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Vyhasnuté životy baníkov si prišli uctiť vysokí ústavní činitelia
V pondelok 10. augusta o 9.30 h sa
v Handlovej rozozneli kostolné zvony. Pripomenuli Deň obetí banských
nešťastí SR, v Handlovej Deň bielych
ruží. Údery zvonov zároveň dotvárali pietny akt kladenia bielych ruží
vedením Hornonitrianskych baní
Prievidza a Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi.
Primátorka Silvia Grúberová v príhovore na večernom verejnom zhromaždení vyzvala všetkých prítomných, aby
sa naplno zapojili do kreovania novej
budúcnosti hornej Nitry. „Sme na konci jednej éry. Priemyselná ťažba uhlia
v Handlovej začala v roku 1909 a od
jej ukončenia nás delia mesiace, rok,
možno dva. Zároveň sme na začiatku
éry novej. Éry, ktorej idea sa práve tvorí
a jej presné kontúry ešte nepoznáme.
Budúce roky rozhodnú o tom, ako
sa naše mesto bude ďalej formovať.
Nová éra však musí vychádzať z úcty
a rešpektu voči baníkom. A verím, že
neprinesie obete alebo zničené životy
ako sa to niekedy v bani stávalo,“ povedala Grúberová.
Koncom roka 2021 by podľa nej mala
ťažba uhlia v Handlovej skončiť. „O
tomto termíne väčšina z baníkov počula, ale veriť tomu nechcú. A tomuto
ich postoju rozumiem. V ich očiach totiž vidieť aj hrdosť! Baníctvo nie je len
ťažká práca. Hnedouhoľné baníctvo
je um, veda a fortieľ. Je to jedinečná
kultúra, komunita s vlastným jazykom, zvykmi a tradíciami. Je to niečo,
čo strácame my všetci. Svet, ktorý nám
mizne pred očami, ale nikdy nesmie
upadnúť do zabudnutia.“
Pred jedenástimi rokmi Handlová priš
la o členov rodiny, susedov, priateľov.
„Prišli sme o dvadsiatich statočných
chlapov. Pri pamiatke na zosnulých,
myslime na živých. Myslime na ľudí,
ktorí sa o niekoľko mesiacov ocitnú v

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár.
novej realite nepripravení,“ vyzvala prítomných. Tém transformácie je podľa
nej viacero, poukázala však na zlepšenie dopravnej infraštruktúry, mobilitu, vzdelávanie, sociálne projekty,
zdravotnícku starostlivosť, podporu a
tvorbu pracovných miest, ochranu krajiny a životného prostredia.
Predseda parlamentu Boris Kollár vyzval súdy, aby konali. „Viem, že Vašich
milovaných Vám nikto nevie vrátiť
späť. Ale z tohto miesta môžem verejne vyzvať všetky príslušné súdy, aby
vyslovili definitívny verdikt.“ Doplnil, že
si praje, aby o rok bol známy konečný

a právoplatný rozsudok a s poznaním
pravdy. „Pravdy, na ktorú už jedenásť
rokov čakáme. A ktorá nám všetkým
môže aspoň čiastočne uľaviť na duši,“
povedal predseda parlamentu. V podobnom duchu pokračoval aj premiér
Igor Matovič. Spomenul symboliku
bielych ruží: biela farba ako symbol
nevinnosti a zelené lístky ako farba
nádeje, aby sa takáto tragédia už nikdy nestala. Igor Matovič si zelenú farbu
vyložil ako farbu nádeje, že raz budú
spravodlivo odsúdení tí, ktorí tragédiu
spôsobili a ktorí boli vinní. „Dovoľte mi,
aby som z tohto miesta, ako predseda

FOTO: INU
vlády, skonštatoval, že štát, ktorý za 11
rokov nie je schopný doručiť spravodlivosť, je len atrapou právneho štátu.“
Zelenú farbu nádeje spomenul predseda vlády Igor Matovič ešte raz:
„Skúsme brať zelenú farbu ruží ako
nádej, že budúcnosť tohto regiónu
bude iná. Bez baníctva, ale bude naša,
ako si ju spoločne vytvoríme, ako si
ju Vy vytvoríte. A my sa Vám, z pozície vlády, budeme snažiť vytvoriť čo
najlepšie podmienky. Som rád, že aj
na pôde Európskej únie sa myslí na
región hornej Nitry.
Silver Jurtinus

Delegácie, ktoré počas Dňa obetí banských nešťastí položili kvety a vence k pamätníku v Handlovej
• Predseda Národnej rady SR Boris
Kollár, podpredsedovia Národnej rady
SR Gábor Grendel, Peter Pellegrini, Juraj Šeliga, poslanci Národnej rady SR
Anna Andrejuvová a Miroslav Žiak
• Predseda vlády SR Igor Matovič
• Minister obrany SR Jaroslav Naď
• V zastúpení prezidentky SR, Zuzany
Čaputovej, vzdal úctu plukovník Miroslav Bako, starší vojenský poradca z
Vojenskej kancelárie prezidenta SR
• V zastúpení ministra hospodárstva
SR, Richarda Sulíka, vzdali úctu riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Lenka Ferenčáková,
riaditeľ odboru palív Martin Pitorák a
riaditeľ odboru legislatívy Boris Balog
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
• Ministerstvo kultúry SR
• Kyticu kvetov a úctu vzdal posla
nec Národnej rady SR a predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK) Jaroslav Baška, poslanec Národnej rady SR a TSK Richard Takáč, pos
lanec TSK Jozef Stopka, poslanec TSK a
primátor mesta Bojnice František Tám

a jeho zástupca Jozef Hatvanyi
• Kyticu 20 bielych ruží položila a úctu
vzdala primátorka mesta Handlová
Silvia Grúberová. Delegáciu mesta
Handlová tvoriili zástupca primátorky
Radoslav Iždinský, čestný občan mesta Handlová Ján Štencl, poslanci
Mestského zastupiteľstva mesta Handlová Lina Gregor, Lucia Jonásová, Iveta Jurkovičová, Jozef Juríček, Alžbeta
Orthová, Eduard Straka, Marcela
Šimonová, Martin Uríček, riaditelia
a konatelia mestských organizácií,
zamestnanci Mestského úradu,
príslušníci mestskej polície, zamestnanci mesta a Detský a mládežnícky
parlament mesta Handlová
• Delegácia Odborového zväzu baní,
geológie a naftového priemyslu pod
vedením redsedu Jozefa Škrobáka
• Štátna banská správa SR, Hlavný
banský úrad, v zastúpení Vladimírom
Tejbusom a Ivanom Bírešom
• Za delegáciu štátnej správy vzdal
úctu prednosta Okresného úradu v
Prievidzi Pavol Jusko, riaditeľ Sociálnej poisťovne v Prievidzi Miroslav

Gazdík
• Prvý podpredseda Združenia miest a
obcí Slovenska, Radomír Brtáň
• Združenie miest a obcí hornej Nitry pod vedením jeho predsedu
Vojtecha Čičmanca, Združenie obcí
Handlovskej doliny pod vedením
predsedu Tibora Čičmanca spoločne
primátorkou mesta Prievidza Katarínou Macháčkovou, primátorom mesta Nováky Dušanom Šimkom a starostov obcí handlovskej doliny
• Združenie baníckych spolkov a
cechov na Slovensku pod vedením
predsedu Erika Sombathyho, členovia Bankoštiavnicko-hodrušského
baníckeho spolku pod vedením jeho
podpredsedu Jozefa Karabellyho,
Občianske združenie EISENBACH
Vyhne pod vedením členky výboru
spolku Lenky Lepeňovej, Terra Banensium – Zem baníkov, Pukanec pod
vedením predsedu spolku Jána Brnáka, Spolok priateľov bane Nováky
pod vedením podpredsedu Igora Čurilu, Hornonitriansky banícky spolok,
Prievidza viedol člen výboru spolku

Ladislav Mokrý
• Podpredseda predstavenstva Hornonitrianskych baní Prievidza Stanislav
Gurský, spolu so zástupcami vedenia
spoločnosti a banskými záchranármi
z Hlavnej banskej záchrannej stanice
• Delegácia spoločnosti GÓR-KARBO
• Delegácia Únie žien Slovenska pod
vedením okresnej predsedníčky Evy
Parákovej
• Delegácia strany ZO KSS Handlová
na čele s predsedom Bohumilom
Prôčkom
• Delegácia rady a členov Karpatsko
nemeckého spolku na Slovensku –
Handlová pod vedením Hildegardy
Radovskej
• Členovia Denného centra, klubu
dôchodcov
• Zástupcovia občianskych združení,
spolkov, občania mesta a verejnosť
• Na záver biele ruže k pamätníku
položil spevokol Kahanec zo spolku
priateľov bane Nováky a členovia
Handlovského baníckeho spolku pod
vedením jeho predsedu Jána Ihringa
(RED)
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Rozloženie politických síl v mestskom
zastupiteľstve sa od volieb zmenilo
SMER-SD už nie je v Handlovej najsilnejšou politickou stranou.
Od komunálnych volieb uskutočnených v roku 2018, sa v handlovskom
mestskom zastupiteľstve udialo niekoľko zmien, ktoré zmenili pomer síl
politických strán. Prvou zmenou bolo
vzdanie sa mandátu poslanca Rudolfa
Podobu (SMER-SD) a jeho nahradenie poslancom Norbertom Konczom
(NEKA). O ďalšie zmeny sa postarali
poslanci, ktorí vystúpili zo strán, za
ktoré kandidovali. Poslanec Dušan
Klas už nie je členom Slovenskej národnej strany a poslanec Jozef Stopka
vystúpil zo strany SMER-SD. Ani jeden
z nich nechcel zmenu svojej politickej
príslušnosti komentovať.
V mestskom parlamente sú teda namiesto piatich politických strán zastúpené už len štyri: SMER-SD (Jozef
Juríček, Blažej Litva, Eduard Straka),
SDKÚ-DS (Jaroslav Daubner, Ivana
Hromádková, Ján Spevár), MOSTHÍD (Alžbeta Orthová) a Strana zelených (Arpád Koszta). Pôvodne druhý
najpočetnejší klub strany SMER-SD
prišiel o dvoch poslancov a v súčasnosti má troch členov, rovnako ako
klub strany SDKÚ-DS. Najpočetnejšou skupinou sú nezávislí poslanci
(NEKA), ktorých je 9. (Tomáš Arvay,
Danica Baranovičová, Lina Gregor, Radoslav Iždinský, Lucia Jonásová, Iveta
Jurkovičová, Norbert Koncz, Marcela
Šimonová, Martin Uríček). Dušan Klas
a Jozef Stopka ostávajú nezaradení.
Zmeny v politickej príslušnosti
poslancov môžu mať vplyv aj na zloženie Mestskej rady a Komisie pre
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. Tieto
orgány sú totiž kreované podľa zastúpenia politických strán, politických
hnutí a poslancov bez politickej prís
lušnosti v mestskom zastupiteľstve.
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Silver Jurtinus

Pozvánka
na mestské
zastupiteľstvo
Primátorka mesta
Handlová, Silvia
Grúberová, zvolala
15. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva.
Konať sa bude za
sprísnených hygienických
opatrení v utorok 25.
augusta 2020
o 14.00 hodine vo veľkej
zasadacej miestnosti
mestského úradu.
Program rokovania
nájdete na webovom sídle
mesta www.handlova.sk,
priamy prenos na Youtube
kanáli RTV Prievidza.

Kraj hľadá osobnosti a kolektívy
Trenčiansky kraj je bohatý na významné osobnosti, ktoré si zaslúžia ocenenie.
Trenčianska župa už štvrtým rokom
hľadá laureátov na verejné uznanie v
podobe Ceny predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Ceny
TSK. „Ak vaše okolie ukrýva osobnosť,
ktorá sa svojím osobným prínosom a
činmi pre kraj zapísala do povedomia
obyvateľov alebo regionálnej histórie, dajte nám o nej vedieť do 30. septembra 2020,“ vyzval Handlovčanov
Ľubomír Bobák z kancelárie predsedu TSK.
Cena predsedu a zastupiteľstva
Cena Zastupiteľstva TSK je verejným ocenením, poďakovaním a vyzdvihnutím mimoriadneho prínosu
jednotlivcov alebo kolektívov vo
všetkých oblastiach spoločenského,
hospodárskeho či kultúrneho života.
Jej udelenie, ako aj jej podobu, schvaľuje samotné poslanecké plénum na
základe odporúčania komisie pre
udeľovanie Ceny TSK.
Cena predsedu TSK má byť poďako-

vaním za mimoriadny prínos a významné výsledky jednotlivca alebo
kolektívu v oblasti ekonomiky, znižovania nezamestnanosti, školstva,
vedy, výskumu a techniky, na poli
umenia, kultúry alebo športu či v
oblasti propagácie regiónu alebo za
zásluhy pri záchrane ľudského života.
Ako nominovať?
Návrh nominácie jednotlivca alebo
kolektívu musí obsahovať:
- titul, meno, priezvisko, dátum a
miesto narodenia, zdôvodnenie návrhu nominácie laureáta,
- pri kolektíve je potrebné uviesť jeho
názov, sídlo a zdôvodnenie nominácie,
- údaje o navrhovateľovi spolu s dátumom a jeho vlastnoručným podpisom.
Námet na laureáta prijíma Trenčiansky samosprávny kraj:
- poštou na adresu župného úradu v
Trenčíne,
- e-mailom na adresu info@tsk.sk,
- osobne na podateľni Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
(RED)

Rezort práce plánuje v Handlovej
vybudovať nový detský domov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR plánuje v Handlovej
postaviť rodinný dom. Slúžiť má na
účely Detského domova Prievidza. Vo
verejnej súťaži už vybralo dodávateľa
prác, financovať ich bude z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP).
Rodinný dom má byť samostatne stojaci, prízemný, murovaný, bez podpivničenia a zabudovaného podkrovia.
Má mať štyri izby spální, obývaciu
izbu s jedálňou, kuchyňu, ako i ďalšie
obslužné miestnosti, spresnil rezort v
oznámení vo vestníku verejného obstarávania.

Práce bude ministerstvo financovať z
IROP, z výzvy zameranej na podporu
prechodu poskytovania sociálnych
služieb a zabezpečenie výkonu opat
rení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú, ako
i podporu rozvoja služieb starostlivos
ti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Náklady na výstavbu rodinného domu predstavujú 218
374 eur bez dane z pridanej hodnoty.
Dodávateľom prác bude prievidzská
spoločnosť ROKO gips, zmluvu o dielo s ňou rezort uzatvoril koncom júla.
(TASR)

Začalo povoľovanie umiestnenia
stavby Obchodné centrum Handlová
Spoločný obecný úrad v Handlovej
oznámil začatie povoľovacej činnosti
a zverejnil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: “Prízemné
veľkoplošné Obchodné centrum Handlová.”
Navrhovateľom je spoločnosť IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká
Okružná 1309/17, 010 01 Žilina a
spoločnosť AMAZING CO., registrovaná pod jurisdikciou Republiky Marshallových ostrovov.
Stavba by mala vyrásť na pozemkoch
parcelné číslo reg. C KN 1495/46,
1495/236, v katastrálnom území
Handlová.
Rozhodnutie v zisťovacom konaní
podľa zákona o posudzovaní vply-

vov na životné prostredie vydal
Okresný úrad Prievidza, odbor
starostlivosti o životné prostredie
dňa 10. 5. 2019 pod číslom OU-PDOSZP-2019/010035-028.
Všetky súvisiace dokumenty sú
zverejnené na webovom sídle mesta
www.,handlova.sk v sekcii Mestský
úrad - Úradná tabuľa.
(RED)

Hornonitrianske samosprávy stále
čakajú na refundácie za pandémiu
Hornonitrianskym obciam a mestám
ešte štát nepreplatil náklady, ktoré
im vznikli v súvislosti s pandémiou
nového koronavírusu. Upozornili na
to vo štvrtok v Kanianke na mimoriadnom rokovaní Združenia miest a
obcí hornej Nitry (ZMO HN). To v tejto
súvislosti zaviazalo Združenie miest a
obcí Slovenska (ZMOS), aby rokovalo
s Ministerstvom vnútra SR o procese
refundácií.
„Keďže štát nedokázal zabezpečiť
ochranné prostriedky a dezinfekciu
v zmysle jeho nariadení, ktoré mala
obec vykonávať, obce zobrali túto vec
do vlastných rúk. Začali zabezpečovať
ochranné pomôcky, tvárové rúška pre
svojich obyvateľov, dezinfekciu, dezinfekciu verejných priestorov, škôl.
Takisto po otvorení škôl sme zabezpečovali rôzne papierové utierky,
dávkovače,” spomenula starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
Všetky obce podľa nej stálo nemalé
finančné prostriedky, aby dokázali
prostriedky zabezpečiť. „To obsahuje
zvýšené náklady obcí, ktoré si samy
nezavinili. Ale povinnosti sme splniť
museli,” upozornila.
Zemianske Kostoľany, ako vyčíslila
Školíková, investovali do zabezpečenia ochranných prostriedkov v rámci
prvej fázy pandémie sumu 9000 až 10
000 eur, refundáciu týchto nákladov
žiada od Okresného úradu v Prievidzi.
„Okresný úrad v Prievidzi už požiadal
samosprávy, aby zadefinovali, v akej
výške vynaložili finančné prostriedky.
Malo by byť ešte ďalšie kolo, keď sa

skončí táto situácia, aby sa finančné
prostriedky opäť zadefinovali,” priblížil predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec. Zatiaľ však samosprávy podľa
neho nemajú odpoveď ani z prvého
kola, aj keď podľa svojich slov vie, že
sa to sumarizuje. „Preto sme prijali aj
uznesenie, aby ZMOS v zastúpení nás
samospráv rokoval s Ministerstvom
vnútra SR, akým spôsobom budú financie samospráve vrátené a najmä
kedy, pretože už aj s výpadkom podielových daní je každé euro veľmi
dobré pre samosprávu,” vysvetlil.
Všetky náklady, ktoré súviseli s pos
kytnutím pomôcok na prekonanie
prvej krízy, si obce a mestá uplatňujú
prostredníctvom okresných úradov a
tieto by im mali náklady refundovať,
vysvetlil podpredseda ZMOS Radomír
Brtáň. Ten podľa svojich slov očakáva,
že rovnakú požiadavku vznesú okrem
hornonitrianskych i iné samosprávy
na území Slovenska. „Ako členovia
aj ústredného krízového štábu sme
túto problematiku riešili aj v rámci
krízového štábu. Toto už je pravdepodobne na sprocesovaní celej záležitosti a všetkých vecí, ktoré súvisia
s refundáciou nákladov súvisiacich s
prevenciou pred novým koronavírusom,” dodal Brtáň.
Suma, ktorú na boj s pandémiou
COVID-19 vynaložilo mesto Handlová, podľa vedúceho ekonomického
oddelenia, Petra Mendela, dosiahla
približne 15-tisíc eur.
(TASR / INU)
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Morovno , Jablčkáreň ČSA, MsÚ.
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Mesto chce sprístupniť banské diela v Baníckom uhoľnom skanzene
Handlová chce ukázať čaro
banských stavieb a atmosféru bane.

mohli byť inštalované rôzne expozície. Tento atraktívny zážitok, ktorý k
návšteve uhoľnej bane prirodzene
patrí, obsahuje ďalšie finančné náklady a výzvy z pohľadu bezpečnosti a
prevádzkovania priestoru i techniky.
V konečnom dôsledku, čo sa podarí
zachovať a prevádzkovať, je a bude
predovšetkým otázka financií.
Myšlienka skanzenu zahŕňa aj areál
Východnej šachty. Tu je však situácia trochu odlišná, keďže HBP nie je
vlastníkom celého areálu. Jeho veľkú
časť vlastní spoločnosť HUTIRA Slovakia, s.ro., ktorá však rovnako ako HBP,
a.s., má záujem na zachovaní objektov, predovšetkým ťažobnej veže a
jedinečných technických zariadení.
Zástupcovia spoločnosti HUTIRA
Slovakia, s.ro. preto budú prizvaní
na ďalšie pracovné stretnutia, aby
prezentovali svoje návrhy. Už teraz
je zrejmé, že 600 m dlhá vertikálna
štôlňa nebude zachovaná, nakoľko jej
údržba by bola mimoriadne nákladná
a z pohľadu bezpečnosti nie je reálne
jej využitie pre návštevníkov.

Na gigantickom strojnom zariadení
v strojovni vedľa ťažobnej veže na
Východnej šachte je ceduľka výrobcu: Vítkovice, železiarne Stalingrad.
Obrovský elektromotor s výkonom
jedného megawattu poháňa ešte
väčšie železné dvojkolie, na ktoré sa
navíja oceľové lano dvíhajúce klietku
z hĺbky vyše 600 metrov pod povrchom. Len naštartovanie meniča
striedavého prúdu na jednosmerný
pomocou vodného štartéra, ktoré
spolu zaberajú dve poschodia, si
vyžaduje špeciálne zručnosti na niekoľkých ovládacích paneloch vo viacerých miestnostiach. Je samozrejmé,
že unikátne technické pamiatky tohto
druhu je potrebné zachovať. Preto sa
Handlová pripravuje na realizáciu
projektu, ktorý je v súčasnosti vo
fáze projektového zámeru „Banícky
uhoľný skanzen.“
Vznikla pracovná skupina
Banícky uhoľný skanzen je transformačným zámerom mesta Handlová.
V utorok 28. 7. 2020 sa v Handlovej
konalo prvé stretnutie odborných
zástupcov organizácií, ktorí by sa
mali stať členmi odbornej dočasnej komisie k tomuto náročnému,
no dôležitému projektu. Pracovnú
skupinu pre realizáciu projektu
„Banícky uhoľný skanzen Handlová“
budú tvoriť zástupcovia mesta Hand
lová, Trenčianskeho samosprávneho
kraja, Združenia miest a obcí hornej
Nitry, Združenia obcí Handlovskej
doliny, Slovenské banského múzea,
Hornonitrianskych baní Prievidza,
a.s. a v neposlednom rade zástupcovia Handlovského baníckeho spolku,
ktorí vytvorili celý ideový zámer
skanzenu. Ján Ihring, predseda Hand
lovského baníckeho spolku, ktorý je
nositeľom myšlienky vybudovania
baníckeho skanzenu, predniesol svoju víziu projektu, pričom sa zaujímal
predovšetkým o postoj spoločnosti
HBP, a.s., ktorá je súčasným majiteľom
priestorov i technických zariadení.
Karsten Ivan, vedúci projektov HBP,
a.s. vyjadril záujem spoločnosti o čo
najvyššiu mieru zachovania objektov
v areáli Bane Handlová. Predniesol
však podmienku, že je nevyhnutné
nájsť fungujúci model financovania
skanzenu. Podľa jeho slov spoločnosť
HBP, a.s. nemôže financovať údržbu
budov alebo zariadení, ktoré budú
odstavené z výrobnej prevádzky. Pre

Elektromotor z vítkovíckých železiarní Stalingrad.
projekt skanzenu je preto existenčne
dôležité zaistiť spôsob, akým bude
financovaná jeho prevádzka, a to už
predtým, než sa začnú demontovať
jednotlivé budovy a zariadenia v
areáli Bane Handlová. Potvrdil, že
definitívne ukončenie ťažby je plánované na rok 2022, prípadne 2023.
Bude triedič národnou
pamiatkou?
Podľa rozsahu a formy skanzenu,
môžu byť jeho prevádzkové ročné
náklady kdekoľvek medzi 100 tisíc
a jedným miliónom eur. V každom
prípade ide o projekt vysokej
náročnosti, technickej, finančnej i
administratívnej. Všetci zúčastnení
sa zhodli na tom, že transformácia a s
tým možné financovanie majú veľký
časový sklz, čo významne zasahuje
do realizácie všetkých projektových
zámerov i projektov.
Karsten Ivan tiež informoval, že
spoločnosť HBP, a.s požiadala Pamiat
kový úrad SR o zaradenie budovy
starého triediča uhlia medzi národné
technické pamiatky. Banský triedič
je unikátna stavba z dôb Rakúsko-Uhorskej monarchie, jedna z
architektonických ikon mesta, zaradená medzi HAIKONY. Zachovaná

Galéria odpadkov
Prázdny kontajner

Otvor do kontajnera niekto zahatal plastovou sedačkou. Kontajner bol prázdny, plast však končil mimo
veľkokapacitného, polopodzemného kontajnera.
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tiež ostane samotná banská štôlňa,
keďže tá naďalej bude dodávať vodu
a teplo pre priľahlú prevádzku rybej
farmy. Zachovanie ďalších budov,
napríklad prvej budovy elektrárne,
banskej záchrannej stanice, či krytých
premostení medzi budovami, bude
predmetom rokovaní a bude závisieť
od dostupných finančných prostriedkov a samotného architektonického
návrhu skanzenu. Účastníci stret-

nutia navštívili samotné priestory
areálu Bane Handlová, kde im boli
predstavené jednotlivé objekty a
technické zariadenia.
Vláčikom do podzemia
Jeden zo základných návrhov
skanzenu obsahuje vozenie
návštevníkov banským vláčikom
úvodnou štôlňou s Bazaltom, kde by

Členovia pracovnej skupiny na exkurzii priestorov Hornonitrianskych baní Prievidza.

Primátorka vyzvala k spolupráci
banícke spolky a cechy
Samotnú ideu banského skanzenu
prezentovala primátorka mesta, Silvia
Grúberová, začiatkom tohto roka na
Rade Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska, ktorý združuje 40
členských organizácií na Slovensku.
Rada sa konala v Handlovej 24.
januára a okrem iného primátorka požiadala o spoluprácu: „Zámer
Hand
lovského baníckeho spolku
je návrh na vytvorenie skanzenu
v Handlovej, podobného, aké sú
v Českej republike, Poľsku alebo
Rakúsku. Som presvedčená, že tento zámer dokonale napĺňa jeden z
hlavných cieľov Združenia baníckych
cechov a spolkov Slovenska, zachovávať hmotné a nehmotné kultúrne
a industriálne dedičstvo, najmä
baníckych a hutníckych tradícií a
zvykov a technických pamiatok na
Slovensku. Chcem vás preto požiadať,
aby ste sa s ideou, ktorou chcú handlovskí baníci prispieť k transformácii
regiónu zoznámili, šírili ju ďalej a
získavali pre ňu podporu vo Vašich
kruhoch,“ uviedla primátorka v svojom príhovore.
Ďalšie stretnutie, na ktorom budú
predstavené prvé konkrétne návrhy
na realizáciu skanzenu, je naplánované na tretí augustový týždeň.
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Tomáš Gríger, Jana Paulínyová

Horel opustený dom, príčinu požiaru vyšetrujú
Výjazd hasičov si vo štvrtok 6. augusta krátko pred 4.00 h vyžiadal požiar
opusteného rodinného domu na
Žiarskej ulici. Pri udalosti zasahovali
šiesti príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Handlovej
a Prievidze s troma cisternovými vozidlami, informoval hovorca hasičov v
Trenčianskom kraji Marián Petrík.
Oheň zasiahol strechu rodinného
domu. „Príslušníci HaZZ zasahujúci
v dýchacích prístrojoch nasadili za
účelom lokalizácie požiaru postupne štyri hasebné prúdy. Následne po
lokalizácii pokračovali v hasebných
prácach za súčasného rozoberania
konštrukcie strechy a likvidácie lokálnych ohnísk,” opísal Petrík.
Požiar hasiči zlikvidovali krátko po
10.00 h. „Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali členovia
dobrovoľných hasičských zborov obcí
Ráztočno a Nedožery-Brezany,“ dodal
hovorca.
(TASR)

Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
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Rastislav Nemec: Transformácia musí mať aj estetickú rovinu
Keď učil výtvarnú výchovu, zakázal
študentom používať frázy “páči sa
mi to” a “je to pekné”. “To nie je odborné vyjadrenie hodnoty diela,”
povedal v rozhovore.

Vzťah k vlastnému mestu
Vizuálna identita mesta sa podľa neho
týka aj dizajnu mestského mobiliáru
a informačno - orientačného systému. Ďalším z cieľov projektu preto
je tematická mapa Handlovej, ktorá
by mala byť umiestnená na námestí.
Okrem detí pripravuje aj workshopy
pre seniorov. „Snažím sa využiť všetky možnosti ako dostať HAIKONY do
povedomia ľudí. Považujem to za dôležité a vidím v tom perspektívu. Keď
ľudia majú informácie, tak si to vážia
a vytvoria si k prostrediu, v ktorom
žijú, iný vzťah. Výstupy z workshopov
budem ďalej spracovávať, aby sa to
dalo prezentovať ako produkt pre
cestovný ruch.”

Rastislav Nemec sa narodil v Handlovej, rovnako ako všetci Prievidžania
v tom čase. Maturoval v roku 1972 v
Spišskej novej Vsi na Strednej odbornej škole drevárskej, odbor Tvorba
nábytku a interiéru. Na vysokú školu
ho prijali až na šiesty pokus. Vyštudoval architektúru na „Umprumke”
v Prahe. Do Prievidze sa vrátil v roku
1985 a do svojho rodného mesta sa
presťahoval pred šiestimi rokmi. Venuje sa užitej grafike, autorskému
dizajnu, architektúre a scénografii.
Je autorom výtvarnej série HAIKONY,
ktorú mesto používa na svoju propagáciu. Projekt, ktorý nosí v hlave,
je však oveľa komplexnejší a zahŕňa
aj založenie nezávislého kultúrneho
centra v Handlovej.

Hľadá sa nezávislé kultúrne
centrum

Paralelné kultúry socializmu
Do kultúrnych kruhov sa dostal ako
študent prestížnej Vysokej školy
umelecko - priemyselnej v Prahe.
„Ak chcel človek existovať, musel sa
pohybovať v oficiálnej kultúre, lebo
živiť sa mohol iba oficiálne. Existovala
však aj paralelná, neoficiálna kultúra. Človek musel hľadať spôsob, aby
mohol tvoriť a nemusel sa za to nes
kôr hanbiť. Ako architektovi mi však
nehrozili nejaké ideologické problémy. Že navrhnem ideologicky neprijateľnú stoličku? Paradoxne, práve v
architektúre vznikali v minulom režime oveľa hodnotnejšie stavby ako v
tomto režime.”
V 90. rokoch sa podieľal na rôznych
aktivitách a iniciatívach v Prievidzi.
„Boli sme hádam prví na Slovensku,
ktorí organizovali open air festival -

Rastislav Nemec je členom Komisie kultúry a cestovného ruchu a Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy.
HAIKONY nie sú len obrázky
Minulý rok oslovil mesto s výtvarným
konceptom HAIKONY. „Celý projekt
má rôzne časti. Začal som sa venovať
architektúre, lebo je najvýraznejšia,
najviditeľnejšia, je to spojenie hmotného s duchovným. Architektúra podáva obraz o vývoji a stave prostredia. Urobil som si rozsiahly prieskum,
čo je tu dôležité, čo je kvalitné a na
čom sa dá stavať. Z toho vyplynuli
HAIKONY. Ten názov som nevymyslel ja, ja som to nazval hľadanie novej identity - čo aj v skutočnosti je,

Workshop s deťmi v rámci minuloročných Kratochvíľok. Ústredným motívom väčšiny workshopov boli HAIKONY.
Koncert pre záchranu horného Ponitria, ktorý sa konal v Novákoch v areáli
chemických závodov. Ďalší koncert bol
v Bojniciach v zámockej priekope. To
boli 90. roky, začínajúci mečiarizmus.
Niekedy sme sa dostali do podobných
situácií ako za minulého režimu.”

pretože budúcnosť už nemôžeme
budovať na baníctve. Baníctvo je historický úsek, ktorý zaberá sto rokov.
S tým sa treba vyrovnať, vysporiadať,
hľadať a nájsť niečo zmysluplné pre
budúcnosť. Je to ťažký proces, lebo
nás čakajú priam revolučné zmeny.

Transformácia by mala mať aj estetickú rovinu. Súčasťou novej identity musí byť aj vizuálna identita, na
ktorej vrchole je nové logo mesta.
To je môj sen, alebo cieľ. Ak chce byť
Handlová progresívne mesto, mala
by riešiť aj tieto veci.”
Začať treba u detí
Projekt však neskončí ani po vytvorení loga. Rastislav Nemec chce spolupracovať so školami a vytvoriť pre
ne materiály, ktoré by mohli zaradiť
do osnov. Prácu s deťmi si vyskúšal
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vám. Ľudia musia dostať podrobnejšie informácie. Dala by sa nájsť príťažlivá forma ako hodnotné stavby
dostať do povedomia. Treba začať
od malých detí. Keď odmalička pestujete pozitívny vzťah k hodnotám,
tak sa dosiahne aj zmena do budúcnosti. Samozrejme, to sa nestane zo
dňa na deň. To je proces dlhodobý,
len sa na ňom musí pracovať. Keď sa
nebude robiť nič, tak sa to nezmení.
Som si vedomý, že je to beh na dlhé
trate, ale snažím sa o to.”

Predstavu, ako by celý projekt mal
vyzerať, Rastislav Nemec má. Nemá
však peniaze a uvedomuje si, že ich
nemá ani mesto. „Niekedy to nie je len
otázka peňazí. Mnohé veci môže zastrešiť občianske združenie. Je mnoho nadácií, grantov a možností čerpať
Európske, aj Nórske fondy. Príkladom
sú nezávislé kultúrne centrá - Fabrika
umenia v Partizánskom, Nástupište
1- 12 v Topoľčanoch, Stanica Záriečie
v Žiline - nikde to nerobia zamestnanci štátnej inštitúcie. To nemôže robiť
úradník, ktorý sedí za stolom.”
Nezávislé kultúrne centrum by rád založil aj v Handlovej a hľadá ľudí, ktorí
by sa pridali. “Všade je to na začiatku
záležitosť niekoľkých málo ľudí, ktorí
sa starajú o dramaturgiu, ekonomiku
a produkciu. Je dôležité, aby sa vyt
voril okruh nadšencov, ktorí to chcú
robiť s radosťou. Táto činnosť je práca bez pracovnej doby. Je to životný
štýl.”
Silver Jurtinus
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na minuloročných kratochvíľkach.
„Chcem to robiť živým spôsobom,
formou worskshopov a týmto spôsobom pestovať vzťah k miestu, v ktorom žijú. Pamiatka môže byť mimoriadne významná, ale keď okolo nej
prejdete denne desaťkrát, zovšednie

Výsledkom série workshopov v Centre voľného času Handlová sú pohľadnice s HAIKONAMI.
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Kostol sv. Kataríny skúma odborníčka na gotiku Mesto sa zapojilo do kampane
na podporu cyklodopravy
V Handlovej aktuálne prebieha
výskum sakrálnej architektúry,
duchovného odkazu a remeselnej
zručnosti našich predkov.

Geometrickú analýzu architekto
nických prvkov gotickej architektúry v Handlovej sa podujala preskúmať architektka Zuzana Grúňová,
ktorá pôsobí na Stavebnej fakulte
Žilinskej univerzity. Profesijne sa
dlhodobo zaoberá problemati
kou historických konštrukcií, dokumentáciou, analýzou a výskumom
historických a pamiatkových stavieb.
„Starí kamenárski majstri dokázali
pomocou pomerne jednoduchých
prostriedkov, ako drevená lata,
olovnica, povraz, kolík a podobne,
skonštruovať veľmi zložité systémy.
Tieto postupy však nepoznáme. Je
preto veľmi zaujímavé rozmýšľať nad
tým, ako ten kamenársky majster
skonštruoval lomený oblúk. Prečo je
taký široký? Prečo má ostenie určitú
proporciu? Na tomto chráme v Hand
lovej som už predtým robila rozbor
hlavného portálu. Tam sa ukázali tieto
závislosti, tak som si povedala, že sa
pozriem aj na ostatné prvky,“ povedala výskumníčka. Projekt finančne
podporil Fond na podporu umenia
a jeho výsledkom bude spracovanie
detailných výkresov, digitálnych 3D
modelov jednotlivých prvkov, či klenieb a analýzy geometrických zákonitostí, ktoré bude autorka publikovať
v odborných periodikách. Všetky

Tímy zamestnancov firiem, inštitúcií a organizácií pôsobiacich v
Handlovej sa môžu do 7. septemb
ra registrovať na internetovej
stránke www.dopracenabicykli.eu.
Registrovaní účastníci budú počas
mesiaca september dochádzať do
zamestnania na bicykli a súťažiť o
zaujímavé ceny.

Zuzana Grúňová počas výskumu v Handlovej.
výstupy však poskytne aj handlovskej
Farnosti.
Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej
začali stavať ako súčasť osídlenia budovaného od 1367. Prvá zmienka o
ňom pochádza z roku 1433 v súvislosti s príchodom Husitov do Handlovej.
Počas vrcholnej gotiky (1360 - 1370)
prebiehala výstavba kostola, vrátane
veže. Z tejto etapy sú zachované
niektoré najstaršie architektonické
prvky - lancetové okná s kamenným
profilovaným ostením a nosíkom vo
veži, dva gotické portály, sedílie a reb
rová klenba vo svätyni. V roku 1500
kostol zasiahol blesk a bol vypálený.

FOTO: INU
Poškodená loď bola v roku 1502
novo zaklenutá rebrovou klenbou
ako dvojlodie s dvojicou centrálnych
pilierov. Do neskorej gotiky spadá aj
osadenie portálu na západnú fasádu
veže. V neskorších stavebných fázach
odstránili dvojlodie pre potreby
rozšírenia kostola. Druhá rozsiahlaprestavba sa uskutočnila po tom, čo
v roku 1945 kostol zasiahla letecká
bomba a kompletne zrovnala zo zemou centrálnu časť kostola. Gotická
svätyňa a veža s priľahlými fragmentmi gotickej hmoty ostala uchovaná.
Kostol ostal v ruinách až do roku
1956, kedy bol obnovený.
Silver Jurtinus

Analýza proporcií a tvaroslovia poukazuje na princípy geometrickej konštrukcie s využitím jasnej osnovy, vychádzajúcej zo základného štvorca.
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Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách,
vyzvať samosprávy na Slovensku, aby
vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali
vo svojich sídlach vhodné podmienky
pre zamestnancov, ktorí dochádzajú
do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto
formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
Motivácia? Dobrý pocit
Kampane na podporu cyklistickej
dopravy ukázali, že keď určitá časť
obyvateľov začala častejšie používať
bicykel, zároveň s tým vzrástla aj priemerná rýchlosť osobných automobilov. Zvýšením podielu cyklistickej
dopravy pribudlo na uliciach viac voľného miesta a v konečnom dôsledku
to ocenili všetci užívatelia verejného
priestoru, vrátane motoristov.
„Organizovaním súťaže máme ambíciu pozitívne ovplyvniť široké
spektrum jednotlivcov, organizácií a
inštitúcií v mestách v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti.
Veríme, že postupne sa bude kampaň
šíriť, a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je
to v okolitých krajinách. Veríme, že
cyklistom sa dostane nielen patričné
uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného
prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou
pre tých, ktorí ešte stále na presun po
meste používajú auto,“ povedal Národný cyklokoordinátor Peter Klučka.
Ako dodal, hlavnou motiváciou pre
zapojenie sa do súťaže by mal byť
dobrý pocit súťažiacich, že šetria
svoje zdravie, svoje financie, svoje
mesto a životné prostredie. „V snahe
zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií uvedených v štatúte
súťaže, sme v spolupráci s partnermi
pripravili pre ročník 2020 aj bonusy
navyše,“ doplnil Klučka. Všetky ceny
sú zverejné na websránke www.dopracenabicykli.eu.
Otázky a odpovede
Môžem sa do súťaže zapojiť aj ako
jednotlivec?
Nie. Súťaž je určená len pre tímy. V
pravidlách/štatúte súťaže je uvedené,
že tím musí obsahovať minimálne 2 a
max. 4 členov. Práve podmienka tímu
je totiž nástroj na to, aby aktívnejší zamestnanci pozvali/motivovali svojich
kolegov vytvoriť spolu tím.
Môžeme so známymi vytvoriť tím
aj vtedy, keď každý pracuje v inej
firme alebo organizácii?

Nie. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba
tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom
v danom meste. Do súťaže sa nemôžu
zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých
členovia sú z rôznych organizácií.
Musím chodiť na bicykli do práce a
z práce najkratšou cestou?
Nie, ale obvyklou, teda tou, ktorou do
práce bežne chodievate. Ak v rámci
cesty do alebo z práce absolvujete
inú trasu ako je bežné, napr. pôjdete
z práce na kofolu alebo do obchodu,
počítajú sa aj tieto prejdené kilometre. Úmyselné predlžovanie bežnej
trasy, napr. ak namiesto 5 kilometrov
prejdete okruhom 20 km, je už považované za umelé navýšenie dĺžky
trasy a je na férovosti a slušnosti každého jedného účastníka, aby takto
predĺženú cestu do práce, či z práce
v celej dĺžke do evidencie nezadával.
Pracujem aj cez víkendy. Evidujem
si v systéme aj tieto dni alebo je
súťaž určená len pre cestovanie
do práce a z práce od pondelka do
piatku?
Súťaž prebieha každý deň v týždni. Do
evidencie najazdených kilometrov si
preto uvádzate reálne prejdené kilometre v období od 1. – 30. septembra
za každý deň, ktorý ste boli v práci.
Bez ohľadu na to, či to bol pondelok
alebo sobota.
Počítajú sa do súťaže aj “jazdy”
prejdené pešo alebo verejnou dop
ravou?
Čiastočne. Do hlavnej súťaže sa počítajú len jazdy a kilometre prejdené na
bicykli. Ale do kampane sme pridali
aj súťaž pre jej účastníkov dochádzajúcich do práce verejnou dopravou
alebo pešo, ktorí môžu zabojovať
o 3 ceny. Podmienkou je, že počas
septembra absolvujú aspoň 26 jázd
do práce/z práce verejnou dopravou
alebo pešo. Navyše, pri použití uvedených foriem dopravy sa súťažiacemu,
tímu aj mestu pripočítava ušetrené
CO2, čím účastníci zlepšujú uhlíkovú
stopu seba a svojho tímu, a zvyšujú
aj šance na celkové víťazstvo ich samosprávy.
Ak dochádzame do firmy, inštitúcie, organizácie z rôznych miest,
pod ktoré mesto sa máme registrovať?
Registrujete sa pod samosprávu, do
ktorej spolu s kolegami dochádzate
na pracovisko.
Ak sa chceme zaregistrovať ako
organizácia, napr. občianske združenie, ale pracujeme v rôznych firmách, ako sa máme zaregistrovať?
Zaregistrujete sa pod IČOm vášho občianskeho združenia a pod samosprávu, v ktorej má sídlo vaše OZ.
Možem sa do súťaže zapojiť, ak
mám elektrobicykel?
Áno, do súťaže sa môžu zapojiť aj súťažiaci, ktorí na cestu do práce používajú elektrobicykle, kolobežky alebo
kolieskové korčule. Do evidencie si
najazdené kilometre zadávate tak,
akoby ste išli na bicykli.
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Medzi zlatými hlasmi Slovenska je
aj Handlovčanka Adela Gazdíková
Handlovčanka sa stala finalistkou
medzinárodnej súťaže v speve populárnej piesne Euro Pop Contest
2020 v Berlíne.
Dom kultúry mesta Handlová mal v
máji tohto roku organizovať prvý národný výber Českej a Slovenskej republiky medzinárodnej súťaže Euro
Pop Contest Berliner Pearl 2020. Súťažiť v speve populárnej piesne mali
vekové kategórie od 10 do 24 rokov.
Z dôvodu Covid 19 sa však podujatie
na území mesta nekonalo.
So štábom v Nemecku však Dom kultúry dohodol, že zorganizuje videovýber semifinálovej časti za Slovensko.
Medzinárodného semifinále Euro Pop
Contest 2020 sa tak zúčastnilo celkovo 20 videí.
Postúpili traja
Z prvého skrutínia medzinárodných
videí z 15. zúčastnených krajín postúpili do tzv. Grand finále v Berlíne
traja účastníci prostredníctvom Zelenej karty prezidenta súťaže, Viktora
Leisa. Takto postúpila do Grand finále
z Handlovej Adela Gazdíková zo Základnej umeleckej školy Handlová,
ktorú pripravuje pedagogička Anežka
Balušinská.
Spolu s Adelou postúpili dvaja účastníci zo Žiaru nad Hronom. Aj to je, istým
spôsobom, úspech pre mesto Handlová, nakoľko pedagógom týchto žiakov
je handlovčanka Ria Ferčáková.

Adela Gazdíková.

FOTO: DK

Zaspievajú na spoločnom
koncerte
Všetci traja zástupcovia Slovenska
vystúpia spoločne na koncerte „Za
hlasy“ v piatok 18. septembra o
17.00 hod. na pôde handlovskej ZUŠ.
Vstupné na toto podujatie bude 3
eurá a celý víťažok zo vstupného
bude použitý na cestovné náklady
súťažiacich na mezinárodné finále
do Berlína. Uskutočniť by sa malo
koncom novembra.

Dobrovoľnícke čistenie Mostnej ulice
Sobota 15. augusta od 8:30
Stretnutie pred obchodným reťazcom LIDL
Na zber odpadu stačí dobrá nálada a chuť pomôcť
Odporúčame si obliecť staré oblečenie
Vrecia, rukavice i pitný režim sú zaobstarané
Pozýva Kristína Chovancová alias Earth angel

V Handparku prebehne 3. ročník pikniku
Tretí ročník podujatia sa uskutoční
od 10.00 hod v nedeľu 23. augusta
v parku za nemocnicou. Zameraný
bude hlavne na športové a detské aktivity spojené s príjemným relaxom
v prírode v kruhu rodiny a priateľov.
Deti sa môžu tešiť na piknik na deke a
opekanie špekačiek, súťaže, skákaciu
žirafu, penovú show, ukážku kynologického klubu pod vedením Rasťa Dobiša, ukážku a verejný tréning bojových umení Storm gym Handlová. V parku budú stánky
s občerstvením a DJ a moderátor. „Tento ročník bude obohatený
o propagáciu a nábor pre nových uchádzačov do krúžkov, ktoré
Centrum voľného času ponúka. Mali by sa odprezentovať všetky
krúžkové činnosti, ktoré CVČ ponúka, ako aj nové krúžky, ktoré
budeme otvárať v novom školskom roku,“ povedala riaditeľka CVČ
Handlová Gabriela Grígerová.
Ako doplnila, krúžky sú podľa nej dôležité, aby sa deti mohli stretávať so svojimi rovesníkmi, ktorí majú podobné záujmy. V krúžkoch môžu deti rozvíjať svoj talent, zručnosť, fantáziu, vedomosti
a zručnosti. A v neposlednom rade sa naučia využívať svoj voľný
čas a uvedomovať si svoje povinnosti.
Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2020/21 je zverejnená na webstránke Centra voľného času: www.cvchandlova.
edupage.org. Prihlasovanie je už spustené.
(RED)

Dni plné tanca ubehli volkaňákom ako voda
Letné tanečné sústredenie organizujeme už 18 rokov. A teší nás, že
záujem našich detí je stále väčší. Tento rok nás na Duchonke bolo až 68.
Spoločné chvíle sme si užili o to viac,
že tento rok sme sa kvôli Covid19 videli málo.
Šesť dní plných tanca ubehlo ako
voda a my sme okrem tanečných
hodín stihli aj turistiku, športové hry
či kúpanie v bazéne. O všetky deti sa
vo dne v noci starala Saška, Miška a
Peťka, ktoré tiež s deťmi absolvovali
viac ako 20 tanečných hodín. Veľkým
spestrením boli pre nás workshopy s
Barborou Scarlat a Miňom Figurom.
Dva posledné večery sme venovali
súťažiam Miss Dance a Dance Star,
kde mali deti možnosť predviesť choreografie, ktoré sa počas sústredenia
naučili, ale aj ich jedinečnosť a tvorivosť vo voľnej disciplíne.
Toto sústredenie v nás prehĺbilo nielen lásku k tancu, ale aj naše priateľst
vá. Každé dieťa si odnieslo domov
jedinečné tričko Volcano campu, medailu, či iné vecné ceny.

Najdôležitejšie však je, že hoci sa nám
domov ísť ani nechcelo a pokojne by
sme tam ešte týždeň pobudli, odchá-

dzali sme s úsmevom na tvári, láskou
v srdci a množstvom spomienok v
mysli.
Petra Kováčiková

Fotosúťaž Handlovské momenty
pokračuje témou Handlovčania vo svete
Handlovčania, pochváľte sa svojou
najkrajšou fotografiou zo sveta v
augustovom kole fotosúťaže Handlovské momenty, ktorá prebieha na
oficiálnom facebookovom profile
@Mesto Handlová. Pridajte do komentára pod tento príspevok Vašu
najkrajšiu fotografiu z miesta vo svete, kde žijete alebo krásneho miesta

z dovolenky. Napíšte, čím Vás práve
to miesto očarilo. Fotografia s naj
väčším počtom páčikov a fotografia,
ktorú vyberie odborná porota na
čele s fotografom Ľuboslavom Kurincom (Spiritualphoto) opäť získajú
Monografie Mesta Handlová I. Súťaž
sa končí v pondelok, 31. augusta o
12:00.
(RED)

Facebooková fotosúťaž Handlovské momenty pokračuje tretím kolom.

FOTO: TG
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA
Spomienka
Dňa 21. augusta
si pripomenieme 8.
výročie, od kedy nás
navždy opustil náš otec
Martin Bilik.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti
s rodinami.
Kto v srdci žije, nikdy neumiera.

Handlová má výborné podmienky pre horskú cyklistiku

Spomienka
Dňa 12. augusta si
pripomenieme nedožité
83. narodeniny pána
Štefana Abraháma.
Nezabúdame
a spomíname. Brat Juraj
s celou rodinou.
5/15/8/2020/OI

Poďakovanie

1/15/8/2020/OI

Dňa 23. 7. 2020
sme sa navždy rozlúčili
s našou sestrou, tetou,
krstnou mamou,
priateľkou, susedou, pani
Annou Madolovou.

Spomienka
Dňa 14. augusta
si pripomenieme prvé
smutné výročie, odkedy
nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a
starý otec
Tibor Kóša.
Spomínajú manželka Jolanka s celou rodinou.
2/15/8/2020/OI

Spomienka

S láskou spomíname na našich rodičov
Máriu a Jozefa Wohlandovcov
a
Margitu a Juraja Althapovcov.

Odišla si cestou, ktorou
kráča každý sám. Brána
spomienok ostáva otvorená. Odišla si ako tichý
sen, ani si nám nestihla povedať: “Moji drahí
zbohom, ja už neprídem.” Tam, kde si, je snáď
všetko dobré. Si tam, kde nie je zlo, závisť, neúcta
k starším. Možno sa odtiaľ na nás teraz dívaš
a určite uvidíš, že nám všetkým naozaj veľmi
chýbaš. Odišla si tíško z tohto života, ale krásne
spomienky a večná láska v nás stále zostávajú,
pretože ten, kto žije v našich srdciach, nikdy
neumiera. Ten, kto Ťa poznal, spomenie si,
kto Ťa mal rád, nezabudne.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí prejavili úctu
k Anke a prišli ju odprevadiť na poslednej
pozemskej púti. Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavy úprimnej
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
7/15/8/2020/OI

Spomienka
Dňa 20. augusta uplynú
dva roky, odkedy nás
opustil manžel,
otec, starý otec
Dušan Geráth.

Hoci ste odišli a už nie ste medzi nami,
no v našich srdciach budete navždy žiť.
Syn Milan, dcéra Mária a vnuk Milan s rodinou.
6/15/8/2020/OI

S úctou spomínajú
manželka Marika,
syn Dušan s rodinou a
dcéra Ingrid s rodinou.

Spomienka
Dňa 18. augusta 2020
uplynie 5 rokov, čo nás
opustila naša drahá
dcérka
Antónia Ilešičová.
Keď si bola s nami,
tvojim krédom bola
viera, nádej a láska.
Tvoj humor a potreba pomáhať vždy pri srdci
hriala. Tvoj dotyk bol vždy ochranou a oporou,
s tebou bol vždy veselší svet. V našom srdci žiješ
večne ďalej - spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Spomínajú rodičia, sestra Ľudmila s rodinou
a ostatná rodina a priatelia.

Dotĺklo srdce, ktoré ma milovalo.
Bolesťou unavený, tíško zaspal,
zanechal tú, ktorú veľmi miloval.

Od 1. augusta na Partizánskej uli
ci v Handlovej funguje požičovňa
horských elektrobicyklov. Pre
vádzkuje ju Tomáš Katriňák.
Ako ste dospeli k nápadu otvoriť v
Handlovej práve požičovňu elekt
robicyklov?
Na začiatku bol môj dlhoročný sen
o vlastnom cyklopodniku. Pôvodne
som zamýšľal otvoriť len malú dielňu
na servisovanie bicyklov. Počas mojej
predošlej práce v cyklopredajni som
mal možnosť sledovať, akým fenoménom sa elektrobicykle stávajú a ako
pozitívne na ne ľudia reagujú. Elektromobilita je vo všeobecnosti globálnym
trendom a skôr či neskôr sa to prejaví
aj u nás. Handlovú vnímam ako nádherný priestor, priam stvorený na cyklopotulky. Bicykle s elektropohonom
umožnia dostať sa do prírody bez väčších ťažkostí aj tým, ktorí by si na to
inak netrúfli. Kvalitný elektrobicykel
je nemalá investícia a rekreačnému
jazdcovi sa nemusí vyplatiť. Ak si však
človek bicykel požičia, ušetrí financie a
navyše nemá starosti s jeho skladovaním, zabezpečením, či údržbou.
Ako by ste opísali elektrobicykle
niekomu, kto sa na niečom takom
ešte nevozil?
Elektrobicykle sú jednoducho bicykle
s prídavným elektrickým pohonom.
Majú všetko, čo obyčajné bicykle, ktoré pozná každý z nás. Dve kolesá, pedále, prehadzovačku. Navyše je akurát
elektromotor, ktorý jazdcovi pomáha
pri šliapaní do pedálov maximálne do
rýchlosti 25 km/h. Elektrobicykel nie
je motorka. Na to, aby Vám motor pomáhal, musíte aj Vy točiť pedálmi. Pri
jazde je možné si voliť niekoľko úrovní
podpory elektropohonu.
Aké stroje máte momentálne v po
nuke? Čo sa dá na nich zvládnuť?
V ponuke máme 6 elektrobicyklov. Ide
o horské bicykle so širokými možnosťami využitia. Ponuka je vyskladaná
tak, aby dokázala vyhovieť rôznym
typom postáv. Dostupné sú 2 pánske (resp. unisex) horské bicykle s
predným odpružením (tzv. hardtail),
2 dámske horské bicykle (hardtail) a
2 celoodpružené bicykle. Hardtaily

10/15/8/2020/OI

Peter Scheibstein, 72 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 9/12.

Spomienka
19. augusta uplnie rok,
odkedy nás navždy
opustil
Eduard Holu.
S láskou spomínajú
deti s rodinami.
9/15/8/2020/OI

LETNÍ REBELI
Rodinný / SR / MP 7
90 min / 5 €
13. 8., 17.00 / 14. 8., 16.00
16. 8., 16.00 / 17. 8., 17.00

Viliam Lezo, 66 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 18/7.

Riadková inzercia

#FOLLOWME
Horor / USA / MP 15 / titulky
106 min / 5 €
31. 7., 18.00

AVA: BEZ SÚCITU
Akčný / USA / MP 15 / titulky
96 min / 5 €
16. 8., 18.00

Dám do prenájmu dvojizbový byt na
ulici ČSA 4 (Mototechna). V prípade
záujmu ma kontaktujte na tel. č.:
0908 399 800.

SALTO JE KRÁĽ (F. K. REBEL)
Dokumentárny / SR / MP 12
63 min / 5 €
17. 8., 19.00

Predám kočík trojkom. sivý 120 €.
Stolík + stolička 40 €. Č.t.: 0904 895
772. HA.
4/15/8/2020/ORI

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ.

FATIMA
Historický / USA / MP 15 / titulky
88 min / 5 €
14. 8., 18.00

TROLLOVIA: SVETOVÉ TURNÉ
Animovaný / USA / MP / dabing
91 min / 5 €
15. 8., 16.00 / 23. 8., 16.00

Robert Šingliar, 40 r.
naposledy bytom Okružná 25/10.

3/15/8/2020/ORI

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 16 / 2020
je v utorok 18. 8. 2020
Noviny nájdete v schránkach
v stredu 26. augusta 2020.

Má podľa Vás Handlová a okolie
cykloturistický potenciál?
Handlová má podľa mňa výborné
podmienky pre horskú cyklistiku a
cykloturistiku. Je obklopená prírodou a kopce sú priam na dosah ruky.
V okolí je viacero vrcholov s nádhernými výhľadmi. Ja osobne vnímam ako

výhodu, že Handlová nepatrí medzi
rušné a preplnené mestá. Pre mňa je
Handlová pokojným a priateľským
mestom s krásnou prírodou. Pritom je
v dostupnej blízkosti k miestam s vyhľadávanými atrakciami, ako sú Bojnice, či Kremnica. Pokojne sa môže stať
útočiskom pre návštevníkov, ktorí si
chcú aktívne oddýchnuť a nemať pritom veľký odstup od rušných miest.
Dajte nám tip na pekný cyklový
let v okolí, ktorý by naplno využil
schopnosti elektrobicyklov?
Pri pešej turistike aj cyklovýlete mám
rád, ak je na trase nejaké miesto, či vrchol s pekným výhľadom. A Handlová
má takých miest v okolí hneď niekoľko - Veľký a Malý Grič, Kňazov kopec,
Bralova skala. Na každý z nich sa dá s
našimi bicyklami dostať. Milovníkom
adrenalínu by som odporučil pojazd
na handlovských trailoch. Remata je
zase pekné miesto na rodinný výlet s
deťmi.
11/15/8/2020/PI

Program 12. - 26. augusta 2020

Vlasta Ostatná, rod. Ďurinová, 77 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 25/17.

8/15/8/2020/OI

majú univerzálne možnosti využitia.
Sú vhodné na bežné rekreačné vozenie po spevnených, či nespevnených
cestách a na rôzne výjazdy v teréne.
Celoodpružené bicykle sú priamo
určené na náročnejšie terény a na adrenalínové zjazdy, ako sú napr. handlovské traily.
Okrem bicyklov máme v ponuke cyklovozík a cyklosedačky na prepravu
detí a rôzne cyklistické doplnky ako
prilby, osvetlenie, či kapsičky, ktoré je
možné si k bicyklom požičať. Bicykle
teda vieme pripraviť na rodinné cyklovýlety s deťmi, romantický výjazd
zaľúbenej dvojice, ale aj naháňačku
súťaživých kolegov z práce.

FOTO: TK

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Navždy nás opustili
Helena Mikuliaková, rod. Dvořáková, 66 r.,
naposledy bytom Žiarska 20.

Elektrobicykle s detskou sedačkou a vozíkom.

Nový slovenský film sa nakrúcal aj v Handlovej.

Zmena programu vyhradená.
www.kino.handlova.sk

VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO
MALEJ PANDY
Animovaný / USA, RF / MP / dab.
84 min / 5 €
20. 8., 17.00
ŠARLATÁN
Dráma / ČR / MP 12
118 min / 5 €
20. 8., 19.00 / 24. 8., 17.00
HURÁ DO DŽUNGLE
Animovaný / MAU / MP / dabing
88 min / 5 €
21. 8., 16.00 / 22. 8., 16.00
ŠŤASTIE JE KRÁSNA VEC
Komédia / ČR / MP 15
99 min / 5 €
21. 8., 18.00 / 22. 8., 20.00
23. 8., 18.00
DÉMON ZATRATENIA
Horor / USA / MP 15 / titulky
95 min / 5 €
21. 8., 20.00 / 22. 8., 18.00
24. 8., 19.00

MFK Baník Handlová postúpil do 2. kola Slovnaft cupu,
v prvom kole súťažného ročníka ligy však vybuchol
Banícke derby dvoch najväčších
miest regiónu sa hralo po bezmála
40 rokoch. Pozrieť si ho prišlo 950
ľudí.
Na futbalovom štadióne v Handlovej
sa hralo dlho očakávané futbalové derby dvoch blízkych baníckych
miest. Stretli sa v 1. kole Slovenského
pohára - Slovnaft cupu 2020/2021.
Obidve mužstvá vychádzali zo zabezpečenej obrany a streleckých
pokusov, ako i gólových príležitostí,
veľa nebolo. Zato snahy, bojovnosti,
obetavosti na oboch stranách až-až.
Rozhodol penaltový rozstrel
V 10. minúte sa domáci Kozárik snažil prelobovať brankára hostí Krauska, lopta však preletela hosťujúcich
futbalistov i bránu. V 27. minúte po
kombinácii Kozárik – Smidka - letela
hlavička Maruniaka vedľa ľavej žrde
brány hostí. V 28. minúte strelecký
pokus Martina Smidku z 22 metrov
pokryl hosťujúci brankár. V 29. minúte hosťujúci stopér Spevár vystrašil svojich spoluhráčov hlavičkou na
vlastnú bránu, ktorú lopta tesne minula. V 31. minúte po rohovom kope
Škultétyho strelecký pokus Mnícha
bezpečne chytil domáci brankár Madarász. V 41. minúte strelecký pokus
Martina Smidku opäť pokryl hosťujúci brankár Krausko. Pekný strelecký
pokus i výborný zákrok brankára boli
ozdobou stretnutia.
Úvod do druhého polčasu vyšiel
domácim futbalistom, keď po centri
Tomu, letel strelecký pokus domáceho kapitána Bugára tesne nad bránou
hostí. V 53. minúte sa snažil individuálne presadiť cez obranu Prievidze
Martin Smidka, jeho snahu ovšak obrana hostí odvrátila na rohový kop. V
66. minúte, po súboji, sa nešťastne

zranil stopér hostí Adamček, ktorému
i touto cestou v mene klubu MFK Baník Handlová želáme skoré uzdravenie. V rozpätí 67. – 73. minúty zahrávali hostia z Prievidze tri štandartné
situácie, domáci brankár Madarász, za
pomoci spoluhráčov v obrane, loptu
vždy odvrátil do bezpečia. V 87. minúte strelecký pokus kapitána hostí
Mnícha rozvlnil len ochrannú sieť. V
závere stretnutia a v nadstavenom
čase už obidve mužstvá viac čakali
na kopy zo značky pokutového kopu.
Pri nich dvoma výbornými zákrokmi
poslal do druhého kola Slovenského
pohára MFK Baník Handlová brankár
Madarász.
Po oslavách bruchabôľ
Po hodoch a postupe v Slovnaft
cupe rýchlo nastalo po výbuchu v
prvom ligovom kole bolenie brucha.
V Handlovej sa predstavilo mužstvo z
Chocholnej, ktoré vychádzalo z dobre
organizovanej defenzívy do smrtiacich kontier a domáce mužstvo si s
touto ich taktikou nevedelo poradiť
počas celého stretnutia.
Úvod stretnutia bol z obidvoch strán
opatrný, hostia pozorne bránili a domáci futbalisti sa nevedeli dostať do
gólových situácií, či streleckých pokusov. Hrali pomaly, nepresne, bez
pohybu. V 9. minúte strelecký pokus
Kozárika z diaľky letel vedľa ľavej
žrde hosťujúcich futbalistov. Hostia
pohrozili hneď z protiútoku. Hlavička
Jána Tuharského letela vedľa ľavej
žrde. V 15. minúte na centrovanú loptu najvyššie vyskočil hosťujúci Dávid
Kováčik a peknou hlavičkou otvoril
skóre stretnutia. V 22. minúte z priameho kopu hosťujúci Sabadka trafil
brvno domácej brány. V 24. minúte
strelecký pokus domáceho Kozárika
chytil hosťujúci brankár Koszeghy,

vzápätí strelecký pokus toho istého
hráča skončil vedľa ľavej žrde. V 30.
minúte po strieľanom centri Kováčika
chýbal Martinovi Smidkovi krok, aby
loptu zasunul do brány. V 37. minúte
z rohu pokutového územia centroval
Tulpík a Ján Tuharský medzi stopérmi domácich prudkou strelou zblízka
nedal domácemu brankárovi šancu.
Na domácom ihrisku štatistami
Domáci futbalisti cez prestávku vys
triedali dvoch hráčov a nastúpili so
snahou otočiť výsledok stretnutia. V
46. minúte po peknej kombinačnej
akcii striedajúci Gordulič znížil stav
stretnutia na 1:2. V 54. minúte sa k
lopte dostal Martin Smidka, ktorý po
kontakte s hosťujúcim stopérom spadol v pokutovom území, píšťalka hlavného rozhodcu stretnutia však mlčala. Vzápätí po chybnej rozohrávke
domáceho Kozárika nasledoval faul
v pokutovom území a nariadený pokutový kop hosťujúci Tulpík bezpečne premienil.Od tohto momentu už
jasne dominovali hosťujúci futbalisti.
Rýchlymi brejkmi a presným zakončením urobili z domácich futbalistov
štatistov. V 66. minúte hosťujúci Ján
Tuharský ukázal, že v tomto stretnutí je rozdielovým hráčom a zvýšil na
1:4. V 70. minúte zvýšil vedenie hostí
Dávid Kováčik a v 74. minúte hosťujúci Suchánek ukončil osemminútovú
demontáž domáceho mužstva – 1:6.
Víťazstvo hosťujúcich futbalistov bolo
úplne zaslúžené. Vychádzali z organizovanej obrany do rýchlych protiútokov, ktoré vedeli presne zakončovať.
Domáci futbalisti po góle z penalty už
nenašli psychické ani fyzické sily, aby
zabojovali o priaznivejší výsledok.
Treba len veriť, že na nevydarený zápas mužstvo čo najskôr zabudne.
Igor Belák

Súpisku MBK Handlová posilnili
dvaja mladíci i srbský center
Noel Mikič a Adam Krčmárik vstúpia do nového súťažného ročníka
bez ligových skúseností, no ambície, ani odhodlanie im nechýbajú.
Do posledných chvíľ ale priaznivcov handlovského Baníka trápila
otázka postu pivota.
Noela Mikiča zeleno-čierny dres obliekal už v sezóne 2018/2019. 18-ročný, 191 cm vysoký odchovanec Baníka, ktorého najsilnejšou stránkou
je doskok. „Handlovský dres si obliekam od detstva a popri pôsobeniu
v mládežníckych kategóriách som
pravidelne navštevoval zápasy najvyššej basketbalovej súťaže. Vždy
som popri tom túžil dostať sa na súpisku mužského “áčka” a preto je toto
obdobie pre mňa akýmsi splneným
snom. Uvedomujem si, že to spočiatku nebude jednoduché, pretože
medzi juniorským a mužským basketbalom je priepastný rozdiel. Som
ale pripravený urobiť v rámci tréningu
maximum a vypýtať si minúty na palubovke,” povedal po podpise zmluvy
Noel Mikič.
Adam Krčmárik je 20-ročný krídelník
a odchovanec považskobystrického
basketbalu. V mládežníckych kategóriách sa vždy radil k lídrom svojho
tímu. V uplynulej sezóne figuroval na
súpiske prvoligovej Považskej Bystrice a sezóna bola z jeho pohľadu
veľmi úspešná. Vďaka nej sa dostal
do hľadáčika hornonitrianskeho basketbalového klubu. „V mojom prípade

pôjde o debut v najvyššej mužskej súťaži a preto som plný očakávaní. Do
svojho nového pôsobiska sa veľmi
teším, najmä na atmosféru v jednotlivých športových halách, no predovšetkým na zápasy pred povestným
handlovským fanklubom. Ako absolútny nováčik by som chcel v Slovenskej basketbalovej lige nazbierať
čo najviac skúseností a to najmä od
ostrieľaných spoluhráčov. Ak sa dostaví šanca vybehnúť na palubovku,
nechám na nej všetko,” skonštatoval
mladý ligový debutant.
Aleksandar Zečević, odchovanec
basketbalu v Novom Sade prichádza
spoza “veľkej mláky,” kde popri štúdiu pôsobil v tíme Florida Atlantic
University, v rámci vysokoškolskej
súťaže NCAA. „Popri svojej kariére
som sa vždy zaujímal aj o iné súťaže. V mladom veku hráč nikdy nevie, kam budú smerovať jeho ďalšie
kroky a akým smerom sa uberie jeho
basketbalová budúcnosť. Preto som
zvedavý a často som si robil vlastný
prieskum. Slovenská liga je v Srbsku
veľmi známa, veď mnoho mojich krajanov v nej strávilo krásne roky. Len
nedávno som sa rozprával s jedným
mojim priateľom, ktorý na Slovensku
taktiež pôsobil a informácie som čerpal aj v USA, od svojich spoluhráčov,
ktorí prišli práve z tejto súťaže. Všetci
sa nezáväzne od seba zhodli, že ide o
súťaž, v ktorej nazbierali cenné skúsenosti,” vysvetlil 208 cm vysoký center.
Pavel Procner, www.mbkhandlova.eu

Srb musí prejsť karanténou a testovaním na COVID. K tímu by sa mal pridať polovici augusta.
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26. ročník Memoriálu Ondreja Haviara

V dňoch 28. - 29. augusta sa na Námestí v Handlovej uskutoční už 36. ročník
basketbalového turnaja O kôš mesta Handlová, ktorý je zároveň 26. ročníkom
memoriálu Ondreja Haviara. Všetkých Vás srdečne pozývame.

