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Spolu so zmenou cestovných po
riadkov zavedú aj jeho novú, pre
hľadnejšiu grafickú podobu.

Mestskú hromadnú dopravu začala 
v roku 2023 bez väčších problémov 
prevádzkovať mestská spoločnosť 
HATER HANDLOVÁ na požičaných 
autobusoch. Ako uviedol konateľ 
spoločnosti Vladimír Borák, na túto 
situáciu boli pripravení. “Vzhľadom na 
to, že nebolo ukončené verejné ob-
starávanie na nákup autobusov, MHD 
v Handlovej sme začali s prenajatými 
vozidlami. S tým, že sa verejné obsta-
rávanie predĺži, sme počítali.” 
Verejné obstarávanie bolo medzi-
časom ukončené. HATER HANDLO-
VÁ kúpi dva autobusy, jeden malý a 
druhý stredný. Ceny autobusov za-
čínajú pri sume 80 000 eur bez DPH, 
takže ich kúpia na lízing. “Teraz ne-
viem povedať, či budeme mať tento 
rok dostatok financií, aby sme kúpili 
aj tretí autobus. Javí sa nám, že v po-
obedných hodinách nemá zmysel jaz-
diť veľkými autobusmi a večer nemá 
zmysel mať ani ten 15 miestny auto-
bus, možno by stačilo osem miestne 
auto s plošinou, ktoré je uspôsobené 
na MHD. Možno to bude ďalší krok. 
Menšie autobusy majú aj podstatne 
menší motor, nižšiu spotrebu, doká-
žu sa dostať popod mosty a nemusia 
robiť obchádzky. To šetrenie na spot-
rebe, pneumatikách a všetkých sú-
visiacich nákladoch je dosť výrazné,” 
povedal Vladimír Borák.

Zaviedli knihu prianí a sťažností
 
Zatiaľ ubehla veľmi krátka doba na 
to, aby štart MHD vedeli objektívne 
zhodnotiť. ”Jazdíme necelé dva týžd-
ne a týždeň boli prázdniny, takže ne-
vieme ešte vyhodnotiť dáta a je jasné, 
že keď sa jazdí zadarmo, tie čísla môžu 
byť iné, ako keď sa opäť začne platiť. 
Ale 1. januára sme vyštartovali. Šoféri 
sú noví, museli si zvyknúť na trasy li-

V MHD bude od 1. februára platiť nový cestovný poriadok

niek, ako jazdiť, aby dodržiavali časo-
vý harmonogram, to všetko si museli 
osvojiť, ale chlapi už vedia, čo majú 
robiť a my zisťujeme, čo všetko potre-
bujeme mať v zálohe, čo všetko môže 
zlyhať a ako to okamžite nahradiť. Be-
rieme to vážne. MHD je živý systém, 
veľmi aktívny a musíme okamžite re-
agovať, lebo človek na zas távke stojí, 
na svoj spoj čaká a nezaujíma ho, či 
autobus má poruchu alebo šofér je 
chorý.” V spoločnosti HATER HAND-
LOVÁ zaviedli knihu prianí a sťažností, 
kam zapisujú všetky podnety od ces-
tujúcich. Sledujú facebook, zapisujú 
si telefonické podnety a každý návrh 
sa snažia vyhodnotiť.

Vladimír Borák s grafickým návrhom nového grafikonu.                                                                                                                                                                                                    FOTO: INU

Potrebné sú malé aj veľké vozidlá

Aktuálne v meste premávajú štyri au-
tobusy, veľké aj menšie vozidlá. V naj-
bližšom čase dostanú aj polep MHD 
Handlová. Mesto má podľa slov kona-
teľa svoje špecifiká, jednak leží v kop-
coch a má aj viacero nízkych mostov, 
čo zhoršuje dostupnosť niektorých 
častí mesta väčšími autobusmi. Na-
opak ráno, kedy sú spoje najvyťaže-
nejšie, veľký autobus potrebujú. “Prvá 
zmena cestovných poriadkov nastane 
už 1. februára. Linky nechceme vyne-
chávať, len ich poposúvame a zmení-
me nejaké detaily. Tiež sme už za tieto 
dva týždne identifikovali spoj, ktorý 
nikto nevyužíva. Budeme ho ďalej sle-

Jediné mestské noviny Handlovský hlas sa menia na trojtýždenník

dovať, ale ak sa preukáže, že je neren-
tabilný, tak ho zrušíme. Chápem, že 
ľudia majú právo využiť MHD na ces-
tu do mesta, plne tomu rozumiem a 
rešpektujem to, na druhej strane aká 
je rentabilita spoja, keď tam dvakrát 
za týždeň nastupujú dvaja ľudia. To je 
na zamyslenie a námet na optimalizá-
ciu, či linku udržiavať a ak áno, akým 
autobusom. To sú informácie, ktoré 
zbierame, lebo reálny obraz ukáže 
vždy až prax. Podstatnejšie zmeny v 
cestovnom poriadku si však chcem 
prejsť s poslancami, aby boli informo-
vaní,” povedal Vladimír Borák. Spolu 
so zmenou cestovných poriadkov za-
vedú aj jeho novú, prehľadnejšiu
(Dokončenie článku na str. 3.)

Milí čitatelia, keď sme pripravovali prvé 
číslo mestských novín, ktoré ste mohli 
čítať 15. mája 2019, bola to nová výzva 
pre celé oddelenie komunikácie na mest-
skom úrade. Vytvoriť noviny od prvej po 
poslednú stránku, doplniť ju fotografia-
mi, zalomiť a distribuovať ju medzi vás, 
našich čitateľov, znamenalo pre nás veľa 
nových postupov, vrátane vybavenia 
všetkých povinností vydavateľa. V roku 
2023 vstupujú noviny do piateho roka 
svojho života a neobišli ich zmeny. Do 
decembra 2022 sa tlačili noviny v nákla-
de 6 700 kusov ako dvojtýždenník (24 čí-
siel ročne). Od januára 2023 periodikum 
vychádza v intervale každé tri týždne (17 
vydaní za rok) a náklad novín je 6500 ks. 
Dôvodom je šetrenie peňazí, ako i po-
stupné napĺňanie vízie mesta – znižovať 
envirozáťaž. Znížením periodicity mesto 
ušetrí takmer 4000 eur. Meniť sa nebude 
systém distribúcie novín a nové vydania 
budú vždy k dispozícii na tradičných dis-
tribučných miestach.
Naše presvedčenie, že noviny by mali ísť 

do každej domácnosti, čo sme v začiatku 
jeho existencie z úrovne mesta napĺňali, 
zmarila korona, kedy nastalo zrušenie 
distribúcie tlačovín našim dodávateľom 
a niekoľkonásobné zvýšenie cien poš-
tových služieb. V počiatku sme sa ob-
rátili na dobrovoľníkov, ktorým sme do 
dnešného dňa vďační, že vám noviny do 
schránok vkladali až sme postupne prešli 
na distribučné miesta, kde si výtlačok pre 
seba, a častokrát aj pre celý obytný dom, 
viete zobrať pred MsÚ, v potravinách 
COOP Jednota, v novinových stánkoch 
a vďaka ústretovosti tiež iných podnika-
teľských subjektov v niektorých ďalších 
prevádzkach v meste. 
Za obdobie, kedy sme pre vás noviny 
pripravoval, sme popísali tisícku strán, 
vyhľadali alebo urobili stovky fotografií. 
Neprestali sme napĺňať cieľ mestských 
novín, informovať pravdivo, overene a 
pravidelne o všetkom, čo si oči čitateľa 
majú prečítať a čo by občania mesta mali 
o svojom meste vedieť.
Zmenou periodicity vydávania na jednej 

strane prichádzame o tak vzácny týždeň, 
ktorý vo svete rýchlej komunikácie nes-
mierne chýba, no na druhej strane bude 
našou snahou posilniť iné formy komuni-
kácie, ktoré do dnešného informačného 
sveta patria. 
Mesto komunikuje online na svojom pro-
file @MestoHandova – jediný oficiálny 
fejsbúkový profil mesta, denne aktuali-
zujeme webové sídlo www.handlova.sk, 
kde si môžete pohodlne nastaviť notifi-
káciu na novinky a v neposlednom rade 
veľmi proaktívne informujúcu aplikáciu 
Handlová. Tú si môžete zadarmo stiahnuť 
do svojich mobilov. Nemôžem obísť vy-
sielanie našej Regionálnej televízie Prie-
vidza, ktorá v tomto roku prejde zmenou 
vo vysielacej štruktúre a názve. Možno sa 
už tento rok stretneme spolu pri počúva-
ní handlovského podkastu. 
Ďakujem všetkým dopisovateľom z 
našich škôl a mestských organizácií, 
športových klubov, vám obyvateľom, 
ktorí nám prinášate typy na pekné témy, 
nášmu hlavnému redaktorovi Silverovi 

Jurtnusovi a Vande Matiaškovej, ktorí 
nepretržite na novinách pracujú, Ivete 
Ondrušek za jej pomoc pri korektúrach. 
Poďakovanie patrí mnohým, ktorí nám 
držia palce a prečítajú si noviny v elektro-
nickej podobe na našom webovom sídle 
doslova z celého sveta ako i vám, ktorí 
si pri káve otvoríte osem alebo dvanásť 
strán a prečítate ich od prvej po posled-
nú stranu.
Nevieme predpokladať, ako sa bude vy-
víjať ekonomika miest a obcí, tento rok 
si však určite vaše noviny budete môcť 
prečítať aj v tlačenej podobe. Naďalej po-
núkame našim obyvateľom spoločenskú 
rubriku zdarma (spomienky a poďakova-
nia), ako ja riadkovú inzerciu. Cenník pla-
tenej inzercie sme nemenili.  
Milí čitatelia, prajem nám všetkým veľa 
milých slov, pekné vety a komunikácia 
nech nás teší. Ak nám občas škriatok vy-
mení písmenká, buďme k sebe zhovieva-
ví. Veď jedno číslo Handlovského hlasu 
ma tisícky slov.
Jana Paulínyová, šéfredaktorka  Handlovského hlasu
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Novoročný príhovor primátorky: Snažme sa byť lepší, tolerantnejší a chápavejší
Milé Handlovčanky, vážení Hand
lovčania, milé dámy a páni! 

Dovoľte mi, aby som sa Vám priho-
vorila dnes, v tento slávnostný deň, 
prvý deň roku 2023. Rok, ktorý sme 
prežili, zostane tak ako aj iné roky už 
len spomienkou. Pevne verím, že pre 
mnohých z vás bol rokom príjemným 
a úspešným i napriek ťažkostiam, kto-
ré zažívame. Mnohé predsavzatia sa 
splnili aj nám v samospráve, o čom 
som už viackrát informovala aj v mo-
jom odpočte. Keďže človek toho sám 
veľa nezmôže, dovoľte mi vyjadriť 
poďakovanie Vám všetkým, ktorí ste 
sa v uplynulom roku akýmkoľvek spô-
sobom pričinili k tomu, aby bol život v 
našom meste krajší a lepší. Ďakujem 
poslaneckému zboru, mojím kolegy-
niam a kolegom, pani riaditeľkám, 
pánom riaditeľom, konateľom mests-
kých spoločností, zamestnancom ce-
lej handlovskej samosprávy, našim 
podnikateľom a každému z vás, ktorí 
ste prispeli ku krajšej a lepšej Hand-
lovej. 

Chcem Vás povzbudiť

Dnes začíname nový rok. A ako to už 
na začiatku nového roku býva, zvy-
čajne si dávame nové predsavzatia. 
Osobné aj pracovné. Premýšľame 
nad našimi snami, túžbami, prehod-
nocujeme názory na život aj priority. 
Ťažko povedať, čo nás v tejto ťažkej 
dobe ešte čaká. Chcem Vás povzbu-
diť. Snažme sa byť lepšími jeden k 
druhému, tolerantnejšími a chápa-
vejšími, lebo len tak môže byť nový 
rok 2023 lepší. 
Žijeme časy, kedy sme mnohí zneis-
tení. Akoby sa vytrácali pocity istoty, 
stability, súdržnosti. Je úplne normál-

ne, že máme z mnohých vecí obavy. 
Ale nesmieme dovoliť, aby boli pocity 
strachu prekonávané hnevom a ne-
návisťou. A nedovoľme iným ventilo-
vať rozhorčenie v agresivite. Ľudskosť, 
slušnosť a pochopenie je výsadou. 
Ukážme silu slušnosti aj trpezlivosti 
medzi sebou, v každodennom živote, 
aj na internete a sociálnych sieťach.
Pri plánovaní každého kalendárneho 
roku v našej samospráve berieme 
do úvahy schválený rozpočet mesta. 
Pre rok 2023 sa tvoril počas môjho 
pôsobenia najťažšie. A to vzhľadom 
na rôzne negatívne vonkajšie vplyvy. 
Dôvodom je práve nepriaznivá eko-

nomická situácia, ktorá zvyšuje mie-
ru chudoby v našej krajine. Rozpočet 
sme našťastie dokázali vybilancovať 
bez toho, aby sme zvýšením daní 
zaťažili vás, obyvateľov. Nastávajúce 
obdobie však vieme zvládnuť. Vzá-
jomnou pomocou a súdržnosťou.

Plány samosprávy

Pokiaľ ide o plány samosprávy, spo-
meniem niekoľko dôležitých bodov.  
Mnohí ste si všimli, že na Morov-
nianskom sídlisku sa začali práce na 
investícií súkromnej spoločnosti IM-
MOBILLIEN, projekte Obchodného 

Primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová.                                                                                                          FOTO: JP

centra. Tento dlhodobý a strategický 
projekt sa konečne po rokoch papie-
rovej agendy presunul do terénu. V 
roku 2023 sa bude postupne realizo-
vať a ja si vás dovoľujem požiadať o tr-
pezlivosť pri prácach na tejto stavbe. 
Od nového roku tiež spúšťame od-
vážny projekt zabezpečenia MHD v 
meste Handlová prostredníctvom 
našej 100-percentnej mestskej spo-
ločnosti Hater Handlová spol. s r. o. V 
prvých mesiacoch budeme optimali-
zovať cestovný grafikon a o všetkom 
komunikovať s obyvateľmi mesta. 

Priority sú jasné

Medzi priority mesta Handlová v roku 
2023 patrí uplatnenie najvhodnejšie-
ho postupu vo veci riešenia projektu 
rekonštrukcie plavárne a kúpaliska a 
definitívne stanovisko k realizácii pro-
jektu detských jaslí. 
Medzi pomerne dôležité aktivity ďalej 
zaraďujem starostlivosť o kvety, zeleň 
a verejné priestory a podanie dvoch 
projektových žiadostí o dotácie - na 
projekt rekonštrukcie verejného 
osvetlenia na Morovnianskom sídlis-
ku a rekonštrukcia materskej školy na 
Morovnianskom sídlisku. 
Medzi naše ďalšie priority patrí sta-
rostlivosť o odpadové hospodárstvo 
a príprava na mechanicko-biologickú 
úpravu odpadu pred skládkovaním, 
kvalitné a kreatívne vzdelávanie pre 
naše deti, sociálna starostlivosť o na-
šich rodičov, či starých rodičov, bez-
pečnosť v meste, ponuka kultúry ako 
aj dobrých kníh v mestskej knižnici a 
tiež podpora detského, mládežnícke-
ho ako aj profesionálneho športu. 
Spoločne s novým poslaneckým 
zborom sme sa dohodli na spoločnej 
príprave tzv. Realizačného programu 

samosprávy na ďalšie volebné obdo-
bie 2022 - 2026. Budeme ho tvoriť v 
nasledujúcich pár mesiacoch a bude 
to jasný a reálny zoznam našich pra-
covných úloh. Verím že sa nám bude 
dariť spoločne ho napĺňať. 

Rozdávajme dobrú náladu

Milí priatelia, prijmite, prosím, do no-
vého roku moje najúprimnejšie žela-
nia lásky, porozumenia a priateľstva, 
ktoré nás robia ľuďmi. A ktoré dokážu 
človeka previesť aj cez najťažšie chví-
le. Želám vám zdravie a vnútornú silu 
pre každodenné, ale aj väčšie skúšky, 
ktoré musíme každý z nás prekoná-
vať. Želám vám, aby ste pri tom v 
každej chvíli v tomto novom roku 
uchovali svoju vieru v ľudskosť. Ná-
dej, že veci zvládneme. A vieru v lásku 
svoju a svojho okolia, ktorú dávate a 
dostávate. Nech Vám prinášajú šťastie 
Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť 
z prítomnosti Vašich najbližších. Roz-
dávajme okolo seba dobrú náladu, 
usilujme sa prekonať zlo dobrom, 
znášajme nedorozumenia a ceňme si 
to, čo má naozaj hodnotu.

Všetko dobré, Slovensko!

Želám vám, vašim blízkym, vašim 
priateľom, želám všetkým občanom 
nášho mesta silu meniť veci k lepšie-
mu. Pre svoju rodinu, pre svoje mesto 
a pre náš spoločný domov ktorým je 
Slovensko. Nech sme v prichádzajú-
com roku 2023 zdraví, šťastní a spo-
kojní. Pripime si dnes zároveň aj k 
dnešnému štátnemu sviatku – výro-
čiu vzniku našej samostatnej Sloven-
skej republiky.

Šťastný a radostný nový rok 2023.

Baníctvo im ostalo v krvi. Lišiakov ťahali na 14. Handlovskom šachtágu za uši
Rogo verbum, Habeas a iné pokyny 
Slávneho, vysokého a neomylného 
prezídia opäť zaujali a pobavili.

V piatok 13. januára 2023 sa konal po 
dvojročnej odmlke štrnásty Hand-
lovský banícky šachtág. Pod organi-
začnou taktovkou Handlovského ba-
níckeho spolku sa v Handlovej zišlo 
sedem baníckych spolkov.
Predseda Handlovského baníckeho 
spolku, Vladimír Podoba, otvoril ba-
nícke stretnutie, ktoré sa riadi podľa 
Pivného zákona. Baníci si zvolili Sláv-
ne, vysoké a neomylné prezídium. 
Rogo verbum, Habeas a iné pokyny 
prezídia opäť zaujali a pobavili, vtip-
né bonmoty boli zárukou príjemnej 
zábavy. Banícke pesničky v podaní 
Kahanca - baníckeho spevokolu pri 
Spolku priateľov Bane Nováky, si za-
spievalo podľa baníckeho spevníka 
viacero hostí.

Čo je to šibík?

Ani tento šachtág sa neobišiel bez 
prijatia nových členov Handlovského 
baníckeho spolku. Adeptov na člens-
tvo (lišiakov) museli odviesť pred pre-
zídium starší členovia spolku za ucho, 
neobišla ich skúška tanečných kreácií 
s manželkami, správne odpovede na 
otázky čo je to šibík (medzizásobník 
uhlia) šína (koľajnica), šinovec (klinec, 
ktorým sa prichytáva koľajnica na 
podval) a šliper (podval), ako sa pije 

pivo (na kytičku, diagonálu alebo na 
ex) a úspešnom absolvovaní skoku 
cez ošliador (kožu) má handlovský 
spolok opäť viac členov, ktorí si v bani 
odpracovali niekoľko desiatok rokov, 
baníctvo im ostalo v krvi a majú chuť 
uchovávať banícke tradície a baníc-
ke dedičstvo. Novými členmi Hand-
lovského baníckeho spolku sa stali 

Dušan Vestenický a Július Kuzmín, 
čestné členstvo baníci udelili Alene 
Ondrejmiškovej.
Kultúrny program doplnilo vystúpe-
nie detí zo Súborčeku – folklórneho 
súboru zo Základnej umeleckej školy 
v Handlovej pod vedením Anežky Ba-
lušinskej  a Jána Píša.
Jeden zo zakladajúcich členov spol-

ku, čestný občan mesta Handlová, 
Ján Procner, sa dožil práve v tento 
deň  krásneho životného jubilea. Ku 
gratulantom patrili baníci ako i mesto 
Handlová s prianím veľa ďalších tvori-
vých rokov v kruhu najbližších.
Pozvanie na šachtág prijali predse-
da Združenia baníckych spolkov a 
cechov Slovenska Erik Sombathy, 

zás tupca primátorky mesta Rado-
slav Iždinský, poslanci handlovského 
mestského zastupiteľstva Branislav 
Botka, Danica Baranovičová, Ján 
Spevár, Arpád Koszta. Banícke tradí-
cie prišli zažiť tiež zamestnanci Kon-
taktného centra Handlová, riaditeľ 
Hlavnej banskej záchrannej stanice 
Stanislav Pavlík a ďalší hostia.

Desiatky uniforiem

Handlovský dom kultúry sa zaplnil 
vyše stovkou uniformovaných baní-
kov a hostí, ktorí zastupovali Bansko-
štiavnicko-hodrušský banícky spolok,  
Malokarpatský banícky spolok v Pez-
inku, Spolok priateľov Bane Nováky, 
Hand lovský banícky spolok, Kremnic-
ký banícky spolok,  OZ LIBETHA - Ľu-
bietovský banícky a hutnícky spolok 
a Hornonitriansky banícky spolok. Na 
Slovenku aktuálne pôsobí 42 spolkov, 
ktorých hlavným cieľom je uchovávať 
banícke tradície a pamiatky.
Poďakovanie patrí v mene Handlovs-
kého baníckeho spolku všetkým 
sponzorom, bez ktorých by sa šach-
tág nedal zorganizovať. Stredoslo-
venská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s., Stredoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s Banská 
Bystrica, spoločnosť TUCON, HBP, a.s. 
a v neposlednom rade Handlovské-
mu pivovaru Baník.  Do tanca hrala 
hudobná skupina Pluto, spoluorga-
nizovalo mesto Handlová.                (JP)

Predstavitelia siedmych baníckych spolkov na 14.  Handlovskom baníckom šachtágu.                                                                                                                                            FOTO: JP
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Podnikatelia majú povinnosť do 
15. februára oznámiť údaje pot
rebné pre určenie výšky poplatku 
za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Podnikatelia, ktorí prevádzkujú malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia, sú po-
vinní každoročne do 15. februára 
oznámiť mestu Handlová údaje pot-
rebné na zistenie množstva a škod-
livosti znečisťujúcich látok vypúšťa-
ných do ovzdušia a údaje potrebné 
na určenie výšky poplatku podľa 
skutočnosti uplynulého roka, a to za 
každý samostatný malý zdroj znečis-
tenia ovzdušia osobitne. Povinnosť 
zakotvuje Všeobecne záväzne naria-
denie mesta Handlová č. 3/2017.
Za malý zdroj znečisťovania ovzdu-
šia sa považuje napr. vykurovanie v 
rodinných domoch, chatách a iných 
objektoch pomocou krbu na tuhé 
palivo alebo plynového kotla. Okrem 
rodinných domov ide aj o väčšie tech-
nologické celky a plochy, na ktorých 
sa vykonávajú práce, ktoré môžu spô-
sobovať znečisťovanie ovzdušia.
Oznamovacia povinnosť sa nevzťa-

huje na malé zdroje, ktoré sú umiest-
nené v bytoch a rodinných domoch, 
v stavbách určených na individuálnu 
rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevy-
užívajú na podnikanie. Od oznamova-
cej povinnosti sú oslobodené aj škols-
ké a zdravotnícke zariadenia v meste 
Handlová a sociálne, charitatívne, zá-
ujmové a cirkevné organizácie ktoré 
požiadali o vyradenie z poplatkovej 
povinnosti.
Poplatok sa pre každý malý zdroj 
určuje na kalendárny rok paušálnou 
sumou do výšky 663,87 eur. Minimál-
ny poplatok za malý zdroj znečiste-
nia ovzdušia je 3 €. Údaje potrebné 
na zistenie množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypúšťaných do 
ovzdušia sú podnikatelia povinní na-
hlásiť na Oddelení výstavby, územné-
ho plánu, dopravy a ochrany životné-
ho prostredia do 15. februára. Tlačivo 
je k dispozícii na webovom sídle mes-
ta www.handlova.sk v sekcii Mestský 
úrad-Oddelenia MsÚ-Oddelenie výs-
tavby, územného plánu, dopravy a 
ochrany životného prostredia-Referát 
ochrany prírody a krajiny.

(INU)

Povinnosti znečisťovateľov ovzdušia

(Dokončenie článku zo str. 1.)
grafickú podobu. “Priznám sa, ja sám 
som sa musel naučiť lúštiť cestovný 
poriadok s jeho skratkami a piktogra-
mami. Nevymýšľame nič nové. Bude 
to oveľa prehľadnejšie ako teraz aj s 
orientačnou mapkou mesta.”

Ľudia bezplatnú MHD využívajú

Do konca marca bude MHD zadar-
mo. Dôvodom je riešenie platobné-
ho systému. „Do autobusu potrebu-
jete palubný počítač, tlačiarničku na 
lístky, pretože práve lístok je zmluva 
medzi cestujúcim a dopravcom. Ľu-
dia si neuvedomujú, že tým, že si 
prevzali lístok súhlasili s prepravným 
poriadkom, ktorý zakotvuje ich prá-
va a povinnosti. Môj prvý zámer bol 
taký, aby sme používali rovnaké karty 
ako SAD Prievidza, aby ich cestujúci 
mohli používať aj u nás, ale to je veľký 
problém. Refakturácia by bola veľmi 
komplikovaná, preto hľadáme lacnej-
ší systém.” 
Podľa Vladimíra Boráka však verejnosť 
už zaznamenala, že MHD je zadarmo. 
“Ľudia na to už prichádzajú, že si ve-
dia naplánovať cestu do práce, z prá-
ce, na návštevu aj na nákup pomocou 
MHD a využívajú to. Na to by mestská 
hromadná doprava mala byť. Aby sa 

ľudia vedeli v cyklickom čase dopraviť 
kam potrebujú. Pred nami je však ešte 
dlhá cesta,” priznal Vladimír Borák. 
Ďalším problémom, ktorý sa pokúsi 
riešiť, budú školské autobusy. „Škols-
ký autobus si predstavujem tak, aby 
deti vystupovali z dvier autobusu 
rovno do brány školy. Budeme preto 
musieť zriadiť nové zastávky. Sám vo-
zím syna do školy a viem ako to ráno 
pred školami vyzerá. Je to preplnené 
autami, deťmi, rodičmi a do toho 
príde autobus so 70 deťmi. Mestskí 
policajti sa to snažia vyregulovať ale 
rána sú ťažké pred každou ZŠ. To by 
som chcel zmeniť, ale najprv musíme 
vyladiť MHD.”
Nová podnikateľská činnosť spoloč-
nosti HATER HANDLOVÁ konateľa 
Vladimíra Boráka baví. „MHD je živý 
systém. Od 4.30 ráno do 22.30 večer 
máme dennodenne nové dáta a skú-
senosti od šoférov. Keď som šoférov 
prijímal, povedal som im: Chlapi, 
sme Handlovčania, ideme robiť nie-
čo pre Handlovčanov, pre našich prí-
buzných, kolegov, kamarátov, tak to 
poďme urobiť najlepšie, ako vieme. 
Zlepšujme sa a hľadajme zlepšenia, 
aby sme to mohli robiť za čo najme-
nej peňazí a s čo možno najlepšou 
technikou.” 

Silver Jurtinus

V MHD bude od 1. februára platiť nový 
cestovný poriadok

Karol Mikuláš dostal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
Najstarší československý baník 
dos tal štátne vyznamenanie za mi
moriadne zásluhy o demokraciu a 
jej rozvoj, ľudské práva a slobody 
a ich ochranu.

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila 
pri príležitosti 30. výročia vzniku Slo-
venskej republiky štátne vyznamena-
nia 28 osobnostiam, šiestim z nich in 
memoriam. Slávnostný ceremoniál sa 
uskutočnil v budove Slovenskej filhar-
mónie v Bratislave.
Na ceremoniáli sa zúčastnili predse-
da Národnej rady SR Boris Kollár (Sme 
rodina), dočasne poverený predseda 
vlády Eduard Heger (OĽANO), viacerí 
poverení ministri a ďalší predstavite-
lia verejného života. Pozvanie prijali aj 
český, rakúsky a poľský prezident Mi-
loš Zeman, Alexander Van der Bellen 
a Andrzej Duda, ako aj predsedníčka 
Poslaneckej snemovne Parlamentu 
ČR Markéta Pekarová Adamová a 
ukrajinská vicepremiérka Iryna Ve-
reščuková.
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mi-
moriadne zásluhy o demokraciu a 
jej rozvoj, ľudské práva a slobody a 
ich ochranu získal najstarší českoslo-
venský baník, účastník Slovenského 
národného povstania (SNP) prena-
sledovaný komunistickým režimom 
Karol Mikuláš.
Karol Mikuláš sa narodil 2. júla 1922 v 
Handlovej, jeho život 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 Čes-
koslovenskej republiky.
Zúčastnil sa na veľkom štrajku baní-
kov v Handlovej na jeseň 1940, čo bol 

zároveň najväčší štrajk počas vojno-
vej Slovenskej republiky. Aj preto sa 
oň ako o nepriateľskú osobu zaujíma-
la 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 zú-
častnil sa napríklad na ťažkých bojoch 
pri Telgárte. Až po skončení vojny sa 
dozvedel, že jeho otca zatklo gestapo 
a zomrel v koncentračnom tábore v 
Sachsenhausene. 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. Vlani 
v júli sa dožil 100 rokov.

(TASR)

Karol Mikuláš si z rúk prezidentky breberá Rad ľudovíta Štúra I. triedy.                                                       FOTO: TASR

Mesto Handlová dáva do pozornosti právnickým osobám 
a podnikateľom, aby zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie 
poplatku za komunálne odpady na rok 2023 oznámili správcovi dane 

do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Od 1. januára 2023 plnia žlté nádoby 
na plastový odpad a červené nádoby 
na plechové obaly rovnakú funkciu. 
Ako vysvetlil konateľ spoločnosti HA-
TER HANDLOVÁ Vladimír Borák, po 
spustení zálohovania obalov vypadli 
vo veľkom objeme z odpadu plastové 
fľaše a plechovky. “Žlté a červené ná-
doby zbierame spolu jedným autom. 
Ide to do haly, kde to vytriedime. Tým, 
že nám vypadli tie fľaše, vypadlo nám 
5 komodít, ktoré sme triedili. Naši od-
beratelia totiž chceli mať vytriedené 
fľaše podľa farieb: číre, modré, zelené 
a ostatné plus plechovky. Tieto komo-
dity sa balíkovali samostatne. Teraz z 
odpadu vyberieme konzervy a osta-
nú už len zmesné plasty, z ktorých 

Zmena v systéme seprácie odpadov 
sa vyrába tuhé alternatívne palivo.” 
Vonku zostanú žlté aj červené nádoby 
a ponechajú aj frekvenciu zvozu od-
padu, kapacita pre plastový odpad a 
plechovky sa tak zvýšila dvojnásobne.

(INU)

SPRAVODAJSTVO

V sobotu 21. januára v čase od 7.00 
h do 22.00 h, sa bude konať referen-
dum o zmene Ústavy SR. Volič, ktorý 
v ňom chce hlasovať, no nemôže prísť 
do volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, môže 
žiadať v deň referenda o prenosnú 
volebnú schránku okrskovú voleb-
nú komisiu. Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre zdravotné 
postihnutie alebo preto, že nemôže 
čítať alebo písať, môže vziať so se-
bou do priestoru určeného na úpra-
vu hlasovacích lístkov inú osobu, 
aby podľa jeho pokynov a zákona 
upravila hlasovací lístok a vložila do 
obálky. Takou to osobou nemôže byť 

člen okrskovej volebnej komisie. Obi-
dve osoby musí člen komisie poučiť 
o spôsobe hlasovania a o skutkovej 
podstate trestného činu marenia 
príp ravy a priebehu volieb. 
Referendum sa bude konať v Handlo-
vej v 18 okrskoch, ktoré sú v tých is-
tých lokalitách, ako boli pri ostatných 
voľbách. V prípade, že si volič chce 
vybaviť voličský preukaz, musí tak 
urobiť najneskôr v piatok 20.1.2023, 
osobne na MsÚ Handlová, Námestie 
baníkov 7 v čase od 7.00 h do 14.00 h.
Z dôvodu ochrany zdravia pred 
respiračnými ochoreniami mesto 
Hand lová odporúča, aby si všetci, 
ktorí vstupujú do miestností jednot-

livých okrskov, nasadili rúško alebo 
respirátor resp. dodržovali základné 
opatrenia proti šíreniu respiračných 
ochorení (kýchanie do lakťovej jamky, 
časté umývanie rúk alebo používanie 
dezinfekčných gélov). 
Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súh-
lasia s tým, aby bolo možné skrátiť 
volebné obdobie referendom alebo 
uznesením NR SR. Má to zabezpečiť 
zmena ústavy. Referendum inicioval 
Smer-SD s ďalšími opozičnými stra-
nami.  
Podrobné informácie o okrskoch a 
viac informácií o referende nájdete 
tiež na www.handlova.sk 

(MINV, TASR, RED)

Zberová spoločnosť za minulý rok 
vytriedila v Handlovej 1542 kilogra-
mov použitého oleja, ktorý  Hand-
lovčania odovzdali do nádob. Infor-
movala o tom hovorkyňa mesta Jana 
Paulínyová. 
„Použitý olej zbierajú v Handlovej 
rok, pričom v meste rozmiestnili 33 
kontajnerov na ich zber. Najviac ki-
logramov zozbierala spoločnosť zo 
sídlisk, kde je najvyššia koncentrácia 
obyvateľov,“ priblížila Paulínyová.  
V zbere novej komodity Handlová 
síce podľa nej nie je najhoršia, ale 
sedem percent je málo. „Myslím si, 
že problémom u nás môže byť aj 
donášková vzdialenosť. Potrebovali 
by sme rozšíriť počet stojísk s kontaj-
nermi na túto komoditu. Čím bližšie 
bude kontajner k ľuďom, tým viac 
budú ľudia motivovaní triediť,“ ozrej-
mil Peter Kerata z referátu ochrany 
prírody a krajiny mestského úradu. 
Ďalším problémom je podľa neho 

nedisciplinovanosť obyvateľov, 
okrem plastových fliaš s použitým 
kuchynským olejom sa v kontajne-
roch totiž našiel aj odpad, ktorý tam 
nepatrí.
V tomto roku plánuje zberová spo-
ločnosť spustiť v meste i informačnú 

kampaň. Cieľom osvety bude pre-
dovšetkým vysvetliť ľuďom, čo spô-
sobujú oleje životnému prostrediu. 
Vyzbieranú komoditu používajú na 
výrobu bio paliva.

(TASR)

Vyzbierali sme 1,5 tony použitých jedlých olejov

Referenda sa môžu zúčastniť aj zdravotne znevýhodnení 
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Riaditeľka Jazmínu: Mnohí ľudia si nevedia predstaviť, čo naša práca obnáša
Iba vypísať členstvá v odborných 
asociáciách, radách a komisiách, v 
ktorých Viera Mrázová, riaditeľka 
neziskovej organizácie Jazmín za
sadá, by zabralo niekoľko riadkov. 
Keby sme k tomu pridali certifikáty 
a zoznam absolvovaných odbor
ných školení, ubrali by sme veľa z 
priestoru na rozhovor. V roku 2022 
bola Viera Mrázová nominovaná na 
Národnú cenu starostlivosti Dobré 
srdce. 

Ako ste sa dostali k sociálnej práci?
Po maturite som pracovala v ČSAD a 
na personálnom oddelení som mala 
na starosti sociálnu starostlivosť o 
zamestnancov. Tam má u mňa práca 
s ľuďmi korene. Potom som praco-
vala aj na iných pozíciách, ako ve-
dúca správy podniku, ale tá sociálna 
starostlivosť mi ostala. Chcela som 
na sebe pracovať, preto som začala 
študovať andragogiku bakalársky a 
sociálnu pedagogiku magistersky v 
Banskej Bystrici. Sociálna práca vtedy 
ešte len vznikala, ale aj andragogika, 
aj sociálna pedagogika boli zame-
rané na prácu s ľuďmi. Počas štúdia 
bol zverejnený inzerát na výberové 
konanie na post riaditeľa neziskovej 
organizácie Jazmín. Vybrali inú kandi-
dátku, ale tá to po pár dňoch vzdala a 
oslovili mňa. Ponuku som prijala, bolo 
to 19. januára 2005 a odvtedy pracu-
jem v Jazmíne. 

Ako sa odvtedy zariadenie zmeni
lo?
Jazmín odvtedy prešiel veľkým vývo-
jom. Mali sme budovu na Partizáns-
kej, kde boli jednotlivci, zväčša muži. 
Potom pribudla budova na ulici Ferka 
Nádaždiho, kde boli väčšinou mamič-
ky s deťmi alebo samotné ženy. Ale 
keďže sa nám podarilo získať dotáciu 
od Ministerstva práce na rekonštruk-
ciu budovy na Partizánskej, tak sme 
všetkých klientov presťahovali na 
Nádaždiho. Zvykli sme si a muži tu 
ostali aj po rekonštrukcii Partizánskej. 
Teraz sú na prvom poschodí muži, na 
druhom ženy, alebo matky s deťmi. 
Na Partizánskej sú klienti, ktorí sa 
adaptovali, obnovili si svoje sociálne 
zručnosti a dokážu fungovať bez 24 
hodinového dozoru a pripravujú sa 
na odchod zo zariadenia a nový život 
bez asistencie. Zariadenie núdzového 
bývania, bývalú Dorku, sme preme-
nili na útulok a teraz máme útulok 
rozdelený na útulok pre jednotlivcov 
a útulok pre jednotlivcov s deťmi. Čo 
sa týka legislatívy je to jednoduchšie 
a máme širšie pole pôsobnosti pri po-
moci ľuďom v núdzi alebo žijúcich v 
nevhodných podmienkach. 

Zmenili sa za tie roky aj klienti Jaz
mínu?
Zloženie klientov sa od roku 2005 
veľmi zmenilo. Na začiatku sme mali 
viac jednotlivcov, ale väčšinou to boli 
ľudia v produktívnom veku, ktorí ne-
zvládli alkohol, rozpadli sa im rodiny 
a stratili bývanie. S touto skupinou sa 
pracovalo ľahšie, lebo keď boli moti-
vovaní, dokázali sa naštartovať a uro-
biť krok vpred. Postupne odchádzali 
za prácou. Potom bolo obdobie, kedy 
sme mali veľa mamičiek v núdzi. Táto 
budova bola plná mám a detí. Teraz je 
to tak pol na pol. Ale populácia ktorá 
potrebuje pomoc nám zostarla. O po-
moc sa uchádzajú aj ľudia tesne pred 
dôchodkom alebo v dôchodkovom 
veku a sú to ľudia, ktorí majú nízky 
dôchodok a nezvládli platiť bývanie 
alebo naleteli podvodníkom, necha-
li sa oklamať a prišli o úspory. Mali 
by byť umiestnení v inom zariadení, 
ale mnohí žili istý čas na ulici alebo 
sú svojskí a do klasického zariadenia 

pre seniorov sa nehodia. Sú trošku v 
patovej situácii a je problém ich po-
sunúť ďalej.    

Môžu vás klienti osloviť priamo, 
alebo to musia urobiť úrady?
Klienti môžu pokojne prísť na priamo. 
Zistíme, čo potrebujú a ďalej to kon-
zultujeme s úradmi. Spolupracujeme 
so Sociálnym oddelením mestské 
hoúradu a Oddelením sociálnej kura-
tely Úradu práce, ktorí nás žiadajú o 
umiestnenie rodín v núdzi.

Koľko máte klientov?
V roku 2022 sme pomohli 78 ľuďom 
v núdzi, z toho ôsmym mamám, jed-
nému otcovi a dvadsiatim deťom. U 
jednotlivcov to bolo 29 mužov a 20 
žien. Šesť našich klientov pracuje, 
štyria klienti sú evidovaní na úrade 
práce a ostatní sú zdravotne postih-
nutí a poberajú invalidný dôchodok. 
Minulý rok naši klienti uhradili dlhy za 
komunálny odpad vo výške 1 932 eur 
a dlhy Mestskému bytovému podniku 
vo výške 1 059 eur.

Čo presne znamená služba krízovej 
intervencie?
Sociálna služba krízovej intervencie 
znamená, že my sme orientovaní na 
pomoc ľuďom v núdzi. Teda v krí-
zovej životnej situácii. Poskytujeme 
poradenstvo, pomoc, sprevádzame 
klientov po lekároch, po úradoch. 
Neposkytujeme služby podmienené 
odkázanosťou, na to sú zariadenia 
pre seniorov, domovy sociálnych 
služieb, zariadenia opatrovateľskej 
starostlivosti, ale to sú zariadenia inej 
kategórie, my sa venujeme ľuďom v 
krízových životných situáciách. 

Aký bol pre Jazmín rok 2022?
Podarilo sa nám zapojiť sa do viace-
rých drobných grantových výziev na-
dácií a vďaka tomu sme mohli skrášliť 
areál, vďaka grantu od Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sme kúpili nové 
matrace do vyradených postelí zo se-
niorcentra. Vďaka ďalšiemu projektu 
sme mohli kúpiť skrine a nočné sto-
líky takže postupne sa nám darí vy-
mieňať staré nábytky, ktoré nám ľu-
dia darovali a ktoré nám v čase núdze 
veľmi pomohli, ale chceme sa aj my 
posúvať a našich klientov pripravovať 
na pekné prostredie, aby dokázali žiť 
v čistom, peknom, novom, neničili 
to a naučili sa fungovať. Aj výskumy 

dokazujú, že ak ľudia bývajú v zni-
čenom interiéri, tak si ho nevážia, 
kdežto o nové sa starajú lepšie - inak 
pôsobí na človeka, keď je v peknom 
a čistom. Chceme aj my skrášľovať 
životné podmienky našich klientov, 
aby naša služba mala úroveň a kvali-
tu. Najdôležitejšia je ale sociálna prá-
ca, aby sa posúvali a dokázali zaradiť 
späť do bežného života. Celkovo sme 
v roku 2022 získali z dotácií, grantov 
a 2% z dane úctyhodných 48 229 eur. 
Druhou stranou mince je udržanie 
zariadenia aj napriek nedostatku fi-
nancií, lebo všetky granty sú na niečo 
nové, ale my potrebujeme peniaze aj 
na bežnú prevádzku. Všetkých sa nás 
dotýka energetická kríza, rovnako aj 
my bojujeme, aby sme mali dostatok 
financií na prežitie. To je teraz veľmi 
zložité, lebo ceny rastú závratnou výš-
kou. Len zálohové platby za elektrinu 
v našich budovách narástli o 15 000 
eur. Na jednej strane sa tešíme, že sa 
nám sponzorsky podarilo vymeniť 
nábytok, kúpiť auto a získať pec na 
pevné palivo, ale na druhej strane sú 
pred nami výzvy, ako to ustáť.

S čím vstupujete do roku 2023?
Naša vízia na rok 2023 je hlavne ustáť 
nárast energií, hlavným cieľom okrem 
kvalitných sociálnych služieb krízovej 
intervencie je  nezaťažovanie mests-
kého rozpočtu, ďalej oprava kanali-
zácie a v rámci mimorozpočtových 
zdrojov pokračovať v obnove areálu 
i budovy. Vízia v horizonte 5 až 10 ro-
kov je zrekonštruovať objekt s bytmi 
na Pekárskej ulici a zaregistrovať tam 
novú sociálnu službu - Dom na pol-
ceste resp. podporované bývanie, kde 
by sa mohli posúvať klienti Jazmínu, 
pričom by mali k dispozícii v objekte 
sociálneho pracovníka a spoločenskú 
miestnosť na stretávanie sa v komu-
nite. Najdôležitejšie však bude ustáť 
nárast cien energií a účinne vracať 
klientov do života.

Koľko ľudí v Jazmíne pracuje?
Máme 11 zamestnancov, z toho štyria 
sú vrátnici v nepretržitej prevádzke, 
piaty je ich striedač a údržbár budo-
vy, kuchárku máme na  pol úväzku a 
potom administratívna pracovníčka, 
sociálna pracovníčka, inštruktorka so-
ciálnej rehabilitácie, inštruktorka roz-
voja pracovných zručností a ja. Mnohí 
ľudia si nevedia predstaviť, čo naša 
práca obnáša. Naši klienti častokrát 

stratili sociálne aj hygienické návyky, 
preto máme rozpis prania, sprchova-
nia, sami si upratujú rajóny, lebo upra-
tovačky nemáme. Starajú sa o areál a 
pod patronátom máme aj pamätník 
baníkom, ktorý na úctu baníkom 
upratujú a udržiavajú v čistote. Denne 
riešime problémy typu, kto komu čo 
zjedol, vzal, kto sa nesprchoval, keď sa 
mal, kto kedy pral, kto kedy prezliekal 
posteľné prádlo, kontrolujeme klien-

tov a musíme ich hnať k hygiene, učiť 
ich, aby neplytvali vodou a energiami. 
Nie je to tak, akoby sa mohlo zdať, že 
iba postávajú a fajčia, lebo denne vy-
konávajú kvantum činností a pre nás 
je to komplexná, mravčia a každoden-
ná práca. Význam Jazmínu pre mesto 
Handlová vidím najmä v tom, že sme 
stiahli ľudí bez domova z ulíc k nám 
do zariadenia. Ostalo už len pár ľudí 
niekde po chatkách, ktorí sa vyslo-
vene nechcú prispôsobiť. Ostatných 
máme tu, pracujeme s nimi a obyva-
telia mesta majú lepšie prostredie, 
nikto ich neotravuje a nepýta drobné. 
Nebyť nás, väčšina našich klientov by 
znečisťovala verejné priestranstvá a 
obťažovali by obyvateľov mesta pri 
obchodoch, čakárňach a vestibuloch 
verejných budov.

Ako na vašu prácu reaguje verej
nosť? 
Veľa bojujeme s predsudkami, lebo 
ľudia poznajú jednotlivých klientov, 
poznajú ich rodiny a častokrát ich ne-
spravodlivo onálepkujú. Naši klienti 
potrebujú podať pomocnú ruku a v 
tomto nám častokrát viac pomôžu 
cudzí. Napríklad cez Vianoce sa spoji-
li Handlovčania, ktorí odišli bývať do 
Bratislavy a nakúpili klientom drob-
nosti pod stromček. Pomohla nám aj 
charita, rôzne firmy, ktoré sa vzdali 
časti svojho sociálneho fondu a da-
rovali ho našim klientom, deti zo ZŠ v 
Nedožeroch Brezanoch svoje výrobky 
predávali na vianočných trhoch a za 
utŕžené peniaze kúpili darčeky našim 
klientom. To sú pekné chvíle, kedy si 
človek povie, že to stojí za to, robiť tú 
prácu.

Silver Jurtinus

Zamestnajte sa v sociálnych službách
Nezisková organizácia SENIOR CEN-
TRUM HANDLOVÁ, ktoré poskytuje 
sociálne služby pre ľudí  odkázaných 
na pomoc inej osoby má dve voľné 
pracovné miesta na pozície: Masér/

ka, opatrovateľ/ka. Celé znenie pra-
covných inzerátov je zverejnené na 
webstránke organizácie: www.senior-
centrum.handlova.sk. 

(RED)

Každú nedeľu dopoludnia chodí Viera Mrázová do obchodného reťazca Tesco pre pečivo a zeleninu, ktoré sa v sobotu nepredali a reťazec ich poskytuje v rámci Potra-
vinovej banky Slovenska. Pomáha tak nielen klientom Jazmínu, ale aj seniorom, ktorých navštevujú opatrovateľky sociálneho oddelenia.                                   FOTO: INU
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Neveríte? Ani my sme veru veľmi ne-
verili, keď sme začali v škole plánovať 
predvianočné podujatie s názvom 
Adventná benefičná cukráreň. Niet 
divu, veď prísť s nápadom benefičnej 
zbierky v dobe zdražovania a neustá-
le rastúcej vlny nespokojnosti, frflania 
a kritiky, bolo naozaj trúfalé. Odváž-
nym však šťastie praje, a tak sme sa 
do toho predsa len pustili s vierou, že 
ľudské dobro žije aj v ťažkých časoch. 
Našu cukráreň sme otvorili v školskej 
telocvični na Luciu, 13. decembra. 
Aká bola? Určite najväčšia v meste. 
A určite jedinečná. Tvorilo ju 20 slad-
kých stánkov s takmer 100 druhmi 
najchutnejších domácich koláčikov. 
Piekli ich naši úžasní rodičia a za dob-
rovoľný príspevok ich s úsmevom na 
tvári predávali naši žiaci. Vonku voňa-
la kapustnica, vnútri punč a iné horú-
ce nápoje. Nechýbal vianočný trh, po-
tulní speváci, živý betlehem, tradičné 
lucijské zvyky ani kultúrny program. 
Najmenší návštevníci si našli svoje 
miesto v detskom kútiku, dospelí pri 
čaji, káve a chutnom zákusku. Všetci 

sme sa stretli, pobudli spolu, osladili 
si život a „nadýchali sa“ predvianočnej 
atmosféry. Nikto sa neponáhľal, nikto 
sa nehádal, nikto nekritizoval. Žiadna 
negatívna energia,  len radosť a po-
hoda, ktoré nám v tomto neľahkom 
období tak často chýbajú. 
Keď sme o pár dní zistili, koľko pe-
niažkov skončilo v „sladkých šporka-
sičkách“, zostali sme príjemne prekva-
pení. Vďaka štedrosti Handlovčanov 
sa nám za 2,5 hodiny podarilo vyzbie-
rať neuveriteľných 2278,10 €! Našu 
veľkú radosť sme ešte znásobili, keď 
sme 2 dni pred Vianocami odovzdali 
finančné dary handlovským deťom so 
sociálnym alebo zdravotným znevý-
hodnením: 
 - 3 x 150 € poputovalo na školu v prí-
rode pre troch našich žiakov zo so-
ciálne slabších rodín, aby sme im na 
jar dopriali spoločné zážitky so spo-
lužiakmi v mimoškolskom prostredí,
- po 664,05 € sme odovzdali maminke 
Dominiky Piňákovej a babičke Paťka 
Bubelínyho, aby sme im pomohli so 
starostlivosťou o deti so zdravotným 

znevýhodnením,
- 500 eur sme venovali usmievavej 
Dianke Obertovej,  ktorá si veľmi pra-
je, aby ju jej malé nôžky vďaka   reha-
bilitačným pobytom začali poslúchať 
a zaniesli, kam len bude chcieť.
 Naša prvá Adventná benefičná cukrá-
reň je úspešne za nami. Ďakujeme zo 
srdca najmä rodičom našich žiakov, 
ktorí ju podporili, či už koláčikmi, vý-
robkami na predaj, alebo inou pomo-
cou bez nároku na odmenu. Rovnako 
veľká vďaka patrí aj všetkým dobrým 
Handlovčanom, ktorí našu cukráreň 
navštívili a utratili v nej peniažky, aby 
pomohli handlovským deťom. Vašu 
spoluprácu i štedré srdcia si nesmier-
ne vážime. 
Dnes už nepochybujeme, dnes už ve-
ríme. Veríme, že robiť niečo z lásky pre 
iných má v Handlovej stále zmysel. 
Veríme, že ľudia sa ešte vedia postaviť 
za správnu vec a pomôcť. Ale hlavne 
veríme, že keď sa ich veľké srdcia spo-
ja, môže sa naozaj stať malý zázrak. 

 ZŠ, Mierové námestie, Handlová

Keď sa spoja veľké srdcia, stane sa malý zázrak

Adventnú benefičnú cukráreň tvorilo 20 sladkých stánkov s takmer 100 druhmi najchutnejších domácich koláčikov.                                                                          FOTO: ZŠMN

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
plánuje zabezpečiť modernizáciu 
Strednej odbornej školy (SOŠ) v 
Hand lovej. Projekt, na ktorý získal 
financie z fondov Európskej únie, po-
číta s debarierizáciou budov školy i 
modernizáciou vybavenia. Vyplýva to 
z oznámenia, ktoré uverejnil vo vest-
níku Úradu pre verejné obstarávanie. 
Krajská samospráva plánuje v rámci 
projektu Lepšou praxou k lepšiemu 
zamestnaniu v SOŠ Handlová zabez-
pečiť rekonštrukciu dvoch objektov 

Kraj zmodernizuje SOŠ za 1,4 mil eur
školy, dielní a budovy, v ktorej sa 
nachádzajú odborné učebne, konfe-
renčná miestnosť a internát. Prácami 
bude sledovať i zvýšenie energetickej 
účinnosti oboch budov. 
Dodávateľa stavebných prác vybral 
zriaďovateľ školy cez verejnú súťaž. 
Prievidzská spoločnosť ROKO gips 
zrealizuje rekonštrukciu za 1 447 
022,83 eura. 
Modernizáciu vybavenia obstaráva 
TSK samostatne.

(TASR)

Zvýšenie poplatkov platí od 1. ja
nuára 2023.

Povinnosť určiť výšku mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu vý-
davkov škôl a školských zariadení 
mestu vyplýva zo školského zákona. 
Mesačný príspevok je pre školy do-
plnkový zdroj financovania a používa 
sa napríklad na nákup potravín alebo 
na úhradu energií. Mesto Handlová 
naposledy menilo výšku príspevkov 
v školách v septembri 2019.
Zvýšenie mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín sa odvíja od Finančných 
pásiem pre školské stravovanie, kto-
ré zverejňuje Ministerstvo školstva. 

Platby za stravu v školách mierne stúpli
Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci 
Slovenskej republiky sú rozdielne 
cenové relácie v dodávkach potravi-
nových komodít, z ktorých sa strava 
v zariadeniach školského stravovania 
pripravuje, Ministerstvo školstva pre 
stanovenie výšky príspevku na stra-
vovanie uvádza rozpätie finančných 
pásiem, na základe ktorých riadite-
lia škôl, školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti samospráv 
všeobecne záväzným nariadením 
stanovia výšku príspevku za stravova-
nie v školskej jedálni. Na základe po-
žiadaviek vedúcich školských jedální 
sa v roku 2023 bude mesto Handlová 
riadiť finančným pásmom 3.

Novela zákona o dani z príjmov od 
1. januára 2023 upravuje poskyto-
vanie daňového bonusu na dieťa, čo 
má vplyv na poskytovanie dotácií na 
stravu.
Daňovník si môže uplatniť daňový bo-
nus na každé vyživované dieťa. Suma 
daňového bonusu, o ktorú sa znižuje 
daň, je 50 eur mesačne, ak vyživova-
né dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo 
140 eur mesačne, ak vyživované die-
ťa nedovŕšilo 18 rokov veku. Od 1. 1. 
2023 novela zákona o dani z príjmov 
už neumožňuje súbeh poberania do-
tácie na stravu a daňového bonusu na 
deti do 18 rokov veku. 
V prípade detí, ktorým je poskytova-

ná dotácia na stravu, dôjde k zmene 
pri deťoch v ZŠ, ktoré dovŕšili 15 ro-
kov veku, nakoľko tieto už nebudú 
mať nárok na dotáciu na stravu, ak si 
rodič na dieťa uplatní daňový bonus.
Vzhľadom na novelu zákona o dani z 
príjmov, oprávnenosť dieťaťa na pos-
kytnutie dotácie na stravu od 1. 1. 
2023 jeho zákonný zástupca preuka-
zuje zriaďovateľovi školy novým čest-
ným vyhlásením, v ktorom vyhlasuje, 
že na toto dieťa nebude uplatnený 
nárok na sumu daňového zvýhodne-
nia na vyživované dieťa, ktoré nedo-
vŕšilo 18 rokov veku.

www.upsvr.gov.sk

Dotácie na stravu od 1. januára 2023

V decembri 2022 sa 17 učiteľov zo 
Slovenska ocitlo vo Svätom meste 
Jeruzalem, kde sa zúčastnili semináru 
o holokauste pod záštitou Medziná-
rodnej školy holokaustu Jad Vašem v 
Jeruzaleme. Medzi nimi aj ja, učiteľka 
dejepisu na SOŠ Handlová.
Jad Vašem je obrovský komplex, pos-
tavený na kopci, z ktorého je krásny 
výhľad na Jeruzalem. Prvý deň nás 
previedli týmto komplexom, kde nám 
ukázali rôzne pamätníky a múzeá, ale 
najkrajšou časťou pre mňa osobne 
bola „Alej spravodlivých medzi ná-
rodmi“. V záhrade sú vysadené stromy 
na počesť ľudí, ktorí jednali v súlade s 
najušľachtilejšími princípmi ľudskosti 
a riskovali svoje životy pre záchranu 
Židov počas holokaustu.
Ďalšie dni sme strávili v triede, kde 
sme absolvovali rôzne workshopy a 
prednášky, ktorých cieľom bolo uká-
zať nám rôzne metódy výučby citli-
vej témy holokaustu a to tak, aby sa 
niečo také už nikdy v dejinách nezo-
pakovalo. Taktiež sme mali možnosť 
stretnúť sa a porozprávať s preživším 

holokaustu, Naftalim (Ďurkom) Fűrs-
tom, ktorý sa narodil na Slovensku. 
Ako 8-ročný prežil koncentračný tá-
bor, a po vojne odišiel žiť do Izraela. 
Ďurko je pán plný života, optimizmu, 
radosti, ale zároveň skromný a pokor-
ný človek. Stále peknou slovenčinou 
nám vyrozprával svoj príbeh, počas 
ktorého nezostalo ani jedno oko su-
ché. Bol to významný deň aj preto, že 
Ďurko oslavoval 90tku.Keď sme mu 
po slovensky zaspievali „Veľa šťastia, 
zdravia“, plakal zas on. Takéto zážit-
ky sa človeku vryjú do srdca na celý 
život.
Raz dopoludnia nás v triede navštívil 
aj veľvyslanec Slovenskej republiky 
v Izraeli, pán Igor Maukš, ktorý nám 
priblížil život v Izraeli s jeho krásami, 
ale aj úskaliami.
Vidieť inú kultúru a zvyky v uliciach 
Jeruzalema bolo taktiež veľmi prínos-
né. Asi každý vie, že v sobotu slávia 
Židia šabat, niečo ako naša nedeľa, 
kedy nepracujú a všetko je zatvore-
né. Šabat začína v piatok večer tesne 
pred západom slnka. Mať možnosť 

vidieť húfy pekne oblečených Židov 
v ich typických oblekoch s klobúkmi a 
lokňami, ako sa náhlia v piatok večer 
do synagógy, či piť studenú kávu na 
raňajky v sobotu, lebo majú zakázane 
používať akékoľvek stroje počas šaba-
tu, je neopakovateľný zážitok.
Posledné dva dni boli venované ex-
kurziám. Počas prehliadky Jeruzale-
ma nás sprievodca zaviedol jednak 
na miesta významné pre kresťanov, 
ako napr. Bazilika Božieho hrobu, či 
niekoľko zastavení krížovej cesty, no 
samozrejme, nesmel chýbať ani Múr 
nárekov či typická tržnica, kde cenu 
tovaru treba zjednávať. Ak nezjedná-
vate, môžu sa aj uraziť.
Predposledný deň sme mali možnosť 
okúpať sa v Mŕtvom mori a natrieť sa 
jeho liečivým bahnom. 
Bol to neskutočný týždeň nabitý in-
formáciami, skúsenosťami a zážitka-
mi. Verím, že som so cťou reprezen-
tovala našu školu na medzinárodnom 
fóre. Ďakujem z celého srdca za túto 
možnosť byť tam a zažiť to na vlastnej 
koži!                                      Mgr. Petra Fečová

SOŠ Handlová v Izraeli na seminári o holokauste
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September 2021 bol rokom ukon
čenia ťažby hnedého uhlia v Bani 
Hand lová. Na stránkach Handlovs
kého hlasu si môžete prečítať ako 
história baníctva v našom meste za
čala, vyvíjala sa, až napokon po 112 
rokoch bola vlani ukončená. Čítajte 
pozorne, v závere vždy zverejníme 
dve otázky, na ktoré nájdete odpo
vede v texte. Malý vedomostný kvíz 
vyhodnotíme v závere roka. Každý, 
kto odpovie správne na obe otáz
ky, bude zaradený do zlosovania a 
traja z vás dostanú od mesta pekné 
propagačné predmety s motívom 
HAIKONY. Tohtoročnú kolekciu sme 
zamerali na banícku kolóniu, ktorá 
bola domovom pre baníkov počas 
rozkvetu ťažby uhlia v Handlovej.
Skúsme prostredníctvom niektorých 
vybraných faktov zaspomínať, ako 
sa to všetko začalo. Exkurz do histó
rie si „matka uhoľného baníctva“, ako 
môžeme naše mesto nazývať, určite 
zaslúži.

Posledné tony z podzemia matky 
uhoľného baníctva 

Postupným vydobývaním ložísk sa 
začali uzatvárať ťažobné úseky. V roku 
1997 začala likvidácia 2. a 10. ťažob-
ného úseku. V roku 2001 sa skončila 
ťažba v 9. a 7. ťažobnom úseku. V roku 
2006 skončil najvodnatejší 11. ťažob-
ný úsek. Stratu kapacít na juhu začalo 
nahradzovať dobývanie na Východnej 
šachte (8. ťažobný úsek). Keď sa v roku 
2006 skončila ťažba na B-bloku, prik-
ročilo sa k likvidácií celého juhu dobý-
vacieho priestoru. V roku 2007 Baňa 
Handlová fungovala už len na ťažbe 
z 8. ťažobného úseku. Pretože takmer 
celá ťažba sa dosahovala vysokový-
konnou komplexnou mechanizáciou, 
porubový výkon vzrástol až na hodno-
tu 20,612 t/zm. Doprava mužstva do 8. 

poľa však bola značne zdĺhavá a tým 
sa znižovala efektívna pracovná doba. 
Vlakom sa mužstvo dopravilo na 1. 
horizont, zvislou dopravou na 2. ho-
rizont a ďaľším vlakom a podvesnou 
lokomotívou na pracoviská. Efektívna 
pracovná doba v zmene bola cca 330 
minút. Kapacita zvislej dopravy bola 
vyťažená na 100%.
V roku 2008 sa rozpracovali zámery 
na otvorenie zásob 12. poľa. Overené 
zásoby boli relatívne vysokej kvality a 
hrúbka sloja sa pohybuje v rozmedzí 
od 8 do 4 m. Sprístupnenie týchto 
zásob si vyžiadalo rekonštrukciu nie-
ktorých úsekov Južného prekopu. Pre 
vetranie sa využila vťažná jama J-V a 
výdušná jama J-VI.

Definitívny koniec

Po dorúbaní 8. poľa bolo 12. pole 
posledným dobývacím priestorom 
na Bani Handlová. Neviem, či toto je 
už história a keď, tak veľmi mladuč-
ká, ktorú si pamätáme. 12.  pole bol 
dobývací priestor ťažký, bol zaradený 
ako priestor s nebezpečenstvom prie-
vlaku vôd a bahnín, samovznietením 
uhlia, zvýšeným prítokom vôd. Po 
stránke technickej veľmi dlhé odťaž-
bové trasy, tým aj väčšia poruchovosť 
zariadení. Toto všetko sa podpísalo aj 
za časté neplnenie mesačných rozpi-
sov v ťažbe, ale aj v razení banských 
diel. Myslím si, že aj napriek všetkému 
sme sa s týmito ťažkými podmienka-
mi vedeli vysporiadať.
Príroda nad nami vyhrala a my sme 
museli v septembri 2021 ťažbu pred-
časne ukončiť. Po tomto dátume už 
z podzemia Bane Handlová nevyšla 
žiadna tona uhlia. Podzemie sa vy-
rabovalo od strojnoelektrického za-
riadenia a uzatvorilo sa betónovými 
hrádzami.
Na pamätnom kameni pred banským 

múzeom sú vyryté dva dôležité dá-
tumy: júl 1909 a september 2021, za-
čiatok a koniec priemyselnej ťažby na 
Bani Handlová.
Ďakujeme Ti Baňa za tých 112 rokov 
priemyselnej ťažby, za desaťtisíce za-
mestnancov a taktiež za mesto, ktoré 
sa rozvíjalo aj tvojim pričinením. 

Ďakujeme, Baňa Handlová! Zdar boh!

Kvízové otázky
1. V ktorom roku skončilo rúbanie v 
11.  ťažobnom úseku?
2. Kedy sa ukončila ťažba na Bani 
Hand lová? (mesiac/rok)

Odpovede zasielajte emailom na 
adresu: banicky.spolok@handlova.sk 
vždy do uzávierky Handlovského hla-
su. Nezabudnite uviesť svoje meno, 
priezvisko a telefónne číslo. Účasťou v 
súťaži súhlasíte so spracovaním vašich 
osobných údajov. 
Vyhodnotenie celého kvízu prine  
s ieme v najbližšom vydaní novín.

Rubrika vznikla v spolupráci mesta Handlová 
a  Handlovského baníckeho spolku

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

DIGITÁLNE KINO BANÍK
BABYLON

Dráma / USA / MN 18 / titulky 
188 min / 6 €

19. 1., 18.00 / 30. 1., 18.00

ZÚBKOVÁ VÍLA
Animovaný / NEM / MP

80 min / 6 €
20., 22., 28., 29. 1. / vždy o 18.00

ŽELANIE K NARODENINÁM
Komédia / ČR / MP 12

93 min / 6 €
20., 22., 28. 1. / vždy o 18.00

MAYDAY
Triler / USA / MP 15

107 min / 5 €
22. a 28. 1., 20.00 / 23. 1., 18.00

FABELMANOVCI
Životopisný / USA / MP 12 / titulky

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

V ZAJATÍ MYSLE
Triler / USA / MP 15

96 min / 6 €
26. 1., 18.00 / 27. 1., 20.00

ČO S TÝM MÁ LÁSKA?
Romantický / VB / MP 12

108 min / 6 €
27. a 29. 1., 18.00

Hráme vždy, aj pre jedného diváka. 
www.kino.handlova.sk

046/5475 439

2. decembra sa v Dome kultúry 
Handlová stretlo 100 členov spolku 
zdravotne postihnutých na spoloč-
nej zábave. Do tanca nám hrala živá 
hudba, v tanečných prestávkach sme 
vylosovali tombolu a predseda zák-
ladnej organizácie, Jozef Lipiansky, si 
pripravil pre účastníkov rôzne zábav-
né súťaže. Na večeru nám personál 

domu kultúry uvaril výbornú kapust-
nicu. Na posedení sa zúčastnilo aj 6 
členov našej družobnej organizácie 
z Diviackej Novej Vsi. Naše ženy nám 
napiekli rôzne zákusky a pagáčiky, za 
čo im patrí veľké poďakovanie. Všetci 
účastníci odchádzali domov veľmi 
spokojní.

ZOSZZP

Predvianočné posedenie pod jedličkou

Vylosovaní víťazi vianočnej krížovky
V poslednom vydaní Handlovského 
hlasu v roku 2022 bola uverejnená 
vianočná krížovka. Tajničkou bola 
časť básne Vianočná od Dušana Kli-
menta. A sú tu Vianoce, stromček sa 
ligoce. Čas lásky a mieru. Zíde sa ro-
dina, chváli Hospodina a vďačnosť 
nepozná mieru. Pri štedrej večeri 
sviečka nám zažiari. Zohrieva srdcia 
ľudí, v tento deň sviatosti, šťastia a 
radosti, úprimnú nádej v nás vzbudí. 

V zátiší domova cítime odznova tú 
blízkosť ľudských duší. Pri zvukoch 
roľničky, vianočnej pesničky, srdce 
nám mladosťou búši. 
Z desiatok správnych odpovedí sme 
vyžrebovali troch výhercov. Tričká s 
motívom HAIKONY a malú pozornosť 
vyhrali Gabriela Moravčíková, Juraj 
Stolárik a Lucia Gazdíková, s ktorými 
sa redakcia spojí. Výhercom blahože-
láme.                                                     (RED)

Milí Handlovčania, priaznivci basket-
balu, priatelia a všetci, ktorí holdujete 
dobrej a pompéznej zábave, dovoľte, 
aby sme Vám dali do pozornosti, že 
po dvojročnej odmlke sa na scénu 
vracia Mestský basketbalový ples!
Velkolepá udalosť v najtradičnejšom 
baníckom mestečku Slovenska na-
píše svoju druhú kapitolu. Prvá myš-
lienka pripraviť stretnutie milovníkov 
zábavy, dobrej hudby a gurmánskych 
špecialít, uzrela svetlo sveta vo febru-
ári kalendárneho roku 2020. Premiéra 
športovo-reprezentatívneho plesu sa 
nielenže vydarila, no predčila všetky 
očakávania jeho organizátov a pa-
lubovku handlovskej športovej haly 
zaplnilo viac ako 250 hostí. Už vtedy 
si dali za cieľ urobiť z tohto podujatia 
tradíciu a nebyť pandémie koronaví-
rusu, v súčasnosti by sa jednalo už o 
jeho tretí ročník. 
Ani vyššie spomínané udalosti orga-
nizátorov neodradili a svoje plány sa 
rozhodli zrealizovať presne tak, ako 
si to pred dvoma rokmi predsavzali. 
Handlová tak opäť  ožije a v “pred-
valentínskom” čase sa palubovka 
športovej haly v Handlovej zmení na 
romantické miesto.
Na všetkých hostí čaká “nadupaný” 
sprievodný program, v ktorom vystú-
pia celebritné osobnosti slovenského 
šoubiznisu. Moderátorskú taktovku 
uchopí Handlovčan a obľúbený mo-
derátor Matúš Krnčok. Na pódiu sa 
predstavia sestry Piešové, tanečník 
Jaroslav Oboňa a chýbať nebude ani 
známa speváčka Tina.
Mesto Handlová je mediálnym part-
nerom plesu.                                       (RED)

Príďte sa zabaviť na mestský basketbalový ples
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Spomienka
Dňa 8. januára uplynul 
rok, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná 

Darinka Hegli. 

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú 

spomienku. 

S láskou spomína manžel a smútiaca rodina. 

Navždy nás opustili

Mária Ďurčiová, rod. Michalková, 
naposledy bytom Morovnianska cesta 30/14. 

Emília Honeková, rod. Kmeťová, 65 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 35/17.

Jozef Vaigl, 73 rokov,
naposledy bytom Morovnianska cesta 12/3.

Ján Fekiáč, 65 rokov
naposledy bytom Údernícka 47/44.

Adolf Wagner, 82 rokov,
naposledy bytom Partizánska 6/35.

Valéria Ondrejková, rod. Balážová, 84 rokov
naposledy bytom Okružná 53.

Gedeón Eder, 86 rokov,
naposledy bytom SNP 7/3.

Zoltán Illeš, 56 rokov,
naposledy bytom Údernícka 27/15.

Elemír Ištok, 77 rokov,
naposledy bytom Fučíkova 17.

Irena Vršková, rod. Vršková, 78 rokov,
naposledy bytom Údernícka 49.

Zuzana Pavlusová, rod. Valentová, 
82 rokov, naposledy bytom Duklianska 30.

Ján Pukač, 73 rokov,
naposledy bytom Jána Vallu 7.

Emília Moždženová, rod. Maďarová, 
82 rokov, naposledy bytom Cintorínska 7.

Andrea Havlíčková, rod. Prokeinová, 
44 rokov, trvale bytom Okružná 39/12.

Jolana Kóšová, rod. Tóthová, 88 rokov,
naposledy bytom Partizánska 8/14.

Andrej Eichenbaum, 71 rokov,
naposledy bytom 1. mája 50.

Terézia Weberová, rod. Grolmusová, 
81 rokov, naposledy bytom Mostná 1.

Anna Bihariová, rod. Štetková, 83 rokov,
naposledy bytom M. R. Štefánika 27.

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 2 / 2023

je v utorok 31. januára. 
Na distribučných miestach 

noviny budú do 10. 2. 2023.

Spomienka
Dňa 26. decembra sme 

si pripomenuli prvé 
smutné výročie, odkedy 

nás navždy opustil 
Jaroslav Kochan.

S láskou spomína 
manželka Jarmila, deti 

Tomáš a Michal 
s rodinami. 

Nikdy nestratíme toho, koho si nosíme v srdci. 
Možno sa stratí jeho prítomnosť, jeho hlas 

a vôňa. Ale to, čo sme sa od neho naučili a čo po 
sebe zanechal, to nestratíme nikdy.

Spomienka
Dňa 24. decembra 
uplynulo 25 rokov, 
odkedy nás navždy 
opustil manžel, otec 

a starý otec, 
Štefan Mitošinka. 

S láskou a úctou 
spomínajú manželka 

Mária a deti Erika a Mária s rodinami. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomienka
Dňa 26. decembra 
uplynulo 5 rokov, 

odkedy nás 
navždy opustil 

Stanislav Galbavý. 

S láskou spomínajú 
manželka, deti 

s rodinami a vnuk 
Lukáš s rodinou. 

Blahoželanie
Dňa 3. januára 2023 sa životného jubilea 70 

rokov dožil náš predseda, pán Jozef Lipianský. 
K jubileu srdečne blahoželá a veľa zdravia 

a optimizmu praje výbor ZO SZZP v Handlovej. 

Spomienka
Dňa 14. decembra sme 

si pripomenuli 45 rokov, 
odkedy nás navždy 

opustila naša milovaná 
mamička, starká 

a prastarká,
 Helena Dulajová.

S láskou a úctou 
spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Spomienka

Odišli ste od nás ako krásny deň, 
nepovedali ste zbohom, už viac neprídem. 

Odišli ste tíško, niet Vás medzi nami, 
v našich srdciach však žijete spomienkami.

Dňa 19. januára uplynulo 5 smutných rokov 
od chvíle, čo nás navždy v tichosti 

opustila naša drahá babinka,
 Katarína Makytová 

a 14. marca uplynú 2 smutné roky, odkedy náš 
drahý dedko, 

Rudolf Makyta 
zavrel oči, aj keď tak veľmi chcel žiť. 

Chýba nám tvoj hlas, mal si rád život, my
teba a ty nás.

S láskou na Vás spomínajú deti Rudolf, Slávka, 
Katarina s rodinami.

Spomienka
25. januára 

si pripomenieme rok, 
odkedy nás navždy 

opustil mažel, 
otec, dedo, pradedo, 

brat  a švagor, 
Ján Pančík. 

So žiaľom v srdci spomína manželka 
a celá rodina.  

Spomienka

Dňa 6. januára uplynulo 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 

svokor, dedko a pradedko, 
Gabriel Kmeť. 

S láskou pomínajú manželka, syn s rodinou 
a vnučka s rodinou.

Dňa 5. januára uplynulo 20 rokov, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná dcéra, 

manželka, mama a sestra, 
Sidónia Vašová rod. Kmeťová. 

S láskou spomínajú manžel, mama, dcéra 
Gabika s rodinou a brat s rodinou. 

Ostali nám len spomienky a v našich srdiečkach 
budú mať vždy svoje miesto.

Spomienka
Dňa 8. januára uplynuli 
tri roky, odkedy sme sa 
navždy rozlúčili s našou 
milovanou manželkou, 
maminou a babinou, 
Martou Oravcovou.

S láskou spomína 
manžel, vnučka a dcéry s rodinami.

Byť anjelom na jeden, jediný deň. Objať ťa ešte 
raz a povedať Ti ako veľmi nám tu chýbaš.

Spomienka

Dňa 14. januára 
uplynulo 6 rokov, 

odkedy nás opustil 
náš milovaný manžel, 

otec, starý otec, 
Jozef Čerňava. 

S láskou spomína celá 
rodina. Kto ste ho poznal, venujte mu tichú 

spomienku.

Spomienka

S bolesťou spomíname na ocka, 
Juraja Franku, 

ktorý nás opustil 13. novembra 2018 
a maminku, 

Eleonóru Frankovú rod. Hatalovú, 

ktorá nás opustila 31. decembra 2022. 
S láskou spomína dcéra Katka s rodinou. 

Spomienka
Dňa 15. januára 

uplynulo 30 rokov, 
odkedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
Ľudovít Smačko. 

S láskou a úctou 
spomínajú manželka 
a synovia s rodinami.

Čas plynie a smútok zostáva v našich srdciach.

Spomienka
  Dňa 27. januára uplynú 

štyri roky, odkedy nás 
navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý otec 

a prastarý otec, 
švagor a priateľ,

Michal Šebo. 

Za tichú spomienku na neho ďakujeme. 

My spomíname s úctou a láskou.
Manželka Milka s deťmi Peťom a Jarkou 

s rodinami.

Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo svojom 
živote, veľký vo svojej láske a dobrote.

Spomienka

Dňa 23. januára uplynulo 7 rokov, odkedy nás 
opustil otec, starký, prastarý otec, 

František Jenei 

a dňa 14. februára uplynie rok, odkedy nás 
opustila milovaná mamička, starká, prababička, 

Katarína Jeneiová. 

S láskou spomínajú rodiny Mečiarová 
a Jakubíková. Za tichú spomienku ďakujeme.

Spomienka
Dňa 18. januára si 

pripomíname 1. smutný 
rok, kedy bez rozlúčky 
od nás navždy odišla 

láskavá manželka, 
matka, stará matka, 

prastará matka 
a priateľka, pani 

Mariana Lörincziová. 

S láskou na ňu spomíname. 
Nikdy nezabudneme!

Je ticho a Teba niet, prázdno v duši, 
v spomienkach len...

Spomienka
Dňa 14. januára uplynuli 

dva roky odkedy nás 
navždy opustil 

Milan Geschwandtner. 

Očiam si odišiel, 
v srdciach si zostal...

S láskou spomínajú priateľka Alena 
s rodinou, sestra Norika a brat Juraj s rodinami, 

ostatná rodina a kamaráti.

Spomienka
3. januára uplynuli dva 
roky, odkedy nás opustil 

Karol Gálik. 

Prestalo srdiečko tĺcť, 
prestali sa ústa smiať,

budeme, drahý, 
stále na Teba spomínať.

Spomína manželka, deti a celá rodina.

Spomienka
Dňa 15. januára uplynú 

dva roky, odkedy 
od nás odišiel náš 

manžel a otec,

Ing. Ernest Halmo.

S úctou a láskou 
spomína manželka 

Anna, deti Ernest a Miriam a ostatná rodina. 

Vždy, keď sa o Tebe rozprávame, padajú slnečné 
lúče do našich duší. Stále žiješ v našich srdciach 

tak, akoby si nikdy neodišiel...

Spomienka
Dňa 29. 12. uplynuli 

dva roky, odkedy 
nás navždy opustila 

naša drahá milovaná 
mamička, starká 

a prastarká, 
Mária Nedeliaková. 

S láskou a úctou 
spomínajú deti s rodinami. 

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

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

Spomienka
Dňa 26. januára uplynú 

dva roky, odkedy nás 
navždy opustil náš 

manžel, otec, 
starý otec a brat, 
Jozef Štepaník. 

S láskou spomína celá 
rodina.

Spomienka
Dňa 3. januára uplynulo 

dlhých a smutných 
8 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec, 
starý otec a svokor, 
Ladislav Májový. 

S láskou a úctou 
spomína celá rodina. 

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, 
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.

Spomienka
Dňa 30. januára uplynie 

5 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, 

otec, starý otec 
a praotec, 

František Piroška. 

S láskou na neho 
spomína manželka, 

deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina. 

Spomienka

Dňa 18. januára uplynie 
päť rokov, odkedy nás 

opustila naša milovaná 
mamička, starká 

a prastarká 
Anna Pappová. 

S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá.



Prinášame zhodnotenie doterajšie
ho priebehu sezóny a na čo sa tešiť 
v roku 2023.

U12 starší mini žiaci

Partia okolo trénera Maroša Minárika 
zobrala ligu útokom, keď z ôsmich zá-
pasov dokázali vyhrať až v siedmich 
z nich. Stretli sa s tímami z Levíc, z 
Trnavy, zo Žiliny, ale aj z Považskej 
Bystrice. Ich jediným premožiteľom 
bola Považská Bystrica, s ktorou ale 
majú bilanciu 1-1. Zabezpečili si tak 
postup medzi najlepších a dostávajú 
sa do ďalšej fázy súťaže.  
Podľa Maroša Minárika, trénera U12, 
chalani pravidelne makajú. „Páči sa 
mi ich postoj k tréningom a samot-
nému športu. Je vidieť, že basketbal 
sa pre nich stal viac ako šport a tím 
je ich druhou rodinou. Do zápasov 
dávajú všetko a nikdy som nevidel, 
že by niekto vypustil čo len jeden sú-
boj. Som veľmi vďačný, že nám rastie 
skvelá partia.“

U13 mladšie žiačky

Mladšie žiačky pod vedením Maroša 
Minárika zatiaľ prekonávajú očakáva-
nia samotného trénera, kde sa im po-
darilo vo ôsmich zápasoch vybojovať 
tri výhry. Napriek tomu, že je partia 
spolu necelý rok a zatiaľ majú skúse-
nosti len z prípravky, tak odvádzajú 
skvelú  robotu. Ešte ich do konca se-
zóny čaká desať zápasov počas pia-
tich sobôt, nakoľko sa v tejto lige hrá 
dvojkolovým spôsobom. „Dievčatá po 
pol roku trénovania dosiahli obrovský 
progres. Do každého zápasu idú so 
srdiečkom a spoločne bojujú za tím. 
Verím, že v druhej polovici sezóny 
prekonáme svoje doterajšie výkony 
a naša hra sa bude posúvať vpred,“ 
povedal Maroš Minárik, tréner U13.
Program zápasov: 21. 1. Ružomberok 
doma, 4. 2. v Trenčíne, 18. 2. Žilina 
doma, 4. 3. v Banskej Bystrici, 18. 3. 
Zvolen doma.

U14 žiaci

Partia pod trénerom Beránekom sa 
predstavila v lige žiakov, kde hrala 
skupinu C spolu s tímami Lučenca, 
Bánoviec nad Bebravou, Lučenca, 
Trenčína, ale aj s regionálnym suse-
dom z Prievidze. V lige zaznamenali 
bilanciu 8-2, hralo sa systémom do-
ma-vonku. Jediné dve prehry boli 
proti aktuálnym majstrom z Prievidze, 
kde v domácom prostredí prehrali po 
predĺžení o dva body, a v Prievidzi 
tiež o štyri tesné body. Ján Beránek, 
tréner U14 hodnotí prvú polovicu se-
zóny veľmi pozitívne. „Prvým veľkým 
dôvodom je, že sa po vyše 2 rokoch 
obmedzení a neustálych zastavova-
ní tréningových procesov konečne 
mohlo v klube pravidelne trénovať a 
hrať. S partiou U14 sme spolu 9 me-
siacov. Myslím si, že sme vytvorili ďal-
šiu zaujímavú partiu, ktorá ma svoje 
ciele a odhodlanie zlepšovať sa. V lige 
sa nám podarilo postúpiť medzi naj-
lepších, v CEYBL sme prekvapili zatiaľ 
viacerých favoritov a veľmi sa tešíme 
na február, keď budeme mať možnosť 

predstaviť sa divákom v rámci CEYBL 
na domácej palubovke. Veľké poďa-
kovanie patrí najmä rodičom, ktorí 
nás a svoje deti neustále podporujú 
a bez nich by sme aktuálne neboli 
tam, kde sme. Úprimne, veľmi sa teší-
me už na druhu polovicu sezóny, kde 
nás čaká naozaj veľká porcia zápasov, 
výziev a myslím si, že aj viacero pre-
kvapení.“

Kadeti + žiačky (nehrajú súťaž)

Kadetov aj družstvo dievčat má na 
starosti Ondrej Haviar. Dievčatá toho 
neodohrali veľa, len dva priateľské 
zápasy,  ktoré oba vyhrali. Kadeti hra-
jú skupinu Silver a boli pridelení na 
východ krajiny, kde sú ich súpermi  
družstvá Michaloviec, Čane, Spišskej 
Novej Vsi, Svitu, Banskej Bystrice a Ži-
liny. Momentálna bilancia, hlavne zo 
zápasov vonku a s jedným domácim 
zápasom je 2 – 4.  „S doterajším prie-
behom sezóny som spokojný. Hlavne 
s prístupom všetkých mojich zveren-
cov k tréningovému procesu, ale aj 
s výkonmi v posledných zápasoch. 
Verím, že v tomto trende budeme 
pokračovať a naďalej sa zlepšovať a 
napredovať,“ povedal tréner U17 On-
drej Haviar.
Program zápasov kadeti: 21. 1. Čaňa 
doma, 22. 01. Michalovce doma, 4. 
2. Spišská Nová Ves doma, 5. 2. Svit 
doma, 18. 2. v Žiline.
 

U23 Mladší muži

Mladší muži sú nováčikmi v druhej 
lige mužov a mladších mužov, v ktorej 
ich vedie skúsený tréner Tibor Jány. 
Postúpili na majstrovstvá Slovenska 
a aktuálne  im patrí v tabuľke pred-
posledné miesto v skupine západ. 
Za odohratých päť zápasov majú 
bilanciu 1 – 4, kde si v domácom zá-
pase poradili v nervóznom zápase s 
Dunajskou Stredou. Do konca apríla 
ich čaká aj s jednou dohrávkou deväť 
zápasov.  „Máme za sebou približne 
tretinu súťaže zo sezóny 2022/23. V 

súťaži je zatiaľ odohratých 6. kôl, ale 
z dôvodu zdravotných problémov sa 
pravidelnosť súťaže narušila a zostáva 
nám dohrať ešte jedno kolo s družst-
vom Nitry na domácej palubovke. V 
doterajších piatich zápasoch sme boli 
4-krát neúspešní, ale veľkú cenu má 
naše víťazstvo nad tímom Dunajskej 
Stredy. Okrem majstrovských zápa-
sov majú juniori ŠBK za sebou ďal-
ších 130, a to od začiatku prípravky 
-  8.  8. 2022. Počas obdobia august 
až december prešlo družstvo istou 
prestavbou a v závere tohto obdobia 
došlo k stabilizácii kádra a k takmer  
100-percentnej tréningovej účasti. Je 
veľmi povzbudivé, že kostra družstva 
ostala zachovaná a môžeme tak pl-
nohodnotne pôsobiť na hráčsky rast, 
ale aj na zdokonaľovaní kombinačnej 
hry a taktiky družstva. Mladíci z ŠBK sa 
stali plnohodnotnou súčasťou 2. ligy  
mužov a podľa vyjadrení zaintereso-
vaných je príjemným oživením celej 
súťaže, “ povedal tréner U23, Tibor 
Jány.
Program zápasov: 21. 1. v Trnave, 4. 
2. Ivanka pri Dunaji doma, 18. 2. v 
Dunajskej Strede, 4. 3. v Bánovciach 
nad Bebravou, 18. 3. v Nitre, 1. 4. Holíč 
doma, 22. 4. v Partizánskom.

Predseda klubu ŠBK Handlová Ján Be-
ránek je rád, že skvelá práca trénerov 
za posledné, nie veľmi ľahké roky sa 
začína prejavovať. Dôkazom je podľa 
neho postup medzi najlepších aj v 
kategórii U12 chlapcov. „Skvelo na-
predujú a sú prekvapivo stále v hre o 
postup aj dievčatá U13 vo svojej ligo-
vej premiére. Mladučký tím kadetov  
je v lige najmladším tímom a aj na-
priek tomu je vidieť na chlapcoch za 
posledné obdobie obrovský progres, 
čo viedlo aj k víťazstvám v posled-
ných kolách ligy. Tešíme sa aj našim 
pripravkárom, kde evidujeme aktuál-
ne 87 detí  a v druhej polovici sezóny 
nás čaká skvelá mikroliga prípraviek. 
Klub je nasmerovaný dobrou cestou, 
a to hlavne vďaka skvelým trénerom.“

Ivan Morvay

ŠBK Handlová  ukončil prvú polovicu sezóny

V ŠBK Handlová trénuje 197 detí.                                                                                                            FOTO: MILAN GELETA

Najväčšie zimné turistické poduja
tie nášho regiónu – Pochod vďaky 
SNP sa bude konať 28. januára.

47. ročník Pochodu vďaky SNP sa 
uskutoční v sobotu 28. januára 2023. 
Počas dvoch predchádzajúcich rokov 
sa na trasu vydali iba malé skupinky 
turistov (COVID opatrenia), tento rok 
sa organizátori pustili do prípravy 
podujatia, ktoré v roku 2020 navštívi-
lo rekordných 2799 účastníkov. 
Pre priaznivcov prírody a turistiky 
všetkých vekových kategórií organi-
zátori pripravili na rok 2023 štyri pešie 
trasy v dĺžke od 3 do 15 kilometrov 
a dve lyžiarske trasy v dĺžke 16 a 20 
kilometrov. Lyžiarske trasy sú po 
ostatné roky pre nedostatok snehu 
problematické, organizátori dúfajú 
v snehovú nádielku. Prihlásiť sa mož-
no v deň konania podujatia priamo 
na prezentácií v Cigli a v Handlovej. 
V účastníckom poplatku (dospelí 5 
€, deti do 15 rokov 3 €) je zahrnuté 
občerstvenie, odznak, účastnícky list, 
a doprava mimoriadnym spojom. 
Slávnostné otvorenie sa uskutoční pri 
Pamätníku padlých v Cigli o 9.30 hod. 
Po absolvovaní pochodu účastník v 
cieli, po preukázaní sa štartovným 
číslom, dostane guláš a účastnícky 
odznak. Na trasách je zabezpečená 
zdravotnícka služba. Účasť so psami 
je povolená len keď má pes košík a 
je na vôdzke.  V prípade účasti žia-
kov základných škôl v Handlovej pod 
dozorom učiteľov, učitelia neplatia 
štartovné.
Prvý organizačný štáb 47. ročníka sa 
konal ešte začiatkom decembra 2022 
a organizáciu za obec Cigeľ z rúk dl-
horočného starostu obce Štefana 
Mjartana prevzal Eduard Krausko, 

Poďme sa spolu prejsť do krásnej prírody

ktorý zdieľa nadšenie svojich pred-
chodcov a spolupracovníkov. Za 
mesto Handlová  ostáva podpred-
sedníčkou organizačného výboru 
primátorka mesta, Silvia Grúberová a 
tradične športového riaditeľa Matú-
ša Chovana za obec Cigeľ dopĺňa za 
mesto Handlová športová riaditeľka 
Jana Polakovičová. Hlavný organi-
začný výbor má viacero rokov do 30 
členov, stovky vzácnych pomocníkov 
a desiatky sponzorov.
História Pochodu vďaky SNP začala v 
roku 1976, kedy sa niekoľko nadšen-
cov rozhodlo organizovať pochod na 
počesť neslávneho 13. januára 1945, 
kedy bola obec Cigeľ prepadnutá 
nemeckými trestnými jednotkami za 
pomoc partizánom. Prvého ročníka sa 
akcie zúčastnilo spolu 39 účastníkov, 
piaty Pochod vďaky v roku 1980 už 
absolvovalo 186 účastníkov, 25. roč-
níka sa zúčastnilo 1383 turistov, až 
napokon 45. ročník navštívilo takmer 
2800 turistov.
Podujatie organizuje obec Cigeľ 
v spolupráci s mestom Handlová, 
Združením miest a obcí hornej Nit-
ry, Slovenským zväzom protifašis-
tických bojovníkov, Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Klubom slo-
venských turistov regiónu Prievidza. 
Celé propozície s charakteristikami 
jednotlivých trás a odchodmi spojov 
z Prievidze a Handlovej sú zverejnené 
na stránkach www.pochodvdaky.sk, 
www.cigel.sk , www.handlova.sk.
Organizátori sa tešia na všetkých tu-
ristov, žiadajú, aby i každý doniesol 
preukaz poistenca a šťastlivo sa vrátil 
do miesta svojej registrácie.
Poďme sa spolu prejsť do krásnej prí-
rody!

(JP)

Baníci si udržali postupové ambície
MBK Baník Handlová – Spišskí Ry
tieri 81:107.

V stretnutí 18. kola Slovenskej basket-
balovej ligy Handlovčania nestačili 
na Spišských Rytierov a podľahli im 
81:107. Zeleno-čiernych udržala v hre 
o play off Prievidza, ktorá pod svojimi 
košmi hostila Komárno a podľahla mu 
71:79. Prievidžania tak neodskočili 
svojmu najväčšiemu rivalovi na dve 
víťazstvá a ”baníci” si tak udržali pos-
tupové ambície.
Hostia prišli na hornú Nitru s jasným 
cieľom a už po jedenástich minútach 
hry ušli ”baníkom” na 21 bodov, 40:19. 
Domáci sa za tohto stavu nezložili a v 
17. minúte znížili na 41:51. Po zmene 
strán Handlová zaostávala na dosko-
ku a školáckymi chybami pustila zno-
va ”Rytierov” do vysokého vedenia, 
64:46. Aj po druhý raz sa zeleno-čierni 

nadýchli a do konca tretej časti znížili 
na 63:75. Do posledného dejstva ale 
vstúpili nekoncentrovane a po tretí 
raz posadili súpera na koňa. Päť minút 
pred koncom stretnutia prehrávali už 
o 26 bodov, 69:95. V tomto momente 
bolo v handlovskej športovej hale vy-
maľované. Posledné minúty sa už iba 
dohrávali a hostia si po pohodlnom 
triumfe 107:81 odviezli na Spiš plný 
bodový zisk.
Podľa Karola Kučeru, trénera Handlo-
vej, odohrať dobrých pätnásť minút 
nestačí. „Pokiaľ chceme zdolať tak sil-
ného súpera, musíme odohrať celých 
štyridsať minút aktívneho basketbalu. 
Už v treťom stretnutí v rade sme pred-
viedli katastrofálnu obranu a práve tá 
nás pripravila o možnosť zvíťaziť. Ne-
zostáva mi nič iné, len zablahoželať 
Spišiakom k zaslúženému víťazstvu.”

Text a foto Pavel Procner


