadovať, aby 
štát zabezpečil rekonštrukciu ciest 
prvej triedy I/9 a I/64 tak, aby boli 
bezpečné pre vodičov a spĺňali para-
metre svojej triedy. „Minimálne je tam 
potrebné mať spevnenú krajnicu a so 
šírkovým pruhom. Toto nemáme. Či 
ideme smer Martin, Žilina, Trenčín, 
Nitra, nikde cesta prvej triedy nespĺňa 
parametre bezpečnej cesty,” doplnil 
predseda združenia.
Potrebu kvalitnej cestnej infraštruk-
túry na hornej Nitre potvrdil i štátny 
tajomník MD SR Jaroslav Kmeť na ro-

Samosprávy hornej Nitry budú požadovať rekonštrukciu ciest I. triedy
kovaní so zástupcami samospráv re-
giónu začiatkom februára. „Prioritou 
budú kvalitné a bezpečné komuniká-
cie - cesty prvej triedy tak, aby spĺňali 
požiadavky súčasnej normy,” uviedol 
pred časom Kmeť na svojom profile 
na sociálnej sieti.
Národná diaľničná spoločnosť podľa 
neho pripraví štúdiu realizovateľnos-
ti pre cestné úseky I/9 a I/64, v rámci 
nej sa zistí možnosť rozšírenia cestnej 
komunikácie a rekonštrukcia týchto 
úsekov. „Ide o rýchle riešenie, ktoré 
vie výrazne riešiť kvalitu a priepust-
nosť hornonitrianskych ciest,” pozna-
menal s tým, že tento rok by sa mala 
začať i výstavba obchvatu Prievidze.        
ZMO HN má v nadväznosti na avizo-
vané parlamentné voľby záujem vy-
volať i rokovania s predsedami jed-
notlivých politických strán, aby sa títo 
oboznámili s požiadavkami hornej 
Nitry a prípadne, ak sa s nimi stotož-
nia, ich zapracovali do programového 
vyhlásenia vlády, dodal Čičmanec. 

(TASR)

Kostol sv. Kataríny v Handlovej bol 
postavený v rokoch 1340 až 1360 na 
pozemku, na ktorý sa poskladali ve-
riaci. V roku 1502 kostol vyhorel a o 
necelých sto rokov ho zničili Tatári. V 
osemnástom storočí bol kostol pre-
budovaný v barokovom štýle a veža 
dostala dnešnú podobu s cibuľovitou 
strechou a šindľovou krytinou. V jeho 
histórii je však jedna málo známa eta-
pa. Pred osemdesiatimi rokmi bol to-
tiž kostol prestavaný a rozšírený, dielo 
však nestojí.
Nevšedný príbeh unikátnej prestav-
by, ktorá prežila len niekoľko málo ro-
kov, v Handlovej predstavil 2. marca 
Norbert Schmidt, architekt a vedúci 
Centra teológie a umení Katolíckej te-
ologickej fakulty Karlovej univerzity 
v Prahe. 
Požiadavka na rozšírenie starého go-
tického kostola v Handlovej podľa 
Norberta Schmidta bola už dlhšie. 
Prvé návrhy v 20. rokoch 20. storočia 
vytvoril architekt Jindřich Merganc, 
žiak slávneho Slovinského architekta, 
ktorý pôsobil v Prahe, Jože Plečnika, 
ale tieto plány sa neuskutočnili. Až v 
roku 1940, kedy na faru prišiel kňaz 
Jozef Steinhübel, začal pre myšlienku 
zväčšenia kostola hľadať architekta. A 
našiel Rudolfa Schwarza.
„Rudolf Schwarz bol nemecký pro-

fesor architektúry, urbanista, tvorca 
kostolov a predstaviteľ moderny. 
Priatelil sa s teológom a filozofom 
Romanom Guardinim, mysliteľom li-
turgického hnutia v katolíckej cirkvi, 
ktoré hlbšie premýšľalo liturgiu a 
liturgický priestor. Práve tandem 
Rudolf Schwarz a Romano Guardini 
vytvoril prvé radikálne stavby - hrad 
Rothenfels alebo radikálny kostol 
v Aachene, ktorý Schwarz vybudo-
val ešte pred vojnou. Potom upadol 
do nemilosti, v 35 rokoch ho nacisti 
poslali do dôchodku. Práve v tom 
čase dostal od handlovského farára 
úlohu rozšíriť kostol v Handlovej. A 
vznikla tu úžasná vec! Schwarz na-
vrhol pristaviť ku kostolu dve bočné 
lode s veľkými oknami a interiérovými 
svetielkami, ktoré ho charakterizova-
li. Vznikla tu liturgická raketa podľa 
najnovších myšlienok, ako by litur-
gia mala vyzerať. Novosť spočívala 
v tom, že oltár bol uprostred kostola 
pod gotickým baldachýnom a veriaci 
stáli okolo oltára. Je to 20 rokov pred 
druhým vatikánskym koncilom a tu sa 
už buduje niečo, čo predbehlo dobu 
o desaťročia,“ podotkol Schmidt. 
Stavba sa začala a bola takmer do-
končená. V roku 1943 v zrekonštruo-
vanom kostole prebehlo prvé birmo-
vanie, hoci oltár bol ešte provizórny.

Prestavba síce dostala počas bom-
bardovania zásah, ale vôbec nebola 
zničená. Nastalo však povojnové han-
drkovanie, vysťahovanie obyvateľov 
a zmena režimu. Ateistický komunis-
tický režim nechce mať v baníckom 
meste kostol a prestavbu odstránil. 
Neostalo po nej vôbec nič, okrem 
niekoľkých plánov a fotografií.
Norbet Schmidt preto pátra po ďal-
ších stopách. „V rokoch 1942 – 43, 
počas druhej svetovej vojny, vrcholí 
útok fašistického Nemecka na So-
vietsky zväz a tu, v Handlovej, v zá-
vetrí, vzniklo niečo úžasné. Baví ma 
rozkrývať a nachádzať stopy tohto 
rozporuplného tragického príbehu, 
lebo je aktuálny dodnes. Je tu stále 
aktuálna otázka ako žiť súčasné kres-
ťanstvo, ďalším aspektom príbehu je 
to, že farár Steinhübel bol poslancom 
parlamentu Slovenského štátu, teda 
je príkladom pokušenia katolíckej 
cirkvi k radikálnej politike. To sú veci, 
ktoré sú, bohužiaľ, stále aktuálne. V 
auguste 1944 začal odsun handlovs-
kých Nemcov, najprv žien a detí a 
tesne pred Veľkou nocou v roku 1945, 
týždeň po bombardovaní kostola, od-
chádzajú aj všetci muži.“  
Po roku 1948 sa bojovalo o to, aby v 
Handlovej kostol vôbec bol. Kostol 
poškodený bombardovaním a s od-

stránenou prístavbou stál až do roku 
1956. Údajne až na príhovor Gustáva 
Husáka bolo rozhodnuté, že kostol v 
Handlovej ostane. Prístavbu vytvoril 
architekt Karol Chudomelka. „Tá prís-
tavba je hodnotná, je to dobrá archi-
tektúra, a je zázrak, že tu je. Ale to už 
je iný príbeh.“ 
Prestavba kostola v Handlovej bola 
jediným dielom Rudolfa Schwarza 
mimo Nemecka. „Je to úplne výni-
močná vec. Rudolf Schwarz bol sku-
točne skvelý architekt, ktorý obnovil 

bombardovaním zničený Kolín nad 
Rýnom. Po vojne postavil vyše 30 
nových kostolov, z ktorých mnohé 
patria medzi najkrajšie diela nemec-
kej sakrálnej architektúry. Keby tu 
ten kostol dnes stál, jazdili by sem 
výpravy študentov architektúry aj 
bohoslovectva na exkurzie. Na úze-
mí Československa by to bola dodnes 
najradikálnejšia a najzaujímavejšia li-
turgická stavba. Bohužiaľ, dejiny žiad-
ne keby nepoznajú,“ uzavrel Schmidt.

(RTVPD) 

Zničená rekonštrukcia handlovského kostola predbehla svoju dobu o desaťročia

„Obedy zadarmo“ boli ako systém po-
moci formou štátnej dotácie zrušené 
v roku 2021 a nárok na ne mali odvte-
dy len deti v hmotnej núdzi. Poslanci 
Národnej rady dňa 7. februára 2023 
schválili novelu zákona č. 417/2013 
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá 
opäť zavádza tzv. „obedy zadarmo“ 
pre všetky deti. Hlavným dôvodom 
opätovného plošného zavedenia do-
tácie na stravu pre deti v školách od 
1. mája 2023 sú podľa zákonodarcov 
neustále sa zvyšujúce životné nákla-
dy domácností s deťmi spôsobené 
nárastom cien energií a potravín. 
Tento nárast sa v konečnom dôsled-
ku premietol do cien stravovania detí 
v školách úpravou finančných pásiem 
na nákup potravín na jedlo v škols-
kých jedálňach ku koncu minulého 
roka a tiež aj ich režijných nákladov. 
Cieľom poskytnutia dotácie na stra-
vu je najmä podpora výchovy detí k 

zdravým stravovacím návykom, ako 
aj finančné odbremenenie rodičov 
detí od platenia úhrady za stravu.
Na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa bude možné pos-
kytnúť štátnu dotáciu na zabezpeče-
nie obeda a iného jedla v materskej či 
základnej škole a bude sa týkať detí, 
ktoré navštevujú:
• posledný ročník materskej školy 
alebo základnú školu, ak zákonný 
zástupca dieťaťa alebo žiaka (fyzická 
osoba, ktorej je dieťa zverené do sta-
rostlivosti rozhodnutím súdu) písom-
ne o príspevok požiada školskú jedá-
leň pri zápise dieťaťa na stravovanie,
• materskú školu (okrem detí navšte-
vujúcich posledný ročník materskej 
školy) a žije v domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 
alebo ktorej príjem je najviac vo výške 
životného minima,
• materskú školu, ak je v nej aspoň 

50 % detí z domácností, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 
(netýka sa detí v poslednom ročníku 
materskej školy).
Žiakov stredných škôl sa táto pomoc 
netýka. Naďalej platí, ak plnoletý 
žiak alebo zákonný zástupca nepl-
noletého žiaka písomne požiada o 
odpustenie príspevku na stravovanie 
(potraviny a režijné náklady) a je čle-
nom domácnosti, ktorej sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi podľa oso-
bitného predpisu, tento príspevok sa 
podľa § 140 odseku 8 a 10 zákona č. 
245/2008 Z. z. neuhrádza.
Dotáciu na stravu bude možné pos-
kytnúť deťom, ktoré navštevujú pos-
ledný ročník materskej školy alebo sú 
žiakmi základnej školy. Stravovanie 
dieťaťa v školskej jedálni je podmie-
nené prihlásením dieťaťa na stravova-
nie pomocou zápisného lístku strav-
níka. Tým rodič potvrdzuje záujem o 

stravovanie dieťaťa v školskej jedálni. 
Zároveň pri prihlásení, ak má záujem, 
požiada o poskytovanie dotácie na 
stravu na jeho dieťa.
Poskytnutie dotácie v zmysle schvá-
lenej novely zákona nie je limitované 
hranicou príjmu domácnosti a nepri-
hliada sa ani na to, či je rodič pobera-
teľom daňového bonusu na dieťa. To 
znamená, že na dieťa si môže uplat-
ňovať dotácia na stravu aj v prípade, 
že naň rodič resp. zákonný zástupca 
poberá daňový bonus. Nárok na do-
táciu majú aj deti s diétnym stravo-
vaním s tým, že rodič toto preukáže 
lekárskym potvrdením. Následne po 
predložení čísla osobného účtu s pre-
hlásením o jeho vlastníctve dostane 
finančnú kompenzáciu na účet ako to 
platilo aj v minulosti.

Marta Kollárová, 
ekonomické oddelenie MsÚ Handlová 

Bližšie informácie a pokyny 
budú rodičom dieťaťa alebo 
fyzickej osobe, ktorej je dieťa 
zverené do starostlivosti a majú 
záujem o príspevok na obed od 
1. mája 2023 poskytnuté v jed
notlivých stravovacích zariade
niach na území mesta Handlová 
a štatutári škôl budú rodičov 
informovať prostredníctvom 
EDU page. Žiadosť je potrebné 
vyplniť a odovzdať v školskej 
jedálni do 20. apríla 2023
Žiadosť – návratku  rodiča die
ťaťa alebo fyzickej osoby, ktorej 
je dieťa zverené do starostlivos
ti rozhodnutím súdu o podanie 
žiadosti o poskytnutie dotácie 
na podporu výchovy k stravo
vacím návykom dieťaťa  nájde
te aj na webovom sídle mesta 
Handlová www.handlova.sk.

„Obedy zadarmo“ pre školákov sa od 1. mája vracajú. Aké budú podmienky?

Námestie s novou poštou v strede a ruinou priečnej lode kostola.                             FOTO: MONOGRAFIA MESTA I.

Cesta I/9 vyznačená na mape.                                                                                                                          FOTO: WIKIPEDIA
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Servisné poukážky sú vynikajúci 
prostriedok ako zabezpečiť pomoc 
pre odkázané osoby, ktoré si s do
mácimi prácami samé neporadia.

Mesto v apríli spustí novú sociálnu 
službu, ktorá pomôže odkázaným 
ľuďom a podporí tak aj sociálne pod-
niky na území mesta.
Servisné poukážky predstavujú je-
den z druhov pomoci na podporu 
dopytu po službách registrovaných 
sociálnych podnikov. Ako platobný 
prostriedok - cenina v nominálnej 
hodnote 10 eur sa používajú na plat-
bu za služby, ktoré poskytujú regis-
trované sociálne podniky, napríklad 
upratovacie práce, kosenie, rezanie 
stromov a kríkov alebo príprava pa-
livového dreva.
Zakúpením servisných poukážok 
človek nielen ušetrí čas potrebný na 
bežné domáce práce, ktorý môžete 
využiť zmysluplnejšie, ale zároveň 
umožní pracovať ľudom, ktorí našli 
v sociálnych podnikoch uplatnenie, 
predovšetkým tým, ktorí majú ob-
medzené možnosti presadenia sa na 
trhu práce. 

Ako to funguje?

1. Mesto si od Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR objedná 
servisné poukážky.
2. Servisnú poukážku si od mesta 
môže kúpiť fyzická osoba alebo od-
kázaná osoba. Poukážky si budú môcť 
ľudia kúpiť na Sociálnom oddelení 
Mestského úradu v Handlovej. Modrú 
servisnú poukážku môže použiť aká-
koľvek fyzická osoba. Ružovú servisnú 
poukážku môže použiť iba osoba s 
právoplatným rozhodnutím na od-
kázanosť na sociálnu službu, ktoré 
vydáva mesto. Žiadne iné potvrdenie 
nie je akceptovateľné! Registrovaný 
sociálny podnik má povinnosť si toto 
rozhodnutie skontrolovať u odkáza-
nej osoby pred poskytnutím služby, 
nakoľko ružová servisná poukážka je 
určená len osobe s právoplatným roz-
hodnutím na odkázanosť na sociálnu 
službu.
3. Fyzická alebo odkázaná osoba si 
objedná službu od registrovaného 
sociálneho podniku.
4. Sociálny podnik službu zrealizuje.
5. Fyzická alebo odkázaná osoba za 
službu zaplatí servisnými poukážka-
mi. 
6. Sociálny podnik požiada ministerst-
vo o odkúpenie servisných poukážok 
a ministerstvo mu vyplatí sumu za 

Servisné poukážky sú novým sociálnym programom mesta

odkúpené poukážky.

Sociálny podnik Vaše služby, s.r.o. 
upratuje a čistí priamo v bytoch 

klientov. 

Robert Melcer sa o zamestnávanie 
zdravotne znevýhodnených pracov-
níkov začal zaujímať v roku 2012, keď 
vlastnil pracovnú a vzdelávaciu agen-
túru. Vtedy zistil, že je veľa zdravotne 
znevýhodnených pracovníkov, ktorí 
majú problém uplatniť sa na trhu prá-
ce. „Keď som mal personálnu a vzde-
lávaciu agentúru, dostal som tip na 
Agentúru podporovaného zamestná-
vania. Bol som na jednej konferencii a 
ako jediný som tam bol z komerčnej 
sféry. Všetci ostatní boli buď neziskov-
ky alebo občianske združenia. Vtedy 
som začal uvažovať nad tým, ako po-
môcť ťažko zamestnateľným ľuďom, 
ale zároveň sa aj uplatniť na trhu. Hľa-
dal som, čomu by sa chránená dielňa 
mohla venovať a zistil som, že najbliž-
šia práčovňa bielizne je v Prievidzi. V 
Handlovej niečo také nebolo, bola tu 
iba zberňa. Tak sme zriadili práčovňu 
na námestí. Tam sme fungovali pri-

bližne 2,5 roka, potom sme sa presťa-
hovali do priestorov na Prievidzskej 
77/A, kde sme už 5 rokov.“ 

Od dielne k podniku

Najprv fungovala iba práčovňa, po-
tom si dohodli spoluprácu s čistiarňa-
mi v Prievidzi a vo svojich priestoroch 
zriadili zberňu pre chemické čistenie. 
Časom začali čistiť koberce. „Potom sa 
nám začali ozývať ľudia, že by mali zá-
ujem o tepovanie kobercov alebo čis-
tenie nábytku, ale u nich doma, lebo 
preniesť ich k nám by bol problém. 
Bola to požiadavka najmä od starších 
klientov. Tak sme začali chodiť upra-
tovať k zákazníkom.“
Keď sa na seminári pre prevádzkova-
teľov chránených dielní dozvedel, že 
je možnosť transformovať chránenú 
dielňu na sociálny podnik, rozhodol 
sa, že práčovňu ponechá ako chrá-
nenú dielňu a upratovacie služby, o 
ktoré je v Handlovej záujem, bude 
prevádzkovať pod hlavičkou sociál-
neho podniku. „Práčovňa je zameraná 
hlavne na komerčné firmy, upratova-
nie je služba pre bežných ľudí. Bola to 

Servisná poukážka ružovej farby pre odkázanú osobu: nominálna hodnota = 10 eur, kúpna cena pre odkázanú 
osobu = 5 eur, suma, za ktorú sa odkupuje od sociálneho podniku = 10 €.

Servisná poukážka modrej farby: nominálna hodnota = 10 eur, kúpna cena = 10 eur, suma, za ktorú sa 
odkupuje od sociálneho podniku = 13 eur. 

zaujímavá myšlienka, zaujal ma hlav-
ne nápad so servisnými poukážkami. 
Seniorom aj znevýhodneným ľuďom 
by sa takto dalo pomôcť. Znevýhod-
není by mali prácu a seniori lacnejšiu 
službu,“ povedal Robert Melcer.

Vynašli sa aj počas pandémie

Do procesu registrácie sociálneho 
podniku zasiahla pandémia korona-
vírusu. „80 – 90 percent tržieb prá-
čovne boli z prania prádla pre hotely 
a gastro zariadení, ktoré boli počas 
pandémie zatvorené. Mal som tu 
pracovníkov a čo s nimi? Mohol som 
ich prepustiť alebo nájsť riešenie. 
Vtedy bol nedostatok rúšok, tak sme 
začali šiť rúška a vyrábať dezinfekciu. 
V druhej vlne minister zdravotníctva 
vyzval v médiách aj komerčnú sféru, 
aby pomohla s testovaním verejnos-
ti na COVID 19. Bol som sa pýtať na 
hygiene, vybavili sme si povolenie a 
prvé dva týždne sa v Handlovej tes-
tovalo iba u nás. Vďaka tomu sme 
pandémiu prežili,“ priblížil ťažké časy 
Robert Melcer.
Administratívny proces registrácie 
sociálneho podniku úspešne dotia-
hol koncom roka 2022. V súčasnosti 
zamestnáva v práčovni troch pracov-
níkov a v rámci sociálneho podniku 
upratovacích a pomocných prác v 
domácnosti ďalších štyroch ľudí a 
nevylučuje, že bude musieť prijať aj 
ďalších. Podľa Roberta Melcera sú 
znevýhodnení pracovníci za prácu 
vďační, vážia si ju a preto si na nej aj 
dajú viac záležať. „Ku všetkým svo-
jim zamestnancom mám kamarátsky 
prístup. Tykáme si a nepotrebujem si 
dokazovať, že ja som tu šéf. Snažím sa 
byť férový, keď niečo potrebovali, vy-
šiel som im v ústrety, keď som naopak 
potreboval niečo ja, nevyhovárali sa. 
Nemusím mať ani vždy pravdu. Keď 
ma presvedčia, že ich nápad je lepší, 
viem to prijať. Stále vymýšľam niečo, 
aby sme sa uživili a už je toho celkom 
veľa, čo vieme robiť,“ uzavrel Robert 
Melcer.

O záhradu sa postarajú pracovníci 
HaterHandlová

Spoločnosť Hater – Handlová sa trans-
formovala na sociálny podnik v roku 
2021 a hneď sa zaradila medzi najväč-
šie sociálne podniky v regióne. Hen-
dikepovaní pracovníci sú zapojení vo 
všetkých činnostiach firmy od zvozu a 
triedenia odpadu cez stavebné práce 
a prípravu kompostu až po skrášľova-

nie mesta, keďže sa uplatňujú aj ako 
záhradníci pri zveľaďovaní mestskej 
zelene. Pracovné pozície pre hendi-
kepovaných prispôsobujú každému 
pracovníkovi individuálne. „Hendike-
povaní ľudia chcú pracovať, častokrát 
však pracovať nemôžu. My sme tu na 
to, aby sme im pomohli a tú pracovnú 
pozíciu prispôsobili,“ povedal Borák.
Podľa jeho ďalších slov podnik za-
mestnáva približne 40 ľudí, ktorí by 
si za iných okolností pravdepodobne 
veľmi ťažko hľadali prácu, preto je to 
obojstranne výhodná spolupráca. 
„Nielen, že tí ľudia pracujú, ale navyše 
im sociálny podnik vytvoril také pod-
mienky, že sú zjavným prínosom pre 
spoločnosť a pre komunitu v Hand-
lovej. Sú plnohodnotne začlenení do 
spoločnosti.“

Zoznam najčastejšie poskyto
vaných služieb v rámci použitia 

servisných poukážok

Starostlivosť o domácnosť:

• pranie
• žehlenie
• umývanie okien
• bežné upratovacie služby (utieranie 
prachu, vysávanie, umývanie podla-
hy)
• prevliekanie bielizne
• príprava stravy (pozor, ale iba v rám-
ci domácnosti)
• dovoz, odvoz stravy (ak je napr. obed 
pripravený mimo domácnosti, klient 
si obed hradí hotovosťou)
• dovoz, odvoz bežnej bielizne (čiste-
nie bielizne si hradí klient hotovos-
ťou)
• bežné nákupy potravín (potraviny si 
hradí klient hotovosťou)
• čistenie, vývoz žumpy

Starostlivosť o záhradu:

• kosenie trávy
• hrabanie trávy, lístia
• strihanie kríkov, živých plotov
• prekopávanie záhrady
• odvoz odpadu
• štiepenie dreva
• odhrabávanie snehu
Akékoľvek stavebné práce sú v rámci 
použitia servisných poukážok zaká-
zané! V takomto prípade vzniká neo-
právnený náklad a servisná poukážka 
nebude registrovanému sociálnemu 
podniku preplatená.
Platnosť poukážky je jeden kalendár-
ny rok.

(RED)

Na čistenie mesta sú v teréne dva 
stroje.

Počas zimnej sezóny sa v meste 
Hand lová na posyp komunikácií po-
užilo 650 ton štrku a 350 ton posypo-
vej soli.
S čistením začala spoločnosť Ha-
ter-Handlová už pred dvomi týždňa-
mi od stredu mesta priebežne všet-
kými smermi. Na upratovanie majú v 
teréne jeden veľký cestný zametací 
voz a jeden menší na chodníky.  
Pozametaný štrk z ciest a chodníkov 
sa z dôvodu znečistenia prachom, 
bio-odpadom, ohorkami či kusmi 
plastov nedá opätovne použiť na rov-
naký účel. Aj napriek tomu sa nevy-
hodí na skládku, ale bude použitý na 
zasypanie nespevnených komuniká-
cií, pred garáže, pri záhradkách a pod.

(VM)

Začali s údržbou 
ciest po zime

Práce na obchodnom centre pokračujú vŕtaním pilót počas víkendov
Vŕtanie pilót začalo v marci a bude 
ukončené začiatkom apríla.

Stavebné práce na stavenisku ob-
chodného centra na Morovnianskom 
sídlisku v Handlovej budú v prípade 
dobrého počasia pokračovať aj počas 
víkendov. Mesto o tom informoval 
dodávateľ vŕtacích prác pre staveb-
níka obchodného centra.
Na stavenisku bude postupne osa-
dených približne 200 pilót na stabili-
záciu územia. Pilóty predstavujú me-
tódu hlbinného zakladania stavieb 
všetkých druhov. Vybudovanie pilót 
prebieha vŕtaním a následným liatím 
betónu a sprevádza ho zvýšená hla-
dina hluku.
Stavebník a dodávateľ vŕtacích prác 
ďakujú obyvateľom za trpezlivosť. 
Snahou stavebníka je postupovať s 
výstavbou centra podľa časového 
harmonogramu.                                  (JP) Vŕtací stroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                FOTO: JP
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Študenti dostanú novú techniku.

Trojica stredných odborných škôl 
(SOŠ) v Bánovciach nad Bebravou, 
Partizánskom a Handlovej bude mať 
modernejšie odborné vzdelávanie. 
Na rekonštrukciu priestorov a nákup 
novej techniky získal Trenčiansky sa-
mosprávny kraj (TSK) zdroje z Integ-
rovaného regionálneho operačného 
programu. 
S prácami na SOŠ strojníckej v Bánov-
ciach nad Bebravou začal dodávateľ 
už pred časom, v Handlovej a Parti-
zánskom v piatok 10. marca poklepali 
zástupcovia TSK, škôl a zhotoviteľov 
základný kameň stavby. 
V bánovskej škole zrekonštruujú bu-
dovu praktického vyučovania, súčas-
ťou prác je i výmena okien, vykuro-

Trojicu SOŠ v Trenčianskom kraji zrekonštruujú

V stredu 15. februára 2023 sa v kon-
certnej sieni Slovenskej filharmónie 
konal koncert študentov Konzerva-
tória v Bratislave v rámci filharmo-
nického cyklu „Junior“. Priestor na ve-
rejnú prezentáciu mali najúspešnejší 
študenti, ktorí prešli interným výbe-
rovým konaním. Absolvent Samuel 
Lihotský prešiel náročným výberom 
a v beznádejne vypredanej sále podal 
vynikajúci umelecky výkon.
Samuel Lihotský študoval hru na 
klavíri v triede pani učiteľky Katarí-
ny Bundovej, DiS. art.. V súčastnosti 
je študentom 4. ročníka Cirkevného 
konzervatória v Bratislave, odbor cir-
kevná hudba, predmet hra na organ 
a dirigovanie v triede Mgr. art. Petra 
Reiferssa.
Z jeho úspechov možno spomenúť  1. 
miesto v 1. kategórii v hre na organe 
v Súťaži slovenských konzervatórií 
Slovenskej republiky, ktorá sa konala 
v školskom roku 2021/22. Aktívne sa 
zúčastnil medzinárodného organo-
vého festivalu „Cesta po varhanních  
skvostech“, ktorý sa konal vo Veleh-
rade a v Sielnici. Podieľal sa tiež na 
projekte Mariánske vešpery Marcela 
Duprého, ktorý sa konal v bratislavs-
kej Katedrále sv. Šebastiána a v Bazi-
like sv. Mikuláša v Trnave. Pôsobí aj 
ako organista a kantor v piaristickom 
Kostole najsvätejšej Trojice v Prievidzi. 
O kvalite pripravenosti absolventov  
našej zušky svedčia aj slová profesora 
hry na organ Mgr. art. Petra Reiferssa: 
„Ďakujem Vám za takto pripravených 
žiakov“.  

Absolvent ZUŠ koncertoval v Slovenskej filharmónii

Samuelovi Lihotskému a všetkým 
našim absolventom, ktorí študujú, 
študovali alebo budú študovať hud-
bu, dizajn, herectvo... držíme palce 
v ich umeleckom raste a tešíme sa z 

každého jedného úspechu. Sme radi, 
že po absolvovaní udržujú so svojou 
zuškou kontakt a veríme, že bránami 
našej školy prejde ešte množstvo ši-
kovných a nadaných žiakov.          (ZUŠ)

Absolvent handlovskej ZUŠky, Samuel Lihotský s učiteľkou Katarínou Bundovou.                                    FOTO: ZUŠ 

Tradičné podujatie, ktorého cieľom 
je vyjadriť vďaku tým, ktorí svoj ži-
vot zasvätili práci v oblasti kultúry v 
hornonitrianskom regióne, sa aj ten-
to rok uskutočnilo v priestoroch RKC 
Prievidza. 
O organizáciu podujatia Kultúra 2022 
sa opäť postarali aj tri župné kultúrne 
inštitúcie, a to Regionálne kultúrne 
centrum v Prievidzi, Hornonitrianska 
knižnica v Prievidzi a Hornonitrianske 
múzeum v Prievidzi. Záštitu prevzal 
predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Jaroslav Baška. „Na tomto 
podujatí nie som prvýkrát. Ale aj na-
priek tomu tu vidím mnoho nových 
tvárí. To znamená, že na hornej Nitre 
je stále veľké množstvo šikovných a 
tvorivých ľudí.  Umenie je nevyčerpa-
teľná studnica príležitostí,“ povedal 
trenčiansky župan.
Ocenenie si prevzalo celkom 33 lau-
reátov. Poďakovanie riaditeľky RKC 
za dlhoročnú kultúrno-osvetovú čin-
nosť si odniesla poetka a výtvarníčka 
z Handlovej,  Alica Buzalková. Poďa-
kovanie ZMOHN za výrazný podiel 

na rozvoji miestnej kultúry dostala 
Jarmila Žišková, dlhoročná riaditeľka 
domu kultúry v Handlovej.
Všetkým srdečne blahoželáme a pra-
jeme ďalšie roky naplnené kultúrou a 
umením.                                                (TSK)

Ocenenie za prínos kultúrnej obci hor-
nej Nitry si prevzali aj dve Handlovčanky

vania, vybudovanie bezbariérového 
vstupu. Projekt počíta i s modernizá-
ciou praktického vyučovania pros-
tredníctvom nákupu novej techniky 
a prístrojov. Na jeho realizáciu získal 
TSK nenávratný finančný príspevok 
(NFP) vo výške 1 860 915,83 eura. 
Centrum odborného vzdelávania a 
prípravy zriadi krajská samospráva 
v SOŠ Jána Antonína Baťu v Parti-
zánskom, na projekt, ktorý počíta s 
rekonštrukciou trojice vnútorných 
priestorov objektov, získala NFP vo 
výške 883 749,75 eura. Dodávateľ by 
mal práce dokončiť za štyri mesiace. 
Modernizáciou, ktorá má za cieľ zní-
žiť energetickú náročnosť, prejdú i 
priestory dvojice budov SOŠ v Hand-
lovej. „Tento projekt je naplánovaný 
od roku 2017, pripravovali sme pro-

V nedeľu 26. marca v handlovskom 
Dome kultúry uviedla do života svo-
ju jedenástu knihu slovenská spisova-
teľka žijúca v Handlovej, Anna Kittel 
Gurtlerová. Slávnostnú atmosféru 
dotváral zbor Artanno, ktorého pies-
ne sa prelínali s recitáciou autorky. 
Spomínala na handlovské aj celo-
slovenské osobnosti, ktorým v knihe 
venovala svoje básne. Kniha Moje 

milé vznikla počas posledných troch 
rokov, a mapuje všetko, čo v autorke 
zanechalo emocionálnu stopu, vďa-
ku za priateľov, rodinu a všetko, čo je 
jej srdcu blízke. Knihu je možné vy-
požičať v handlovskej knižnici alebo 
kúpiť v kníhkupectve Ezop, či priamo 
od autorky s podpisom a venovaním 
za 10 eur v handlovskej knižnici.

(RED)

jektové dokumentácie, dvakrát nám 
ho vrátili a, myslím, minulý týždeň de-
finitívne schválili,” spomenul riaditeľ 
školy Jozef Barborka. S rekonštrukč-
nými prácami chce zhotoviteľ podľa 
neho začať koncom marca, dokončiť 
ich musí do šiestich mesiacov. 
„Na stavebnú časť ide 1,7 milióna eur, 
to znamená rekonštrukcie odborných 
učební, realizáciu výťahu, bezbariéro-
vé vstupy do budovy odborného vý-
cviku, rekonštrukciu toaliet, zateple-
nie a výmenu okien. Na materiálne 
vybavenie odborných učební pôjde 
700 000 eur. Ide o prístroje, hydrau-
liku, pneumatiku, sieťové dáta, grafi-
ky, nové počítače, CNC stroje,” dodal 
Barborka. 

(TASR)

Handlovská poetka vydala už 11. knihu

Aj napriek tomu, že február je zimným 
mesiacom, kedy by mala vládnuť bie-
la, na našej „Zelenej škole” sa to zele-
nelo vďaka ekovýzve. Tento mesiac 
sme sa venovali zberu textilu v spo-
lupráci s charitatívnym partnerom 
Ekocharita. Ide o výzvu, na ktorej sme 
spolupracovali so školským recyklač-
ným programom Recyklohry. Úče-
lom bolo vrátiť do obehu a dať druhú 
šancu textilu a šatstvu, ktorý sa už 
nepoužíva, no niekomu inému ešte 
môže dobre poslúžiť. Tento program 
poskytol pretriedenú časť vyzbie-
raného oblečenia ľuďom v núdzi 
prostredníctvom Ekocharity. Zvyšok 
oblečenia sa zrecykluje na iné účely. 
Cieľ programu teda spočíva v pomo-
ci pri ochrane životného prostredia, 
a zároveň aj v charitatívnej pomoci. 
Zbierali sme pánske, dámske, detské 
oblečenie, letné či zimné, bytový tex-
til, návliečky, plachty, periny, ako aj 

topánky, opasky, či kabelky.
Pri spropagovaní akcie pomohlo aj 
naše mesto umiestnením plagátikov 
na vývesných plochách a faceboo-
kovej stránke mesta. Aj vďaka tejto 
podpore sa nám podarilo vyzbierať 
dvadsaťpäť stodvadsať litrových vriec 
textilu. Veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí priložili ruky k dielu.
Súčasťou aktivity bolo aj rovesnícke 
vzdelávanie a tvorivé dielne. Žiaci si 
vyrábali ozdoby na oblečenie, zás-
terky na výtvarnú výchovu pre seba 
a našich budúcich prváčikov. Vďaka 
nadšeniu dievčat z deviateho roční-
ka Zojky Mečiarovej a Viktorky Škul-
tétyovej sa tretiaci i prváci dozvedeli 
nové informácie o spracovaní textilu 
či možnostiach jeho opätovného vy-
užitia. Naši ôsmaci podali pomocnú 
ruku tretiakom a šiestaci prvákom.

Kolégium Zelenej školy, Mgr. Zuzana Cingelová

Dali sme druhú šancu textilu a šatstvu

Súčasťou aktivity bolo aj rovesnícke vzdelávanie a tvorivé dielne.                                                                     FOTO: ZC

Základné školy pozývajú na dni otvorených dverí
22. marca od 14:30 do 16.30
Základná škola Mierové námestie

ZŠ Mierové námestie pozýva bu-
dúcich prvákov a ich rodičov počas 
dňa otvorených dverí do rozprávky. 
Zábavná prehliadka priestorov školy, 
rozprávkové aktivity, hravé činnosti a 
prekvapenie.

29. marca od 15:00
Základná škola Školská

Sova správu priniesla, čaká nás vraj 
návšteva! Príde slávny čarodej, zoz-
nám sa s ním v tento deň! 

30. marca od 15:00 do 17.00 
ZŠ Morovnianska cesta

Prehliadka školy, tvorivé dielne, prej-
deme sa po Haikony, matematika 
hravo, výsadba byliniek, čo ponúka 
školská kuchyňa? pod lupou vidím 
jasnejšie, čitateľský kútik, osmijanko-
va dielnička, informatika pre najmen-
ších, vieme triediť odpad? angličtina s 
pesničkami a iné...

Jarmila Žišková a Alica Buzalková.                  FOTO: JP
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DIGITÁLNE KINO BANÍK
JOHN WICK: KAPITOLA 4

Triler / USA / MP 15 / titulky 
169 min / 6 €

23. 3., 18.00 / 25. 3., 20.00
26. 3., 18.00

MÚMIE
Animovaný / USA / MP / dabing

88 min / 6 €
23. 3., 16.00

BUĎ CHLAP!
Dobrodružný / ČR / MP

96 min / 5 €
25. 3., 18.00 / 27. 3., 18.00

31. 3., 18.00

ÚŽASNÝ MAURIC
Animovaný / VB / MP / dabing

93 min / 6 €
26. 3., 16.00

DUNGEONS&DRAGONS: 
ČESŤ ZLODEJOV

Komédia / USA / MP 12 / dabing
134 min / 6 €

30. 3., 18.00 / 1. 4., 18.00

ALIBI NA MIERU 2
Komédia / FRA / MP 12 / dabing

88 min / 6 €
31. 3., 20.00

Ing. Anton Ondrejkovič po absolvo-
vaní vysokej školy banskej, fakulty 
banského strojníctva v Ostrave v roku 
1962, nastúpil do trvalého pracovné-
ho pomeru v Bani Handlová, v ktorom 
zotrval až do odchodu do starobného 
dôchodku. Od samého začiatku pô-
sobil vo funkciách v oblasti banských 
strojov. Bol poverený riadením mon-
táže, prevádzky a údržby mechanizo-
vaných výstuží, dobývacích a razia-
cich kombajnov, automatizovaných 
dopravných liniek a zásobníkov. Patril 
trvale medzi popredných zlepšovate-
ľov v bani. V roku 1988 mu minister 
palív a energetiky udelil Zlatý odznak 
zaslúžilého zlepšovateľa. Niektoré 
jeho zlepšovacie návrhy sa dodnes 
využívajú.
V roku 1989 sa aktívne zapojil do re-
volučných premien, ktoré sa začali 
v našej spoločnosti uskutočňovať. 
Po roku 1989 bol poslancom Fede-
rálneho zhromaždenia v Prahe. Po 
skončení mandátu bol v roku 1992 
menovaný do funkcie riaditeľa od-
štepného závodu Baňa Handlová, 
ktorú vykonával šesť a pol roka. V 

Niektoré zlepšováky Antona Ondrejkoviča slúžia dodnes
januári 1999 odišiel do starobného 
dôchodku, nie však na odpočinok. 
Bol zvolený do predstavenstva novo-
založenej Slovenskej banskej komo-
ry a v nej poverený funkciou riaditeľa 
Úradu Slovenskej banskej komory, 
ktorú vykonával osem rokov. V roku 
2006 vytvoril prípravný výbor, ktorý 
založil Handlovský banícky spolok, 
ako prvý spolok v uhoľnom baníct-
ve. Pod jeho vedením úspešne zvi-
diteľňoval baníctvo, oživoval staré 
banícke tradície – šachtágy, zakladal 
nové tradície, organizoval budovanie 
banského náučného chodníka, spolu-
pracoval pri spracovaní histórie ťažby 
uhlia v Handlovej v knihe „Ja banícka 
Handlová“, inicioval zriadenie múzea 
uhoľného baníctva v Handlovej. Svo-
jou činnosťou si spolok získal podpo-
ru a sympatie verejnosti.
Zdravotné problémy boli dôvodom, 
prečo odišiel v marci 2011 z funkcie 
predsedu spolku. Členská schôdza vy-
soko zhodnotila jeho prácu. Ako pre-
jav úcty za jeho celoživotnú prácu v 
oblasti baníctva mu priznala doživot-
né postavenie „čestný predseda HBS“.

Pán Ondrejkovič nás navždy opustil 
3. 11. 2020.
V roku 2010 bola Ing. Antonovi Ond-
rejkovičovi udelená Plaketa za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre - Za celoži-
votný aktívny prínos pre baníctvo 
na hornej Nitre. V roku 2019 mu bol 
udelený Čestný odznak Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Slovenska 
„Svätá Barbora“ a v roku 2009 Čestný 
odznak ministra za „Zachovávanie ba-
níckych zvykov a tradícií.“

Handlovský banícky spolok

Sto rokov ťažby uhlia v Handlovej vynieslo na svetlo sveta nielen čierne zlato, ale aj vzácne osobnosti baníckej histórie, ktorým bola udelená 
Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre. O nich je tento seriál.

V Medzinárodný deň žien oslavuje výročie 
svojho založenia aj mesto Handlová
V Handlovej k 8. marcu 2023 tvo
ria ženy takmer 50 percent obyva
teľov.

Zástupcovia mesta si uctili Medzi-
národný deň žien stretnutím v Den-
nom centre v Handlovej a navštívili 
aj hand lovské senior centrum. Tento 
deň je významným tiež pre mesto 
Handlová. 8. marec 1376 je dňom 
prvej písomnej zmienky o meste.
Denné centrum – Klub seniorov je 
sociálna služba mesta a v Handlovej 
je dlhodobo podporovaná poskyto-
vaním priestorov pre stretávanie sa 
na Ul. SNP ako i ďalšími aktivitami. V 
utorok 7. marca zariadenie navštívil 
zástupca primátorky mesta Radoslav 
Iždinský, vedúca kancelárie primátor-
ky Jana Paulínyová, komunitná pra-
covníčka mesta, Lucia Ácsová.
S kyticou kvetov a v mene primátor-
ky a vedenia mesta poprial zástupca 
primátorky ženám hlavne veľa zdra-
via. Predsedníčka Denného centra 
a hand lovskej Jednoty dôchodcov, 
Anna Kuruczová, privítala prítomných 
a poďakovala za prípravu posedenia, 
napečenia koláčov, príprave punču a 
chlebíčkov. Aktuálne denné centrum 
združuje viac ako 65 členov a viacerí 
sú tiež členmi Základnej organizácie 
Slovenského zväzu zdravotne postih-
nutých, Karpatskonemeckého spolku, 
Miestnej organizácie červeného kríža 
a miestnej organizácie Jednoty dô-
chodcov Slovenska v Handlovej.
Posedenie v Dennom centre všetkým 
zúčastneným spríjemnili recitácie 
básní Ľudmily Beznoskovej a pani 
Anny Prišticovej. Nechýbalo vystúpe-
nie folklórneho súboru Hájiček, kto-
rý šíri dobrú náladu a krásne, často i 
miestne, piesne už 44 rokov. Ani ten-
tokrát nechýbali v repertoári Hájička 
piesne Jána Procnera, azda tou naj-
známejšou boli Handlovské mamičky.
Veľa zdravia poprial všetkým ženám 
za mesto tiež prednosta mestského 
úradu v Handlovej Tibor Kolorédy. 
Dnes zavítal do Senior centra v Hand-
lovej, mestskej neziskovej organizácie 

v sprievode vedúcej sociálneho odde-
lenia mesta Veroniky Cagáňovej.
Oslavu Medzinárodného dňa žien v 
Senior centre Handlová otvoril bás-
ňou pán Michal Smíšek a po ňom 
si slovo vzala riaditeľka zariadenia, 
Emília Nyitrayová. „Dnes je 8. marec. 
Medzinárodný deň žien a mnohí si 
myslia, že je to prežitok minulosti, ale 
nie je to tak. Tento sviatok je symbo-
lom úcty k všetkým ženám na svete. 
Preto aj my, v našom zariadení, tento 
sviatok oslavujeme každý rok a v roku 
2023 je to už desiatykrát,“ povedala 
riaditeľka. „Ženy sú nositeľkami živo-
ta, za čo im patrí veľká úcta a vďaka 
po celý rok. Nesú ťažké bremeno za 
celú rodinu a pritom sú obetavé a 
láskavé. Prajem všetkým ženám, aby 
ste mali koho pohladiť, aby vás mal 
kto pohladiť, aby ste boli milované, 
ale aby ste aj milovali a aby ste rozdá-
vali viac úsmevov ako sĺz a rozsievali 
teplo, nehu a krásu,“ dodala Emília 
Nyitrayová.
Prednosta mestského úradu pripo-
menul, že 8. marec nie je len dňom, 
ktorý patrí ženám, ale je to aj deň za-
loženia mesta Handlová. „Zo sčítania 
obyvateľov vyplýva, že v našom mes-

te žije takmer presne rovnaký počet 
žien ako mužov. Vy ste svoju úlohu 
splnili, vychovali ste deti najlepšie ako 
ste vedeli, teraz je na nás, aby sme sa 
postarali o vás. Som rád, že sa tu cíti-
te dobre a že sa budete dobre cítiť aj 
nasledujúcich desať rokov,“ povedal 
Tibor Kolorédy a následne prítomným 
dámam odovzdal kvetiny.
Program ďalej pokračoval básňou 
klienta Petra Čepca a vystúpením 
žiakov ZŠ Morovnianska cesta.
Pozvanie prijali aj pani Veronika Wei-
ssová a Irena Balková, ktoré pravidel-
ne chodia podporovať klientov zaria-
denia. „Sme rady, že do vašej rodiny 
patríme už deväť rokov a spoločne si 
každý pondelok vyprosujeme ochra-
nu a pomoc na pozemskej púti. Tak 
sme vám prišli povinšovať. Na tvári 
úsmev, v srdci radosť, zdravie, šťastie, 
večnú mladosť. K tomu božie milosti 
a pokoj vášmu domu,“ povedala Vero-
nika Weissová.
Posedenie pri koláči, káve a vínku 
spestrilo vystúpenie speváckeho 
krúžku Hviezdičky pod vedením pána 
Antona Micheleho.

(RED)

Pridať sa k členom ZO SZZP Hand
lová môžete každý štvrtok v Den
nom centre v Handlovej na ul. SNP 
od 15.00 h.

V piatok 17. marca sa konala výročná 
schôdza Základnej organizácie Slo-
venského zväzu zdravotne postih-
nutých (ZO SZZP), ktorá mala v roku 
2022 v Handlovej 210 členov. Viac ako 
stovka z nich sa zišla v handlovskom 
dome kultúry nielen kvôli zhodnote-
niu roka 2022, ale tiež pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien a Medziná-
rodného dňa invalidov, ktorý si pripo-
míname 21. marca.
Prítomných členov a hostí privítala 
hospodárka Anna Patermanová v 
zas túpení handlovského predsedu 
ZO SZZP, Jozefa Lipianskeho. Z jej úst 
odzneli slová vďaky všetkým členom, 
podporovateľom a sponzorom, ako i 
pozvanie na pravidelné stretávanie 
členov alebo tých, ktorí majú záujem 
rozšíriť členskú základňu. Stretnutia 
sa konajú každý štvrtok v Dennom 
centre v Handlovej na ul. SNP od 
15.00 h.
Členská schôdza tejto organizácie je 
malou kultúrnou udalosťou, na ktorú 
prijali pozvanie  za mesto Handlová 
zástupca primátorky mesta Radoslav 
Iždinský a vedúca kancelárie primá-

torky Jana Paulínyová, za Okresnú 
radu SZZP Milan Sýkora a zástupky-
ňa Miestneho spolku Slovenského 
červeného kríža Marta Kanovská. 
Tento rok prijali tiež pozvanie pod-
porovatelia handlovskej organizácie 
– majiteľka a riaditeľ hotela Vyšehrad 
z Turčians kych Teplíc.
V mene primátorky mesta sa prítom-
ným prihovoril jej zástupca, Radoslav 
Iždinský: „V prvom rade vás chcem 
pozdraviť v mene mesta Handlová, 
poslancov mestského zastupiteľstva 
a ospravedlniť pani primátorku. Keď-
že hodnotíme aj minulý rok vo vzťa-
hu k vám som rád, že sa nám podarilo 
vytvoriť radu seniorov v Handlovej, 
kde sú zastúpené všetky seniorské 

organizácie v Handlovej. Formálne 
sa stretávame a riešime problémy, s 
ktorými sa stretávate v bežnom živo-
te. Verím, že takáto forma vám pomô-
že k zlepšeniu kvality života v našom 
meste. Dovoľte mi tiež zagratulovať 
vám k Medzinárodnému dňu žien a 
dňu invalidov a vyjadriť veľký obdiv 
a potešenie, že ste sa tu zišli v takom-
to veľkom počte. To dokazuje, že ste 
životaschopná organizácia“, uviedol 
zástupca primátorky. Spomenul tiež 
situáciu v oblasti financovania samo-
správ, ktorá aktuálne nie je mestám 
naklonená. 
K oficiálnemu začiatku stretnutia pat-
rilo poďakovanie aktívnym členom, v 
tomto prípade dámam, ako aj stálej 
členke handlovskej organizácie a 
predsedníčky revíznej komisie Vie-
re Ličkovej. Po dlhých rokoch sa zo 
zdravotných dôvodov vzdala svojej 
funkcie a odovzdala ju Daniele Al-
tapovej. Milan Sýkora prečítal preh-
ľad aktivít v roku 2022, medzi ktoré 
patrila turistika, športový päťboj i 
športové popoludnie, popoludnie s 
rodinami spojené s varením gulášu, 
biliardový turnaj, či rekreačno- re-
kondičný pobyt v hoteli Vyšehrad a 
účasť členov na podujatiach mesta 
Handlová. Pri činnosti organizácie sú 
nápomocní pätnásti desiatkari, ktorí 

zabezpečujú kontaktovanie členov, 
výber členských príspevkov (12 Eur 
na rok) a sú významnými pri organi-
zovaní podujatí. Anna Patermanová 
predniesla správnu o hospodárení  a 
financovaní organizácie, ktoré bolo aj 
v minulom roku podľa revíznej komi-
sie bezchybné.
Stretnutie pokračovalo večerou, 
losovaním tomboly od sponzorov aj 
z radov členov, srdečnými rozhovor-
mi. Dobrá hudba zaplnila i tento rok 
tanečný parket. Mesto Handlová ani 
v minulom roku nechýbalo medzi 
finančnými podporovateľmi ZO ZO 
SZZP a darčeky venovalo tiež na vý-
ročnej schôdzi v podobe malej tom-
boly a sladkého občerstvenia.         (JP)

Stretávanie sa je liekom nielen pre 
ľudí so zdravotnými ťažkosťami

Klientky Senior centra Handlová obdaroval kvetinou prednosta MsÚ, Tibor Kolorédy.                            FOTO: INU 

Anton Ondrejkovič.                           FOTO: ARCHÍV MSÚ

Zástupca primátorky Radoslav Iždinský poďakoval Anne Patermanovej, hospodárke ZOSZZP.               FOTO: JP
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Spomienka
Dňa 19. marca uplynulo 

6 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, 

otec, starký, 
Štefan Nemec. 

Dopísaný bol príbeh 
jedného života, príbeh, 

ktorý však nekončí, 
príbeh, ktorý pokračuje v nás...

V živote to tak už chodí, že tie najkrajšie  
okamihy nám plynú príliš rýchlo, ale bolesť 

a smutné chvíle, tie ostávajú dlho v nás.
S láskou budeme spomínať... 

manželka a syn s rodinou.

Navždy nás opustili

Dušan Mjartan, 54 rokov,
naposledy bytom Okružná 27/1.

Anna Muszelová, rod. Zabáková, 57 rokov,
naposledy bytom Partizánska 47/4.

Zoja Tomčániová, rod. Bajkayová, 66 rokov,
naposledy bytom Partizánska 38/7.

Ján Wollner, 83 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 7/14.

Anna Kuzmínová rod. Hurtíková, 84 rokov,
naposledy bytom Partizánska 37/10.

Alena Andrejčáková, rod. Posvítilová, 
74 rokov, naposledy bytom 29. augusta 22/5.

Vladimír Barniak, 76 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 28.

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 5 / 2023

je v utorok 4. apríla. 
Na distribučných miestach 

noviny budú do 14. 4. 2023.

Riadková inzercia
Predám 20 l kameninový súdok na kapustu, 
nože na kapustu, menšiu nepoužitú laminátovú 
vaňu do kúpeľne a storočnú starožitnú stoličku, 
kombinácia koža drevo. 
Volajte kedykoľvek: 0944 446 109.

Spomienka
Dňa 1. apríla uplynie 
25 rokov, odkedy nás 

navždy opustil náš 
drahý manžel, ocko, 
dedko a pradedko, 

Albert Vrška. 

S úctou a láskou 
spomína manželka, 

synovia a dcéra s rodinami. 
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, 

no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa mali radi.  

Spomienka
Dňa 16. apríla uplynú 

dva roky, odkedy 
nás opustila 

Valéria Haviarová. 

S láskou spomína 
manžel Jaroslav, 

dcéry Marcelka a Beatka 
a vnúčatá Dominik, 

Viktória a Emmka, brat Dušan 
a švagriná Vierka a zať Braňo.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Spomienka
Dňa 4. marca uplynulo 
11 rokov, odkedy nás 

opustila naša maminka, 
stará mama 

a prastará mama, 
Mária Sýkorová. 

S láskou a úctou 
spomínajú dcéra Maja, 

synovia Rudolf a Milan s rodinami. 

Spomienka
V týchto dňoch si 
pripomíname 10 
výročie úmrtia,

Anny Magulovej.

Ťažko je nespomínať, 
keď v očiach slza stojí, 

ťažko je zabúdať, 
keď srdce stále bolí.

S láskou a úctou spomína manžel Jozef 
a dcéra Evka a syn Martin s rodinami.

Spomienka
Dňa 2. marca uplynuli 3 
roky, odkedy nás navždy 

opustila naša drahá 
mamička, manželka 

Zdenka Dobrotková. 

S láskou spomína 
manžel, dcéra 

s manželom a syn. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Spomienka
15. marca 

sme si pripomenuli rok 
od poslednej rozlúčky 
s manželom, otcom, 

starkým a prastarkým 
Jozefom Schubadom,

naposledy bytom 
Pod šachtou 20.

Spomienka
26. marca si 

pripomíname 2. výročie, 
odkedy nás opustil 

Ján Kvostka.

Len spomienky a žiaľ, 
srdce ubolené, odišiel 

si náhle, odišiel si 
nečakane. 

Osud nevráti čo vzal navždy, len útecha, 
že sa raz stretneme, v to snáď verí každý. 

S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá 
a priatelia.

Spomienka
Dňa 22. marca uplynul 
druhý rok, odkedy nás 

navždy opustil milovaný 
manžel, otec, starý otec 

a prastarký 
Dušan Adamec. 

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 do konca života. S láskou spomína 
manželka Janka, dcéra Jana a syn Dušan 

s rodinami. Navždy Ťa budeme ľúbiť!

Spomienka
Dňa 18. marca sme si 

pripomenuli 12. rokov, 
odkedy nás navždy 

opustila naša milovaná 
mamička,

Mgr. Mariana Sabová, 

ktorá navždy zostane 
v našich srdciach. 

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí 
nezabudli. S láskou a úctou spomína dcéra Silvia 

a syn Peter s rodinami.

„Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás.“

Spomienka

Dňa 27. januára uplynuli už 4 smutné roky, 
odkedy nás navždy opustila naša drahá 

mamina, Gitka Horváthová 

a dňa 15. marca si pripomíname tiež smutný 
tretí rok, odkedy nás navždy opustil náš ocino, 

Ladislav Horváth. 

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

Ako z vašich očí žiarila láska a dobrota, 
tak nám budete chýbať, mami, oci, do konca 

života. 
S láskou a úctou na vás spomína celá rodina.

Spomienka
Dňa 23. marca uplynie 

tridsaťtri rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec 

a starý otec,
Milan Nemec 

z Handlovej. 
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

,,Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád 
nevie zabudnúť.“ 

Spomienka
Tak veľmi by sme chceli 
s kyticou pri Tebe stáť 

a všetko najlepšie k 
nedožitým 80. rokom 

zaželať. 19. marca je ten 
jubilejný sviatok RNDr. 

Tibora 
Bielokostolského. 

Lásky plná tvár nám v spomienkach zostane, 
napriek veľkej diaľke si s nami stále, určite sa na 
nás dívaš a vidíš, že nám veľmi chýbaš. Zanechal 

si všetkých, ktorých si mal rád, my budeme 
naveky s láskou a úctou spomínať. 

Manželka Mária, syn Tibor s rodinou, 
ostatná rodina a priatelia.

Spomienka
Dňa 29.marca si 

pripomenieme piate 
smutné výročie, odkedy 

nás navždy opustil 
manžel, otec, starký, 
krstný otec, brat, pán 

Milan Oboňa. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosíme, s nami tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka Eva, syn Milan 
a dcéra Miladka s rodinou. 

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

na ktoré si radi spomíname.

Dňa 25. februára 2023 Kynologický 
klub Handlová – Strelnica uskutočnil 
tretí ročník svojho plesu. V priesto-
roch motorestu Korzár nám zaspie-
vala naša členka slečna, Lenka Droz-
dová a do rána sa o zábavu postaral 
DJ Jago. Vynikajúco sa bavili nielen 

členovia, ale aj kamaráti Kynologické-
ho klubu Prašice. Aj touto cestou sa 
chceme poďakovať  za peknú akciu a 
poďakovanie patrí aj organizátorom:
p. P. Drozd, Mgr. M. Reichmanová, Ľ.
Detko a Anton Hock.  

Tajomník KK

Ples kynologického klubu sa vydaril

O zábavu sa postaral DJ Jago.                                                                                                                                     FOTO: KKHS

Spomienka
Dňa 9. apríla uplynie 
10 rokov, odkedy nás 

navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec 

a starý otec,
Drahomír Schnircz.

S láskou spomíname 
a nezabúdame. 

Smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 8. apríla uplynie 7 

smutných rokov, odkedy 
nás opustil manžel, 

ocino, krstný otec, brat, 
dedko a švagor,
Pavel Hatala. 

S úctou a láskou 
spomína manželka 

Helena, syn Pavol s rodinou, dcéry Saška 
a Helenka s rodinou a celá ostatná rodina.

Aj keď zhasla sviečka tvojho života, neodišiel si. 
Zostávaš v našich srdciach.

Spomienka

Dňa 20. marca uplynie rok od chvíle, odkedy sme 
sa navždy rozlúčili s našou milovanou mamou, 

starkou a prastarkou, Helenou Čiernou. 

A dňa 2. mája uplynú 3 roky, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný otec, starký a prastarký 

Eugen Čierny.

S láskou spomínajú deti s rodinami a ostatná 
rodina. Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo vzal, 

zostali len spomienky a obraz jediný, chýbate 
nám v kruhu celej rodiny.

Navždy nás opustil Karol Mikuláš
Mesto Handlová vyjadruje úprim
nú sústrasť rodine a blízkym.

Karol Mikuláš sa narodil v júli 1922 v 
Handlovej. Jeho banícke srdce dotĺklo 
13. marca 2023 vo veku 100 rokov a 
osem mesiacov.
Život Karola Mikuláša bol od detstva 
spojený s baníckou tradíciou. Baní-
kom bol i jeho otec, vďaka ktorému 
sa začal zaujímať o sociálne otázky a 
postavenie robotníkov. Začal navšte-
vovať Sokol a veril ideálom prvej 
Československej republiky. Zúčast-
nil sa na veľkom štrajku baníkov v 
Handlovej na jeseň 1940, čo bol zá-
roveň najväčší štrajk počas vojnovej 
Slovenskej republiky. Aj preto sa oň 
ako o nepriateľskú osobu zaujímala 
Ústredná Štátna bezpečnosť. Tajná 
služba Tisovho režimu ho potom hľa-
dala aj preto, že odmietol narukovať 
do Slovenskej armády. Keď vypuklo 
SNP, zapojil sa doň a zúčastnil sa na-
príklad na ťažkých bojoch pri Telgár-
te. Až po skončení vojny sa dozvedel, 
že jeho otca zatklo gestapo a zomrel 
v koncentračnom tábore v Sachsen-
hausene. Podľa jeho vzoru sa vrátil k 
baníckej profesii.  
Bol autorom viacerých inovácií, kto-
rých cieľom bolo uľahčiť robotníkom 
prácu pod zemou. Táto jeho snaha sa 
však napokon stala zámienkou, pre 
ktorú sa opäť stal predmetom záujmu 
tentoraz komunistickej Štátnej bez-

pečnosti. V roku 1955 ho po vykon-
štruovanom obvinení, že založil pro-
tištátnu skupinu, obvinili zo sabotáže 
a z podpaľačstva 30 000 tonovej kopy 
uhlia. V roku 1955 ho odsúdili na štyri 
a pol roka vo väzení. V rámci výkonu 
trestu sa ocitol v uránovej bani. Po od-
pykaní trestu nezanevrel na banícku 
profesiu a opäť sa k nej vrátil. 
V roku 2019 si pán Mikuláš prevzal 
ocenenie ,,Plaketa za rozvoj baníctva 
na hornej Nitre“ za prínos pri rozvoji 
baníctva v regióne hornej Nitry. Za-
čiatkom tohto roka mu prezidentka 
Slovenskej republiky udelila štátne 
vyznamenanie Rád Ľudovíta Štúra 1. 
triedy za mimoriadne zásluhy o de-
mokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a 
slobody a ich ochranu.
Česť jeho pamiatke!

Karol Mikuláš 1922 - 2023.           FOTO: ARCHÍV MsÚ



Klub MFK Baník Handlová vstúpil 
do jarnej časti remízou.  

Pred prvým zápasom jarnej časti sme 
sa kapitána a trénera mužstva opýtali, 
ako hodnotia zimnú prípravu. 

Tréner mužstva V. Helbich

 „Zimnú prípravu sme absolvovali od 
10. januára v domácich podmien-
kach. Často v zložitých, bez možností 
trénovať na veľkom ihrisku, na malej 
umelej tráve a komplikácie prichá-
dzali aj počasím.
Odohrali sme tri prípravné stretnu-
tia v Novákoch, s bilanciou jedného 
víťazstva, remízy a prehry. Jesenný 
káder nám zostal bez zmeny a navy-
še nám pribudli aj ďalší hráči – Filip 
Spevár z angažmánu v Rakúsku. Ďalej 
navrátilec Martin Toma, ktorý pôsobil 
v Česku a dvaja hráči z Chrenovca – 
Peter Dudik a Roderik Gatial. Príchody 
hráčov, ako aj to, že zostali všetci hráči 
ma potešilo a na jarnú časť sezóny sa 
tešíme. 

Kapitán mužstva, T. Bugár:

Môžeš zhrnúť svoje dojmy zo zim
nej prípravy?
Zimná príprava nebola ideálna čo 

sa týka počtu hráčov a podmienok, 
avšak verím, že kondícia a zohranosť 
bude stúpať s každým odohratým 
zápasom.

Môžeš nám povedať pár viet k zme
nám v kádri na jarnú časť sezóny, 
ako sa podľa Teba začlenili noví 
hráči do mužstva a do kabíny?
Káder ostal viac menej pokope až 
na Stanka Valacha, ktorý z pracov-
ných dôvodov nebude mať čas na 
futbal, pribudli dvaja hráči z Chre-
novca-Brusna, ktorý sa neprihlásil 
do súťaže, vracia sa aj Martin Toma z 
Čiech a Filip Spevár z Rakúska. Verím 
v dobrú partiu a že sa to odzrkadlí aj 
na ihrisku.

Ako je mužstvo podľa Teba pripra
vené na druhú polovicu súťaže?
Určite je čo zlepšovať, či už po kon-
dičnej alebo taktickej stránke, avšak 
stojíme za našim trénerom a v pod-
mienkach aké mal, nás pripravil naj-
lepšie ako vedel. 

Chcel by si odkázať niečo vašim fa
núšikom do začínajúcej jarnej časti 
sezóny?
Sme radi za každého jedného fanúši-
ka, či už na domácom alebo vonkaj-
šom zápase. Preto chceme priniesť 

dobré výsledky, aby počet divákov 
narastal.

MFK Baník Handlová – TJ Tatran 
Kamenec pod Vtáčnikom 0:0

V úvode stretnutia 17. kola VII. ligy 
medzi MFK Baník Handlová a TJ Tatran 
Kamenec pod Vtáčnikom sa prejavila 
skutočnosť, že domáci futbalisti v jar-
nej časti hrali prvý zápas na prírodnej 
tráve. Obidve mužstvá prejavili sna-
hu, avšak v hre bolo veľa nepresností. 
Dlhé lopty domácim futbalistom ne-
vychádzali. Avšak postupne pribúdali 
strelecké pokusy. Mužstvám nemož-
no uspieť snahu, gólových príležitostí 
bolo málo, tak je remíza a dokonca i 
0:0 zaslúžená.

Najbližší program

Majstrovské futbalové stretnutie 18. 
kola odohrajú naši futbalisti na ihris-
ku MTJ Nitrianske Pravno v sobotu 
25. marca 2023 o 15.00 hod. Všetkých 
priaznivcov nášho“ baníka“ srdečne 
pozývame. Odložené stretnutie 16. 
kola odohrajú 19. apríla 2023 o 16.30 
hod. v Sebedraží s domácim „baní-
kom“.

Igor Belák / Facebook Futbalová Handlová

Jesenný káder hráčov MFK posilnili ďalší futbalisti

Erik Ciglan bol nominovaný na 
Medzinárodné preteky juniorov v 
alps kom lyžovaní vo Vald‘Isère.

Tréningová sezóna lyžiarov trvá od 
mája do decembra, pretekárska se-
zóna trvá od decembra do marca. 
Do Ski klub Donovaly prešiel Erik 
Ciglan v lete 2021. Momentálne jaz-
dí v kategórii starší žiaci alebo U16 ( 
je mladší v kategórii). Tento rok bolo 
naplánovaných 18 pretekov, z toho 
5 bolo zrušených kvôli nevhodným 
podmienkam.
V slalome sa mu tento rok nedarilo, 
nezískal žiadne body a nedokončil 
žiadne preteky. V obrovskom slalo-
me však skončil v celkovom hodno-

tení na 4. mieste, v super-G skončil v 
celkovom hodnotení na 3. mieste. V 
hodnotení všetkých disciplín skončil 
na 5. mieste.
Pódiové umiestnenia v jednotlivých 
kolách slovenského pohára: SG: 1,3,3 
miesto, OS: 3 miesto. 
Svojimi bodmi sa nominoval na me-
dzinárodné preteky FIS CHIDREN CUP 
vo francúzskom Val-d‘Isère, ktoré sa 
konajú v apríli a bude sa jazdiť slalom 
a super G. Reprezentovať Slovensko 
tam budú traja kvalifikovaní starší 
žiaci. Pred odchodom do Val-d‘Isère 
má ešte pred sebou super-G kemp 
v Jasnej a takisto ho čaká monitor a 
prijímacie skúšky na športové gym-
názium.                                                  (RED)

Erik Ciglan sa predstaví vo Val-d‘IsèreBaníkom veľká túžba po víťazstve na Inter nestačila
Dlhodobá časť Slovenskej basketba-
lovej ligy finišuje a na slovenských 
palubovkách sa odohralo 26. kolo. 
Handlovskí basketbalisti sa síce ako 
jediný celok súťaže v play off ne-
predstavia, no v stretnutí s Interom 
túžili pretrhnúť desaťzápasovú šnúru 
prehier a poďakovať tak divákom za 
priazeň počas celej sezóny. Tento cieľ 
sa im však ani vo svojom predposled-
nom domácom vystúpení nepodarilo 
naplniť a na jeho dosiahnutie budú 
mať už iba dva pokusy.
Baníci vstúpili do zápasu dobre a po 
štyroch minútach hry viedli 9:8. Nás-
ledne ale stratili koncentráciu a Inter 
nielenže otočil, ale v siedmej minúte 
odskočil na jedenásť bodov, 25:14. 
Domáci sa ale svojej túžby zvíťaziť 
nechceli vzdať a šnúrou 12:0 speča-
tili štvrtinový výsledok 26:25 vo svoj 
prospech. V úvode druhého dejstva 
začali zeleno-čierni kaziť a ľahkými 
stratami znova pustili súpera do vý-
razného vedenia 46:33.
Druhá polovica začínala za stavu 
45:56 a baníci jej úvod vôbec neza-
chytili. V 23. minúte Inter po šnúre 
16:0 zvýšil na 27 bodov, 72:45. Prvý 
kôš Handlovej v tejto časti prišiel až 
po dlhých štyroch minútach a práve 
tento okamih definitívne rozhodol o 
jasnom víťazovi. Hostia si stretnutie 
užívali a v 34. minúte natiahli vedenie 
na 34 bodov, 84:50. Domáci strelili v 
tretej štvrťke iba chabých 10 bodov 
a záverečná desaťminútovka začína-
la za stavu 55:89. V nej sa divácky ne-
atraktívne stretnutie už iba dohrávalo 
a hostia si vysoké vedenie udržali, keď 
pod handlovskými košmi triumfovali 
suverénne 110:81.

Podľa Karola Kučera, trénera Handlo-
vej, hráči prvý polčas ako tak plnili po-
kyny zo šatne. „V druhej polovici sme 
doplatili na množstvo ľahkých strát a 
keď na nás Inter agresívne pritlačil, 
rozsypali sme sa ako domček z karát. 
Inter bez debaty zaslúžene vysoko 
zvíťazil.”
Roman Skvašík, hráč Handlovej: „Na 
Inter sme sa pripravovali tak ako na 
každého súpera a našim cieľom bolo 
odovzdať čo najlepší výkon. Žiaľ, 
doplácame na úzku rotáciu a je ťaž-
ké držať krok so súpermi, ktorí majú 
kvalitu. V prvom polčase sa nám síce 

darilo držať v bodovom kontakte, no 
v druhom sme poľavili a nemali sme 
na rozbehnutý Inter šancu.”
Danilo Rakočevič, tréner Interu: „Sme 
spokojní, že si z Handlovej vezieme 
dôležité víťazstvo a že sme dnes 
mohli dať priestor celej lavičke. Teší 
ma, že iba 15-ročný Maroš Golian 
strávil na palubovke až 12 minút a 
presvedčil ma, že si minutáž zaslúži. 
Handlovej prajem všetko dobré až 
do konca sezóny a pevne verím, že 
v ďalšom ligovom ročníku ju opäť v 
najvyššej súťaži uvidíme, pretože tam 
nesporne patrí.”                      Pavel Procner

Baníci doplácajú na úzku rotáciu a nevedia držať krok s kvalitnými súpermi.                   FOTO: PAVEL PROCNER

Erik Ciglan v akcii.                                                                                                                                                FOTO: IVAN ČILLÍK


