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Dve nové jednosmerky umožnia ľuďom pohodlné parkovanie
Od októbra sa mení organizácia 
dopravy na uliciach Partizánska, 
Poštová a Dimitrovova. 

Zmeny v doprave si vyžiadal zvyšujúci 
sa počet áut v  Handlovej i  snaha 
zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. 
Na Partizánskej ulici je už státie 
vozidiel zakázané, z časti ulíc Poštová 
a Dimitrovova sa stanú jednosmerky 
v priebehu októbra.

Partizánska ostane 
obojsmerná

Partizánska ulica je v  území 
zastavanom prevažne bytovými 
domami. Šírka cesty je menej ako šesť 
metrov a bezpečnú dopravu doteraz 
často komplikovali zaparkované 
vozidlá. Zjednosmernenie ulice by 
však problém nevyriešilo. Pracovníci 
mestského úradu spolu s dopravnými 
inžiniermi Okresného riaditeľstva 
policajného zboru v  Prievidzi 
vykonali obhliadky danej lokality 
opakovane. Po zvážení situácie ulicu 
zjednosmerniť neodporučili. 

„Zjednosmernením ulice by sa zvýšil 
počet vozidiel prechádzajúcich cez 
Námestie baníkov, čím by stúplo riziko 

kolízie s chodcami. V opačnom smere, 
od Námestia baníkov po pohostinstvo 
Slovan, je pri potravinách Jednota 
zlý výjazd na štátnu cestu v  smere 
do Prievidze,“ vysvetlil Rastislav 
Daubner z  Oddelenia výstavby, 
územného plánu, dopravy a ochrany 
životného prostredia. Po novom je 
teda státie vozidiel na Partizánskej 
ulici zakázané.

Chýbajúce parkovacie miesta radnica 
sľubuje doplniť. „Náklady na výstavbu 
približne tridsiatich parkovacích 
plôch chceme zakomponovať do 
budúcoročného rozpočtu. Okrem 
toho chceme v  budúcom roku 
predstaviť aj ucelenú parkovaciu 
politiku mesta, “ povedala primátorka 
Handlovej Silvia Grúberová.

Zmenu žiadali obyvatelia
Aj ulice Poštová a  Dimitrovova sú 
pre odstavené vozidlá popri ceste 
ťažko prejazdné v  oboch smeroch. 
Dopravnú situáciu by malo zlepšiť 
ich zjednosmernenie. 

„Časť Dimitrovovej ulice – od 
križovatky s ulicami Parková a 1. mája 
po križovatku s  Úderníckou ulicou 

– zjednosmerníme smerom dole. 
Jeden pruh cesty bude určený 
na parkovanie,“ vysvetlil Rastislav 
Daubner z  Oddelenia výstavby 
a územného plánovania.

Ulica Poštová bude jednosmerná 
od križovatky s  Úderníckou pri 
Karpatskom dome po križovatku 
s  ulicou 1. mája. „Po Poštovej 

ulici chodia aj deti do školy, 
pritom tam vôbec nie je chodník. 
Zjednosmernenie cesty požadovali 
sami obyvatelia ulice,“ doplnil 
Daubner. Na zmeny v  organizácii 
dopravy bude mesiac upozorňovať 
prenosné dopravné značenie, aby si 
ľudia na nové pravidlá zvykli.

(sj)

Handlová hospodári s 13 mil. eur

Poslanci odsúhlasili šiestu zmenu 
rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením poslanci 
zmenili príjmovú aj výdavkovú 
časť rozpočtu. Zapojili doňho 
prostriedky účelovo určených 
finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu a  dotácií, pričom celkové 
navýšenie predstavuje rovnaký 
objem v príjmovej aj vo výdavkovej 
časti rozpočtu. Uskutočnili aj 
niektoré presuny medzi jednotlivými 
položkami. Rozpočet bol po šiestej 
zmene schválený ako vyrovnaný, 
výdavková časť je vo výške 
13 001 265 EUR. 

Jedným z  problémov rozpočtu 
Handlovej sú podľa vedúceho 

ekonomického oddelenia chýbajúce 
peniaze od štátu za prebiehajúce 
projekty. „Chýbajú nám rozpočtové 
prostriedky, ktoré nám dlhujú 
riadiace orgány, napríklad za 
projekt opatrovateliek, alebo 
projekt hrubej zaškolenosti žiakov. 
Sú to nemalé čiastky. Záverečnú 
refundáciu na zaškolenosť žiakov 
čakáme vo výške 83 tis. EUR 
a  za projekt pre opatrovateľky 
viac ako 200 tis. EUR. Intenzívne 
komunikujeme s riadiacimi orgánmi 
a  príslušnými ministerstvami. Ak 
nám tieto peniaze nebudú vyplatené 
do konca roka, mesto sa dostane 
do veľmi ťažkej finančnej situácie,“ 
povedal Peter Mendel.

(sj)

Budúcnosť Baníckej kolónie bude 
riešiť poradná komisia

Koncepčný dokument by mala 
komisia pripraviť do mája 2020. 
Členom pracovnej skupiny sa môže 
sťať každý.

Primátorka zriadila poradnú 
komisiu, ktorá sa bude zaoberať 
budúcnosťou rómskej osady 
v  Handlovej. Poradná komisia má 
tri pracovné skupiny. Prvá skupina 
sa bude venovať oblasti bývania 
a  infraštruktúry, druhá  vzdelávaniu, 
zamestnanosti ,  bezpečnosti 
a  prevencii, tretia pracovná skupina 
sa zameria na kultúru, spôsob života 
a  sabeuvedomenie Rómov. Každá 
skupina bude mať odborného garanta 
z členov komisie. Členmi komisie sú 
okrem vedenia mesta a zamestnancov 
mestského úradu aj poslanci Ivana 
Hromádková, Alžbeta Orthová, a Jozef 
Stopka. 

Gestorom komisie a  zodpovednou 

osobou za riadenie a  koordináciu 
všetkých procesov je Veronika 
Cagáňová, vedúca Sociálneho 
oddelenie mestského úradu. 

Členmi pracovnej skupiny sa môžu stať 
aj ďalší Handlovčania, ktorí prejavia 
záujem. „Budeme sa snažiť motivovať 
Rómov, aby sa priamo zapojili do práce 
v jednotlivých pracovných skupinách 
komisie,“ doplnila Veronika Cagáňová.  
Harmonogram aktivít poradnej 
komisie navrhla do mája 2020, dokedy 
by mala komisia pripraviť koncepčný 
materiál o  budúcnosti Banskej 
kolónie. Potom bude nasledovať 
pripomienkový proces pre verejnosť. 
Po zapracovaní relevantných 
pripomienok dokument komisia 
predloží mestskému zastupiteľstvu. Po 
schválení poslancami bude dokument 
pre mesto záväzný. 

(sj)

Vedúci ekonomického oddelenia Peter Mendel.
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Samospráva sa chce lepšie starať 
o svoj extravilán. Prvým krokom je 
scelenie mestských pozemkov a ich 
zámena so súkromným majiteľom.  

Uznesenie o  zámene pozemkov 
medzi mestom a  súkromnou 
firmou, ktoré poslanci schválili na 
svojom augustovom zasadnutí, 
museli na septembrovej schôdzi 
zrušiť. Pri schvaľovaní zámeny totiž 
nebol dodržaný zákonný postup. 
Uznesenie v auguste poslanci schválili 
jednoduchou väčšinou hlasov. Zámena 
nehnuteľného majetku mesta, ktorého 
zostatková hodnota je vyššia ako 
3 500 EUR, je však považované za prípad 
hodný osobitného zreteľa a poslanci ju 
musia schváliť trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov mestského 
zastupiteľstva. Tomu musí predchádzať 
zverejnenie zámeru mesta najmenej 
pätnásť dní pred konaním mestského 
zastupiteľstva s  presným označením 
zamieňaných nehnuteľností. 

Čo mesto ponúka a čo získa?
Zámerom mesta je zameniť svoje 
lesné pozemky o  celkovej výmere 
311 112 m2 za 162 277 m2 pozemkov 
a  budovu fary v  Novej Lehote, ktoré 
vlastní spoločnosť Males. Podľa 
zástupcu primátorky Radoslava 
Iždinského sú pozemky, ktoré chce 
mesto vymeniť, nevyužiteľné. „Jedná sa 

Mesto chce získať chránený les, pozemky
a faru v Novej Lehote  

o niekoľko desiatok parciel uprostred 
súkromného lesa, ktorý vlastní firma 
Males. Nemáme nad týmto majetkom 
kontrolu, nevieme sa k  nemu dostať 
ani na ňom samostatne hospodáriť. 
Snažíme sa teda sceliť majetky, ktoré 
nemáme pod kontrolou a  vymeniť 
ich za niečo, čo hodnotu má,“ povedal 
Iždinský. Spoločnosť Males mestu na 
výmenu ponúkla ucelené pozemky 
v  intraviláne mestskej časti Nová 
Lehota o celkovej výmere 18 044 m2, 
budovu bývalej fary s ovocným sadom 
a  14 hektárov lesa pod Bielou skalou, 
ktorý je zaradený do piateho stupňa 
ochrany. 

Budova fary je zanedbaná
Budova bývalej fary v  Novej Lehote 
je v pomerne opotrebovanom stave. 
Podľa zástupcu primátorky však 
otázkou dňa nie je riešenie stavu 
nehnuteľnosti, ale scelenie a výmena 
mestských pozemkov. “Fara je kusom 
histórie Handlovej. Aj získaním 
tejto budovy do majetku mesta sa 
snažíme v ľuďoch podporovať zdravý 
lokálpatriotizmus. Chceme, aby tam 
konečne vznikol priestor, kde by 
sa mohli obyvatelia Novej Lehoty 
stretávať a žiť komunitným životom,“ 
vysvetlil viceprimátor. Podľa jeho 
ďalších slov nechce zaťažovať rozpočet 
mesta nákladmi na rekonštrukciu fary. 
Návrh na využitie budovy a pozemkov 

vo vlastníctve mesta má vypracovať 
pracovná skupina Handlovské lesy. 
„Máme v  úmysle osloviť aj našich 
rodákov v  Nemecku. Myslím si, že 
sa jedná o  veľmi zaujímavý projekt, 
s veľmi optimistickým výhľadom do 
budúcnosti,“ dodal.

Poslanci rozhodnú v októbri
Za zámer mesta zameniť nehnuteľný 
majetok mesta Handlová s  firmou 
Males z  dôvodov osobitného zreteľa 
hlasovali na septembrovom mestskom 
zastupiteľstve všetci prítomní poslanci. 
O samotnej zámene budú definitívne 
rozhodovať na svojom zasadaní 
v októbri. 

Lesy, lúky a sady
dostanú správcu

O prírodné plochy v okolí mesta sa 
mesto doteraz nestaralo. 

Primátorka mesta Silvia Grúberová 
v  máji zriadila pracovnú skupinu 
Handlovské lesy. Jej členmi sú niektorí 
poslanci a členovia komisií cestovného 
ruchu, ekonomickej a výstavby. Cieľom 
skupiny je podľa nej prinavrátenie lesov 
v okolí Handlovej do majetku mesta.

Prvou úlohou pracovnej skupiny je 
identifikovať plochy v  extraviláne 
mesta, ktoré mesto vlastní a pripraviť 
plán, ako sa o  ne starať. Mala by aj 
vytipovať zaujímavé plochy v  okolí 
Handlovej, ktoré by bolo v budúcnosti 
vhodné získať do vlastníctva mesta. 
Pracovná skupina v súčasnosti funguje 
ako poradný orgán primátorky, neskôr 
by sa však mala pretransformovať 
do občianskeho združenia, alebo 
neziskovej organizácie. „Chceme 
založiť organizáciu, ktorá sa bude 
venovať správe a  rozvoju prírodných 
plôch v  majetku mesta. Boli by sme 
radi, keby dokázala aj získavať financie 
z  nadačných schém, fondov, dotácií, 
alebo grantov,“ dodala Grúberová. 
Víziou samosprávy je podľa nej lepšia 
opatera o lesy, lúky a sady vo vlastníctve 
mesta a  vybudovanie rekreačnej 
infraštruktúry v okolí Handlovej. 

Kultúrne dedičstvo Handlovej spoznali stovky ľudí
Súťaž s  handlovskými ikonami, 
ktorá prebieha v  rámci 
medzinárodného podujatia, je 
predĺžená. 

Handlová sa aj tento september 
zapojila do Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva, ktorých cieľom 
je prehĺbiť záujem ľudí o  kultúrne 
dedičstvo a jeho ochranu.

Do aktivít na posilnenie povedomia 
o  kultúrnom dedičstve Handlovej 
sa okrem samosprávy zapojili 
aj Slovenské banské múzeum 
v  Handlovej, Súkromné múzeum 
Jána Procnera, farnosť  Handlová, 
Handlovský banícky spolok 
a Karpatskonemecký spolok. 
Ján Procner vo svojom múzeu počas 
septembra zaznamenal väčší záujem 
o  svoje múzeum. „Po celý čas som 
musel byť v  expozícii, lebo mnoho 
návštevníkov sa vopred neohlásilo, 
ale nechcel som ich sklamať, lebo 

viacerí prišli aj zo širšieho okolia,“ 
povedal umelecký rezbár. Veľký počet 
návštevníkov na Dni otvorených dverí 
si pochvaľovala Hildegarda Radovská 
z  Karpatskonemeckého spolku. 
„Aj tento ročník splnil všetky naše 
plány. Všetky stretnutia so školákmi 
i dospelými boli zamerané na históriu 
mesta, spôsob života našich predkov 
a na spomienky, ktoré nám zanechali,“ 
povedala predsedníčka spolku. 
Ako informovala Oľga Mihoková, 
prezentáciu obrázkov od autora Igora 
Lackoviča za dva mesiace navštívilo 
vyše tristopäťdesiat ľudí. Výstavu 
súčasného sakrálneho umenia 
regionálnych umelcov kostole sv. 
Kataríny si prezrelo stošesťdesiat 
návštevníkov.

Súťaž mesta Handlová „HAIKONY“, 
zameraná na poznanie mesta a jeho 
ikonických stavieb, je predĺžená 
o  dva týždne, do 16. októbra. 
Grafiky architektonických skvostov 

Handlovej vytvoril akademický 
architekt Rastislav Nemec. Súťaž je 
určená pre škôlkarov, žiakov všetkých 
základných a stredných škôl na území 
mesta Handlová a  tiež verejnosti. 
Podrobnosti súťaže sú zverejnené na 
www.handlova.sk. Email pre zasielanie 
fotografií a informovanie o „HAIKONY“ 
pre všetkých: haikony@handlova.sk.

(r)

Samospávny kraj ocenil prácu 
Veroniky Cagáňovej

Trenčiansky samosprávny kraj 
sa rozhodol vyjadriť svoj obdiv 
i úprimnú vďaku všetkým tým, ktorí 
svoj život obetovali pomoci druhým.

Ťažká práca, ktorú človek musí 
vykonávať srdcom. Aj tak sa dá 
definovať náročné povolanie v oblasti 
sociálnych služieb. Ľudí, ktorí svoj 
život obetovali pomoci iným, sa 
v   tomto roku vôbec po prvýkrát 
rozhodol oceniť aj Trenčiansky 
samosprávny kraj. V  duchu rodinnej 
atmosféry si v  piatok 27. septembra 
prevzalo cenu desať významných 
sociálnych pracovníkov v   celkovo 
troch kategóriách. V kategórií Sociálny 
pracovník Trenčianskeho kraja 2019 
si plaketu ako poďakovanie za svoju 
prácu prevzala aj Veronika Cagáňová, 
vedúca Sociálneho oddelenia 
mestského úradu v Handlovej. „Práca 
v  sociálnych službách je vykonávaná 
24 hodín denne 7 dní v týždni  a 365 
dní v roku. Je preto našou morálnou 

povinnosťou vyjadriť im našu vďaku za 
úsilie a obetavosť,“ povedal predseda 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška. Slávnostným 
ceremoniálom hostí sprevádzala 
populárna slovenská herečka Bibiana 
Ondrejková. Oceňovania sa zúčastnil 
aj štátny tajomník Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej 
republiky Branislav Ondruš.

Veronika Cagáňová pracuje ako vedúca 
sociálneho oddelenia mestského 
úradu v Handlovej od novembra 2003. 
„Cenu prijímam s  pokorou a  beriem 
ju ako veľký záväzok a  motiváciu do 
ďalšej práce. Aj keď je to individuálne 
ocenenie, beriem ho ako ocenenie 
práce celého môjho tímu úžasných 
kolegýň. Moje poďakovanie však patrí 
aj bývalému a  súčasnému vedeniu 
mesta za podporu a zázemie, ktoré mi 
v  práci vytvorili,“ povedala Veronika 
Cagáňová.

Plátaniu nových chodníkov
a ciest odzvonilo

Po rozkopávkach budú stavebníci 
musieť uviesť do pôvodného stavu 
celý úsek dotknutej komunikácie. 

Obyvatelia Handlovej len s nevôľou 
sledovali, ako blízko ich domovov 
stavbári znova rozkopali len nedávno 
opravené cesty a chodníky. Stalo sa to 
napríklad pri kladení optických káblov 
spoločností televíznych operátorov, ale 
aj pri oprave plynovodného potrubia 
na sídlisku Morovno. 

“V prípade, že budú stavebníci 
zasahovať do opravených komunikácií 
a narúšať ich povrch, budú musieť 
upraviť celý úsek komunikácie. Nebude 

stačiť zaplátať ich len z časti, ako tomu 
bolo doteraz,” povedal prednosta 
mestského úradu Tibor Kolorédy. 

Pripomenul však, že rozkopávku 
pri oprave plynového potrubia si 
vyžiadala havarijná situácia a operátori 
optických káblov priniesli obyvateľom 
mesta kvalitnejšie služby. 

“Po ukončení platnosti stavebného 
povolenia si tak ako doteraz vždy 
skontrolujeme, či stavebník dodržal 
zmluvné podmienky a upravil terén do 
pôvodného stavu, avšak podľa nových 
vopred dohodnutých pravidiel,” 
uzavrel Kolorédy.  

Veronika Cagáňová (druhá zľava) s kolektívom
pracovníčok sociálneho oddelenia.
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MsP Handlová, volajte 24 hodín denne 
046/168 00, 046/5475 007

alebo 0905 499 384

Nezabudnite, 
ak ste svedkom 

protiprávnej činnosti, 
nahláste ju ihneď.

Sledujte nás na našich FB stránkach
@MestskapoliciaHandlova

@KarantennastanicaHandlova

Máte psíka? Nezabudnite ho
dať očipovať

Mestská polícia Handlová 
upozorňuje majiteľov psov, aby 
si svoje povinnosti ustanovené 
v zákone o veterinárnej starostlivosti 
splnili a predišli sankciám, ktoré im 
hrozia. 

Novú povinnosť pre majiteľov 
psov priniesla novela Zákona 
o  veterinárnej starostlivosti. „Naším 
cieľom je povinným čipovaním psov 
dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, 
keď nebudeme mať preplnené útulky 
a stratené psy sa budú rýchlo vracať 
majiteľom. Vďaka povinnej identifikácii 
psov a  ich majiteľov zasiahneme 
aj proti nelegálnym množiteľom,“ 
povedala Gabriela Matečná, ministerka 
pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka 
SR.

Odchytené psy neskončia
v karanténnej stanici

Označiť zviera čipom môže len 
súkromný veterinárny lekár. Aplikuje 
sa ako injekcia pomocou väčšej ihly 
do podkožia obvykle na ľavej strane 
krku. Aplikácia sa následne potvrdí 
čítačkou, ktorá zobrazí číslo čipu, 
a to uvedie veterinár do očkovacieho 
preukazu alebo pasu. Samotná 
aplikácia je takmer bezbolestná 
a  rýchla. Informácie o  psoch a  ich 
držiteľoch budú zaznamenané 
v  Centrálnom registri spoločenských 
zvierat. „Zaevidované údaje v  čipe 
slúžia na rýchlejšiu identifikáciu psa 
ako aj zistenie vlastníka v prípade, ak 
pes zabehne, alebo ujde z chovného 
priestoru. V  prípade, že takého psa 
hliadka mestskej polície odchytí, 
vďaka čipu rýchlejšie stotožní majiteľa 
a môže ho okamžite vyrozumieť. Vďaka 
čipovaniu pes nebude musieť byť 
umiestnený do karanténnej stanice,“ 
vysvetlil príslušník Mestskej polície 
Handlová Marek Mečiar.

Za trvalé označenie psa mikročipom 
je súkromný veterinárny lekár 
oprávnený požadovať úhradu najviac 
10 eur. Ak je majiteľ psa osobou 
v hmotnej núdzi alebo je poberateľom 

minimálneho dôchodku, túto čiastku 
za neho uhradí štát. V takom prípade je 
potrebné veterinárnemu lekárovi pred 
čipovaním psa predložiť potvrdenie 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
alebo Sociálnej poisťovne. Ak majiteľ 
psa poberá obe spomenuté štátne 
podpory, stačí predložiť iba jedno 
potvrdenie.

Vyhnite sa pokute
Vlastník psa narodeného do 
31. augusta 2018 je povinný 
zabezpečiť označenie psa najneskôr 
do 31. októbra 2019. Vlastníci psa 
narodeného po 1. septembri 2018 
musia dať psa začipovať pred prvou 
zmenou majiteľa, najneskôr však 
do 12. týždňa jeho veku. V  prípade 
predaja alebo darovania psa inej osobe 
bude musieť byť začipovaný ešte pred 
zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek 
šteňaťa. V prípade zmeny vlastníka psa 
alebo uhynutia psa je vlastník povinný 
túto skutočnosť nahlásiť súkromnému 
veterinárnemu lekárovi najneskôr do 
21 kalendárnych dní.

Ak majiteľ psa nezabezpečí na svoje 
náklady trvalé označenie psa, orgán 
veterinárnej správy mu uloží pokutu 50 
eur. Pokuty však hrozia aj veterinárom. 
Po novom majú zákaz ošetrovať psov, 
ktorí nie sú povinne začipovaní. Psa 
môžu ošetriť len v prípade ohrozenia 
života, prípadne zdravia psa alebo 
človeka. Pokiaľ tento zákaz porušia, 
hrozí im pokuta od 400 do 3 500 eur.

Pýtate sa na správnej adrese?
Pracovníci oddelenia komunikácie 
a  marketingu odpovedajú na 
otázky a  podnety podané cez 
oficiálne komunikačné kanály mesta 
a vylepšujú ich.

V  ostatnom čase sa viacerí 
Handlovčania obrátili na mestský 
úrad so sťažnosťou, že mesto 
nereagovalo na ich podnety, ktoré 
podali prostredníctvom sociálnej 
siete Facebook. Ukázalo sa však, že 
namiesto oficiálneho profilu „Mesto 
Handlová“ písali do skupiny „Spolu 
za Handlovú“. Tá vznikla v  roku 2017 
premenovaním skupiny „Chceme 
Žihadielko v  Handlovej.“ Oficiálnym 
profilom mesta nie je ani facebooková 
stránka primátorky Silvie Grúberovej, 
alebo občianskej platformy zoskupenia 
Lepšia Handlová.

„Mesto spravuje oficiálny profil na 
sociálnej sieti Facebook s  názvom 
Mesto Handlová a  zamestnanci 
oddelenia komunikácie odpovedajú 
aj na podnety podané cez portál 
Odkaz pre starostu. V iných diskusných 
skupinách, ktoré síce majú v  názve 
mesto Handlová, ale nijako s mestom 
v  skutočnosti nesúvisia, na podnety 
reagovať nebudeme. Reagovať na 
všetky podnety na neoficiálnych 
profiloch je z  časového hľadiska 
nevykonateľné,“ vysvetlila vedúca 
kancelárie primátorky mesta Jana 
Paulínyová.

Kam sa obrátiť s podnetom?

Oficiálny profil „Mesto Handlová“ na 
sociálnej sieti Facebook bol vytvorený 

v júni 2012. V súčasnosti sa páči 1977 
ľuďom a  má 2089 sledovateľov. Na 
tomto profile mesto vyhlasuje súťaže, 
informuje o  voľných pracovných 
miestach, zverejňuje relácie 
odvysielané z mesta prostredníctvom 
RTV Prievidza a  zdieľa fotogalérie 
z podujatí mesta. 

Odkaz pre starostu je nezávislá 
aplikácia, ktorú spravuje nezisková 
mimovládna organizácia Inštitút pre 
dobre spravovanú spoločnosť - SGI. 
Zamestnanci mesta prostredníctvom 
aplikácie odpovedajú na podnety 
ľudí, nemajú však možnosť riešenie 
podnetov vyhodnocovať. Od roku 
2015 pracovníci mesta vyriešili už 210 
podnetov Handlovčanov. Odklik na 

portál Odkaz pre starostu je zverejnený 
na hlavnej stránke webového sídla 
www.handlova.sk. 

Web bude prehľadnejší

Podľa Paulínyovej radnica pripravuje 
aj zmenu webového sídla www.
handlova.sk. „V  spolupráci s  členmi 
Komisie kultúry a rozvoja cestovného 
ruchu, zamestnancami Oddelenia 
komunikácie a  marketingu ako 
i  odbornými poradcami pracujeme 
na analýze najnavštevovanejších 
podstránok. Našim cieľom je vytvoriť 
novú a  prehľadnú štruktúru stránky. 
Verím, že tento cieľ sa nám podarí 
naplniť v  prvom štvrťroku 2020,“ 
uzavrela Paulínyová.

Termíny zvozu triedeného odpadu
na október 2019

Zvoz triedeného odpadu mesto 
Handlová a Nová Lehota

Papier: 9. októbra a 23. októbra
Plasty: 2. októbra, 16. októbra, 
30. októbra
VKM – Tetrapak: 1. a 2. októbra
Sklo: 15. októbra

Zvoz triedeného odpadu
mestská časť Morovno

a obce handlovskej doliny

Papier: 4. októbra, 18. októbra
Plasty: 11. októbra, 25. októbra 
a VKM – Tetrapak: 31. októbra
Biologicky rozložiteľný odpad – 
zvoz z hnedých nádob 
Mesto Handlová: 1., 14. - 15., 28. - 
29. októbra
Horný koniec, Nová Lehota a Morovno: 
7. - 8., 21. - 22. októbra

Hasiči budú kontrolovať požiarnu bezpečnosť
Preventívne protipožiarne kontroly 
v objektoch sa vykonávajú najmenej 
raz za päť rokov.

Počas víkendov od 11. do 20. októbra 
budú v meste prebiehať preventívne 
požiarne kontroly. Zabezpečovať 
ich bude Dobrovoľný hasičský zbor 
Handlová, časť Morovno. Členovia 
kontrolnej skupiny Michal Dobiš, Juraj 
Vavrík, Štefan Greguš a Dávid Bátora 
spolu skontrolujú štyristo domov 
na uliciach M. Krššákovej, Kvetná, 
M. Vladovej, Štefánikova, Odbojárov, 
Hlboká, J. L. Bellu, I. Olbrachta, 
Hviezdoslavova, Hečková, Brigádnická, 
Novomestského, Kpt. Nálepku, 
Robotnícka, Ligetská, Jánošíkova, 
Náhradné pole, Liptovská, SNP, 
Námestie baníkov, Obrancov miestu 
a Žiarska.

S ú č a s ť o u  p r e v e n t í v n y c h 
protipožiarnych kontrol je tiež 
oboznamovanie vlastníkov objektov 

s  požiadavkami na ochranu pred 
požiarmi a  poskytovanie odbornej 
pomoci. „Ak pri vykonávaní 
preventívnych protipožiarnych kontrol 
vzniknú pochybnosti o bezchybnom 
stave komínov, rozvodov elektrickej 
energie a  plynu z  hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná 
skupina navrhne, aby mesto požiadalo 
príslušné orgány o  preverenie ich 
stavu,“ doplnila Jana Grenčíková, 
referentka požiarnej ochrany na 
Mestskom úrade v Handlovej. 

(r)

Regionálna televízia Prievidza má nového spoločníka
Podiel obce Lehota pod Vtáčnikom 
v regionálnej televízii odkúpi firma 
Kinet.

Regionálna televízia Prievidza 
vykázala za rok 2018 stratu vo výške 
3 792,40 €. Valné zhromaždenie 
televízie preto schválilo úhradu straty 
spoločníkmi podľa výšky ich podielu na 
základnom imaní. Poslanci mestského 
zastupiteľstva na septembrovej schôdzi 
teda odsúhlasili, aby mesto Handlová 
ako spoločník s  12,5% podielom, 
uhradilo časť straty vo výške 474,05 €.

Valné zhromaždenie RTV Prievidza 27. 
júna schválilo aj prevod obchodného 
podielu obce Lehota pod Vtáčnikom 
na spoločnosť Kinet s.r.o.. Ako na 

mestskom zastupiteľstve informoval 
vedúci ekonomického oddelenia 
mestského úradu v  Handlovej Peter 
Mendel, spoločnosť Kinet sa zaviazala 
vyrovnať všetky záväzky obce Lehota 
pod Vtáčnikom do 31. decembra 2019. 
Namiesto pôvodne navrhovaného 
navýšenia základného imania 
spoločnosti o  20 000 €, ktoré malo 
slúžiť na obnovu technického 
vybavenia televízie, sa po vstupe firmy 
Kinet spoločníci rozhodli sanovať stratu 
minulých rokov, ktorá dosiahla výšku 
53 532 €. Poslanci mesta Handlová 
teda odsúhlasili aj jednorazové 
vysporiadanie časti neuhradenej straty 
minulých rokov RTV Prievidza vo výške 
20 000 €, pomerne k výške obchodných 

podielov spoločníkov, čo pre mesto 
Handlová predstavuje sumu 2 500 €.

Výkonná riaditeľka spoločnosti Dana 
Reindlová prezentovala valnému 
zhromaždeniu návrh racionalizačných 
opatrení, vďaka ktorým má 
regionálna televízia dosiahnuť úspory 
a  predchádzať tvorbe strát. Ide 
napríklad o zrušenie výroby a vysielania 
infotextu a športového spravodajstva 
a  obmedzenie využívania služieb 
externistov. Spoločnosť tiež bude 
s  mestami rokovať o  ukončení 
bezodplatného testovacieho vysielania 
živých prenosov zo zasadnutí 
mestských zastupiteľstiev na internete 
a o poskytovaní tejto služby za odplatu.
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COOP Jednota otvorila v Handlovej nový supermarket
Dizajnom si uctila kolorit baníckeho mesta

Pripomenuli si nedožitých 75 rokov Brigitte Irrgangovej
Významná handlovská rodina 
Irrgangovcov mala šesť detí. Päť 
chlapcov a  jedno dievča, ktoré 
zahynulo rukou vraha.

14. septembra 2019 si členovia 
Karpatsko-nemeckého spolku uctili 
pamiatku Handlovčanky Brigitte 
Irrgangovej, ktorá bola pápežom 
Jánom Pavlom v roku 2000 zapísaná 
do celosvetového martyrológia 
XX. storočia. Týmto aktom začal proces 
jej blahorečenia.
Ako informovala predsedníčka 
Karpatsko-nemeckého spolku 
Hildegarda Radovská, svätú omšu 
v kostole sv. Kataríny celebroval farár 

Mazúr z  nemeckého mestečka Loitz, 
kde Brigitte zomrela a je pochovaná. 
Spomienky sa zúčastnilo aj 25 hostí 
z  Nemecka, funkcionári spolkov 
z Hauerlandu aj obyvatelia Handlovej.  
Po ukončení svätej omše účastníci 
položili kvety a  zapálili sviečky 
k pamätnej tabuli venovanej Brigitte 
pred Špeciálnu základnú školu. 
O  hudobný doprovod podujatia sa 
postarala spevácka skupina Grünwald.
Manželia Irrgangovci ovládali všetky 
jazyky Hauerlandu, teda nemčinu, 
slovenčinu, češtinu i  maďarčinu. 
Obaja boli učiteľmi s veľkým srdcom. 
Wilhelm Irrgang sa už ako 29 ročný 
stal riaditeľom piatich základných škôl 

v  Handlovej. Neskôr bol riaditeľom 
prvej učňovskej školy a riaditeľoval aj 
prvej baníckej škole. „Pán Irrgang sa 
angažoval v bohatom kultúrnom živote 
v  našom meste. Založil I. hudobnú 
školu, postavil Kultúrny dom, tzv. 
Kultúrheim, vytvoril divadelný súbor 
na tú dobu veľmi vysokej kvality, 
spevácky súbor a vynikajúci orchester,“ 
vysvetlila Hildegarda Radovská. 

Rodina Irrgangová mala v našom meste 
veľa príbuzných i priateľov. Mali šesť 
detí – päť chlapcov a jedno dievča. Po 
druhej svetovej vojne ju však postihol 
osud mnohých karpatských Nemcov. 
V  roku 1946 museli Československo 

opustiť. Irrgangovci sa vysťahovali do 
východonemeckého mesta Loitz. Práve 
tu rodinu postihla ďalšia tragédia. 
V  lete 1954 padla jedenásťročná 
Brigitte za obeť sexuálnemu násilníkovi 
– len dva týždne pred sviatosťou 
birmovania, na ktorú sa pripravovala. 
Katolícka rodina bola navyše tŕňom 
v  oku komunistickým funkcionárom, 
keďže dvaja Brigittini bratia sa chceli 
stať kňazmi. Nový domov rodina našla 
až v  západonemeckom mestečku 
Linz na Rýne. Wilhelm po dlhšej dobe 
začal znova učiť a  jeho synovia Teo 
a Petr sa stali kňazmi. Svoje povolanie 
vykonávajú dodnes.

Foto: www.brigitte-irrgang.de

COOP Jednota je najväčšou 
maloobchodnou sieťou 
na Slovensku s najvyšším 
podielom predaja 
slovenských výrobkov, 

ktorý dosahuje až 70 percent. 
V  roku 2019 oslavuje 150 rokov 
od založenia prvého spotrebného 
družstva na Slovensku a  20 rokov 
od založenia vlastnej značky. 

V  Handlovej má spoločnosť tri 
predajne, a  to na Ulici SNP, na Ulici 
ČSA a najnovšie aj tzv. pod Vežičkou 
na Ulici 29. augusta. Pravidelne je 
spoločnosť COOP Jednota Prievidza, 
prostredníctvom sponzoringu, 
súčasťou kultúrnych, športových, ale 
aj študentských podujatí v  našom 
meste. Za všetky spomenieme Beh 
a  Vatra zvrchovanosti v  Chrenovci – 
Brusne, Cesta rozprávkovým lesom či 
Handlovská kapustnica. V  prospech 
všetkých obyvateľov Hornej Nitry 
COOP Jednota pravidelne poskytuje 
príspevok  Nemocnici s  poliklinikou 
v  Bojniciach. Naposledy to bolo 
vybavenie pre novorodenecké 
oddelenie. V závere tohto roka COOP 
Jednota prispeje k nákupu vybavenia 
pre ambulancie všeobecného lekárstva 
v  Chrenovci a  v  Nitrianskom Rudne, 
ktoré patria pod bojnickú nemocnicu.

Každý výrobok s logom COOP Jednota 
prechádza pravidelnou kontrolou 
v  akreditovaných laboratóriách 
s dôrazom na garanciu kvality. Skupina 
COOP Jednota patrí k  významným 
zamestnávateľom Slovenska. 
Poskytuje prácu viac než 15-tisíc 
zamestnancom v  10 logistických 
centrách a  30 regionálnych 
spotrebných družstvách. Z  nich 
26 vykonáva maloobchodnú 
činnosť prostredníctvom takmer 
2100 predajných miest na celom území 
Slovenska. Skupina COOP Jednota  
presadzuje environmentálnu politiku 

a  v  zmysle princípov spoločenskej 
zodpovednosti podporuje najmä 
zdravotníctvo a  lokálne komunity 
prostredníctvom Nadácie COOP 
Jednota.

Poctivý obchodník
Spoločnosť COOP Jednota sa stala 

držiteľom titulu Poctivý obchodník. 
„Udelenie titulu je potvrdením našej 
snahy o férovom prístupe v podnikaní,“ 
uviedol na margo ocenenia Branislav 
Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej 
sekcie COOP Jednoty Slovensko 
a  ako dodal: „Ako najväčší predajca 
slovenských potravín sme sa vždy 
snažili o  slušnosť v  dodávateľsko-
odberateľských vzťahoch. Ocenenie, 
ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod 
udelila, nás veľmi teší, no zároveň ho 
berieme ako záväzok do budúcna, 
že k  našim obchodným partnerom 
a  spotrebiteľom budeme aj naďalej 
pristupovať úctivo a zodpovedne.“ 

Ekologická firma
Spoločnosť COOP Jednota Prievidza 
pristupuje a  správa sa zodpovedne 
voči životnému prostrediu a  vďaka 

tomu sa stala držiteľom certifikátu 
ekologická firma. Princíp ochrany 
životného prostredia uplatňuje 
spoločnosť v praxi. Používa zariadenia 
priateľské k  životnému prostrediu 
s nízkou spotrebou elektrickej energie. 
Súčasťou rekonštrukcií predajní sa 
stalo aj zariadenie pre výrobu vlastnej 
elektrickej energie zo svetla, tzv. 
fotovoltaika alebo slnečná elektráreň. 
Vo všetkých predajniach sú už 
vymenené žiarivkové trubicové svetlá 
za LED svetlá. Celkovo sa vymenilo 
3 051 kusov svietidiel. Takáto výmena 
usporí ročne také množstvo CO2, ktoré 
by muselo absorbovať 6 600 veľkých 
stromov. Ďalším opatrením priateľským 
k  životnému prostrediu je výmena 
chladiacich  vitrín. To znamená, že 
otvorené vitríny nahrádzajú  vitrínami 
s dvierkami, ktoré šetria až 30% energie 
oproti pôvodným vitrínam. 

Otvorenie predajne
pod Vežičkou

Maloobchodná sieť COOP Jednota 
citlivo pristupuje ku každej novej 
predajni. Popri modernom dizajne 
a  inovatívnych technológiach 
nezabúda ani na históriu lokality, 
v  ktorej prevádzku otvára. Interiér 
n a j n o v š i e h o  s u p e r m a r k e t u 
v Handlovej pod Vežičkou tak zdobia 
dobové fotografie pripomínajúce 
minulosť mesta. V predajni našlo prácu 
jedenásť zamestnancov, spotrebitelia 
si môžu vybrať z ponuky 7 000 položiek 
v sortimente. „Každou novootvorenou 
prevádzkou vytvárame nové pracovné 
príležitosti, čím potvrdzujeme povesť 
jedného z najväčších zamestnávateľov 
na Slovensku. Zároveň tým otvárame 
dvere regionálnym dodávateľom, 
ktorým podávame pomocnú 
ruku a  poskytujeme priestor na 

vystavenie svojich výrobkov. Podporu 
zamestnanosti a  domácej produkcie 
považujeme za dôležitý nástroj 
rozvíjajúci domácu ekonomiku. 
V konkurencii zahraničných reťazcov 
nejde o  jednoduché poslanie, o  to 
väčšiu váhu mu prikladáme,“ zdôraznil 
Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP 
Jednoty Slovensko.     

Supermarket je vybavený modernými 
technológiami šetrnými k životnému 
prostrediu. Inovatívnym prvkom je 
svetlovod, ktorý potrubím zaisťuje 
denné svetlo do vnútorného priestoru 
budovy, kde ho nie je možné priviesť 
klasickými alebo strešnými oknami. 
Samozrejmosťou sú LED obrazovky 
a samoobslužné pokladne. 

„Otvorenie nového supermarketu 
v  historickej časti mesta Handlová 
predstavovalo pre nás od prvého 
momentu veľkú výzvu. Jedinečný 
priestor sídliska Juh, vystavaného 
v  50. rokoch minulého storočia 
v   architektonickom slohu 
socialistického realizmu, Handlovú 

identifikuje a  spoluvytvára génia 
loci tohto mesta,“ pripomenula 
Janka Madajová, predsedníčka 
predstavenstva COOP Jednoty 
Prievidza, pod ktorú novootvorená 
predajňa patrí. „Handlovčania určite 
poznajú široký bulvár lemovaný 
bytovými domami s nezameniteľnou 
výzdobou fasád, pásmi zelene 
i dominantou – vežičkou s hodinami. 
A  uprostred tohto históriou 
dýchajúceho priestoru, v  budove, 
ktorá bola pôvodne projektovaná ako 
obchod, cukráreň a zelovoc, otvárame 
náš supermarket. Bola to pre nás otázka 
cti a úcty k histórii mesta, aby sme v čo 
najväčšej možnej miere rešpektovali 
pôvodný vzhľad  budovy a jej súvislosť 
s okolím. Vychádzali sme z dobových 

fotografií a  časť exteriérových 
komponentov sme podľa nich dali 
nanovo vyrobiť. Ale nezostávame len 
pri exteriéri, aj pri interiérovom dizajne 
sme sa snažili podčiarknuť  jedinečný 
kolorit baníckeho mestečka, na ktorý 
odkazujeme niektorými prvkami 
industriálneho dizajnu i umiestnením 
dobových fotografií. Pevne verím, 
že náš nový supermarket bude 
svojim výzorom, ale predovšetkým 
poskytovanými službami spoluvytvárať 
jedinečnosť Handlovej a  prispeje 
k  skvalitneniu života jej obyvateľov 
i návštevníkov,“ dodala Janka Madajová 
zo spotrebného družstva COOP 
Jednota Prievidza, ktoré zamestnáva 
približne 600 ľudí.

Slávnostného otvorenia predajne sa 
zúčastnila aj primátorka Handlovej 
Silvia Grúberová, ktorá ocenila nové 
pracovné možnosti pre miestnych 
občanov. „Vítam, že na území 
nášho mesta pôsobí zodpovedný 
podnikateľský subjekt s  vysokou 
kvalitou poskytovaných služieb 

pre obyvateľov a  zamestnávajúci 
Handlovčanov. Zároveň sa veľmi teším, 
ako spoločnosť COOP Jednota poňala 
vizuálnu stránku novej predajne, citlivo 
a  s  prihliadnutím na kolorit danej 
časti mesta. Prajem spoločnosti, aby 
investícia, ktorú do novej prevádzky 
vložila, priniesla želaný výsledok 
a  som si istá, že Handlovčania budú 
spokojní. Či už ako zákazníci, alebo 
zamestnanci,“ uviedla po otvorení 
supermarketu primátorka Handlovej.

Supermarket na Ulici 29. augusta 
v Handlovej je otvorený od pondelka do 
piatka od 6.00 do 19.00 hod., v sobotu od 
6.00 do 12.00 hod. a v nedeľu od 8.00 do 
12.00 hod. 

(r)
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Odpad mizne, stromy pribúdajú
Vďaka dobrovoľníkom

Handlovčania sa zapojili do akcie na 
vyčistenie planéty.

Environmentalisti zo združenia Earth 
Angel v septembri ukončili sériu 
ekologických aktivít pre rok 2019. 
Počas roka zorganizovali sedemnásť 
skupinových zberov odpadu a približne 
dvadsaťpäť jednotlivcov zbieralo 
odpady samostatne. Šesťdesiatosem 
dobrovoľníkov spolu vyzbieralo 24 
760 litrov odpadu z dvadsiatich dvoch 
lokalít v Handlovej. Išlo najmä o čierne 
skládky. 

Ľudia, ktorí boli ochotní priložiť 
ruku k dielu, sa stretli aj v sobotu 21. 
septembra, aby pre tento rok v rámci 
celosvetovej akcie World Cleanup Day 
(Svetový čistiaci deň) zavŕšili svoju 
snahu o krajšie a čistejšie mesto.
World Cleanup Day je celosvetová 
aktivita zameraná na upratovanie, 
čistenie svojho mesta, svojej krajiny 
a svojho domova. Hnutie vzniklo v 
Estónsku v roku 2008, kedy sa počas 
piatich hodín dalo dokopy 50 000 ľudí 
a pustilo sa do zbierania odpadkov vo 
svojom okolí. Táto informácia sa začala 
šíriť po celom svete a oslovovala ľudí, 
ktorí sa inšpirovali rovnakým vzorcom: 
„Jedna krajina, jeden deň.“ Za desať 

rokov táto myšlienka prerástla do 
masovej celosvetovej akcie. Svetový 
deň upratovania sa tak stal niečím viac 
ako len zbieraním odpadkov. Minulý 
rok sa do akcie zapojili dobrovoľníci už 
zo 157 krajín sveta. 

Tento rok sa do akcie prihlásila so 
svojou organizáciou na ochranu 
životného prostredia Earth Angel aj 
Handlovčanka Kristína Chovancová 
s projektom UPRACME HANDLOVÚ. 
„Do čistenia Handlovej sa zapojilo 
tridsaťpäť ľudí, ktorí vyzbierali spolu 
šesťstopäťdesiat kilogramov odpadu. 
Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, 
taktiež každému, kto mi prispel, 
či pomáhal pri realizácii projektu,“ 
povedala Kristína Chovancová. 
Potvrdila, že v ďalších zberoch 
budú dobrovoľníci pokračovať na 
jar budúceho roka. Zber však nie 
je jedinou aktivitou Earth Angel. 
„Do konca roka plánujeme v okolí 
Handlovej vysadiť okolo šesťsto 
stromčekov,“ prezradila Kristína. Ako 
dodala, všetky detaily dobrovoľníckej 
výsadby si vopred dohodli so štátnym 
podnikom Lesy Slovenskej republiky.

(r)

Výstavu za dvadsaťpäť rokov 
navštívili tisíce detí aj dospelých.

V dňoch 17. až 19. septembra sa 
v Dome kultúry uskutočnil 25. ročník 
výstavy EKOTRH. Ako informuje Arpád 
Koszta zo Základnej organizácie 
Slovenského zväzu ochrancov prírody 
a krajiny, výstavu v priebehu troch dní 
navštívilo takmer štyristoosemdesiat 
ľudí. „Výstavu sme pripravili nielen pre 
deti, ale aj pre dospelých, aby videli, čo 
všetko sa dá vytvoriť, vidieť, alebo nájsť 
v prírode,“ približuje Koszta.  

Zastúpení na výstave boli rybári, 
včelári, poľovníci, ale aj filatelisti so 
známkami s tematikou živočíšnej 
ríše, mestská knižnica, kvetinári, 
mineralógovia, entomológovia 
i remeselníci ľudovo-umeleckej 
tvorby. V ostatných rokoch mali 
väčšie zastúpenie záhradkári, tento 
rok kvôli slabej úrode ovocia ukážku 
výpestkov obmedzili iba na zeleninu. 
„V minulosti prinieslo svoje výpestky 
aj pätnásť záhradkárov. Dnes už je 

Handlovský Ekotrh oslávil štvrťstoročnicu

záujem záhradkárov slabší, väčšina 
ľudí sa dnes na záhradke venuje skôr 
rekreácii ako pestovaniu,“ konštatuje 
Koszta. Ako dodáva, výstava má svoj 
účel a za štvrťstoročie ju navštívili tisíce 
detí aj dospelých.

Výstavu organizoval Slovenský zväz 
ochrancov prírody a krajiny Andreja 
Kmeťa, Centrum voľného času 
Handlová a Regionálne kultúrne 
stredisko Prievidza.

(r)

Nominácie pre jednotlivcov a kolektívy 
môžete priniesť osobne do podateľne 
MsÚ, zaslať poštou do 10. októbra 2019 
na adresu Mestský úrad Handlová, 
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, 
alebo poslať elektronicky, pričom je 
potrebné zaslať scan podpísaného 
vyplneného nominačného listu 
na adresu: handlova@handlova.
sk, predmet správy NOMINÁCIA NA 
OCENENIE 2019. 

Ocenenia budú odovzdané tradične 
počas Handlovských Katarínskych dní 
2019, ktoré sa budú v tomto roku konať 
v dňoch 22. a 23. novembra 2019.

(r)

Mesto odmeňovalo chodcov
Európsky projekt mal motivovať 
ľudí využívať ekologické spôsoby 
dopravy. 

Mesto Handlová sa zapojilo do 
Európskeho týždňa mobility, ktorý 
prebieha každý rok od 16. do 22. 
septembra a  umožňuje mestám či 
obciam vyskúšať si alternatívy trvalo 
udržateľnej dopravy. Tohtoročný 
slogan výzvy bol Prejdime sa spolu! 
a témou Bezpečná chôdza a cyklistika. 
Cieľom projektu je poukázať na často 
podceňovaný spôsob dopravy - pešiu 
chôdzu. 

Počas Európskeho týždňa mobility 
mesto vyhlásilo na facebookovom 
profile mesto Handlová súťaž, do 
ktorej bolo možné sa zapojiť pridaním 
krátkeho polminútového videa do 
komentára. 

Darčeky do súťaže venovala Slovenská 
agentúra životného prostredia, 
národný koordinátor Európskeho 
týždňa mobility na Slovensku. 
Obyvatelia Handlovej mohli získať 
reflexné kryty na ruksaky, sady prvej 
pomoci, pršiplášte, ruksaky i  držiaky 

na mobilné telefóny. Všetci, ktorí 
pridali komentár s  krátkym videom, 
boli oslovení a svoje darčeky si prevzali 
osobne na oddelení marketingu 
a komunikácie.

(sj)

Nominujte výnimočné osobnosti
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Namaľuj basketbal a vyhraj
Hlavnou cenou je bezdrôtový 
reproduktor. Súťaž trvá do 
1. novembra 2019.

Školský basketbalový klub Handlová 
pripravil súťaž s  názvom Basketbal 
očami detí, do ktorej sa môže zapojiť 
úplne každý. Podmienkou je na výkres 
namaľovať obrázok na tému basketbal. 
Výkres je potrebné odovzdať 
pedagogičke Beáte Markovej alebo 
pedagógovi Jánovi Beránekovi zo 
Základnej školy na Mierovom námestí. 
Diela je možné zasielať aj e-mailom na 
adresu: jano.beranek@gmail.com.

„Hráme o fantastické ceny. Tretiu cenu 
odmeníme štyrmi pármi ponožiek 
ŠBK Handlová, za druhé miesto získa 
autor obrázka tričko ŠBK Handlová. 
Cenou pre víťaza súťaže je bezdrôtový 
reproduktor JBL FLIP 4,“ informuje 
organizátor súťaže Ján Beránek. Ako 
dodáva, každý výkres bude vystavený 
v budove Základnej školy na Mierovom 
námestí a  uverejnený v  školskom 
časopise. Najlepšie diela budú 
zarámované a vystavené v telocvični. 
Súťaž trvá do 1. novembra 2019.

(r)

Harmonogram prevádzky Materskej školys elokovanými 
pracoviskami v školskom roku 2019/2020

Prevádzka počas prázdnin

*EP MŠ Morovnianská cesta 1793/6 sídli v budove MŠ na Morovnianskej ceste
*EP MŠ Morovnianská cesta 1866/55 je elokované pracovisko v budove Základnej školy Morovnianska cesta 

Základná umelecká škola pozýva
na rodičovské združenie

Výbor rodičovského združenia pri 
Základnej umeleckej škole v Handlovej 

srdečne pozýva rodičov našich žiakov 
na plenárne rodičovské združenie, 
ktoré sa uskutoční 8. októbra o 16.30 
hod. v Koncertnej sále ZUŠ. 

Prosíme o prítomnosť najmä rodičov 
novoprijatých žiakov, aby získali 
potrebné informácie pre štúdium 
svojich detí v ZUŠ.

Katarína Bundová, ZUŠ

Už v piatok 4. októbra oslavujeme 
Svetový deň úsmevu, deň určený 
na dobré skutky, dobrú náladu a na 
pochopenie sily úsmevu, ktorý robí 
naše dni krajšími.  Preto členovia 
DaMPu vyjdú do ulíc a na Námestí 
baníkov budú rozdávať nie len 
úsmevy, ale aj odznaky s motívom 
„smajlíka“.

Výzva
Detský a mládežnícky parlament 
je tvorený zástupcami žiakov a 
študentov základných a stredných 
škôl v meste, zástupcov občianskych 
združení, neziskových organizácií, ako 
aj z dobrovoľníkov z radov mládeže. 
Keďže volebné obdobie súčasných 
členov DaMP sa blíži ku koncu, súčasní 

členovia DaMP zároveň vyzývajú 
všetkých aktívnych mladých ľudí, 
ktorí sa radi podieľajú na organizovaní 
podujatí, presadzujú a chránia záujmy 
žiakov a študentov a tiež majú záujem 
podporiť participáciu mladých ľudí v 
meste, aby sa pridali do ich radov a stali 
sa členmi Detského a mládežníckeho 
parlamentu. Neváhaj a pridaj sa k nám! 

Pomôžte nám pri
otvorení M-klubu

DaMP, pod záštitou CVČ v Handlovej, 
vyzýva širokú verejnosť o pomoc pri 
otvorení  M-klubu, nového priestoru 
pre členov Detského a mládežníckeho 
parlamentu a ich priateľov. Priestor 
bude od novembra využívaný na voľné 
diskusie pri čaji, realizáciu rôznych 

zábavných, súťažných či kultúrnych 
aktivít, pre neformálne vzdelávanie, 
vzájomné spoznávanie sa a aj voľnú 
zábavu. Hoci sme na rekonštrukciu 
získali finančný príspevok vo výške 
1 500 eur z Nadácie VÚB, ten však 
postačí iba na vykonanie minimálnych 
stavebnotechnických úprav a nedokáže 
pokryť všetky náklady. Mnohé úkony 
sme už vykonali svojpomocne, ale radi 
privítame každú ruku dobrovoľníka 
alebo finančnú pomoc z radov 
rodičov, mladých aktivistov a širšej 
verejnosti. Bližšie informácie získate 
na čísle: 0918 916 329. Môžete nám 
prispieť aj na transparentný účet: 
SK9409000000005160692221.
Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP

Detský a mládežnícky parlament pripravuje

Timur Mikuško: Bola to pre mňa skvelá skúsenosť,
pri ktorej som získal kopec nových zručností

Dnes, po dvoch rokoch, sa pomaly, ale 
isto končí funkčné obdobie primátorovi 
DaMPu, Timurovi Mikuškovi. O  jeho 
zvolení, skúsenostiach a  o  akciách, 
ktoré spoluorganizoval, si prečítate 
v nasledujúcich riadkoch.

Timur Mikuško má 15 rokov a je rodákom 
z Handlovej. Tancuje v tanečnej skupine 
Dazya a  ako herec pôsobí v  Literárno-
dramatickom odbore.

Ako si sa dostal do Detského 
a mládežníckeho parlamentu?
Do DaMPu som sa dostal cez bývalú 
pracovníčku CVČ, s ktorou som sa stretol 
na jednej z  akcií, na ktorej sa vtedy 
podieľal aj DaMP. Spýtala sa ma, či by som 
sa k ním nechcel pridať. Nikdy pred tým 
som o  DaMPe nepočul, tak som prišiel 
na prvé zasadnutie a  hneď som vedel, 
že sa k ním chcem pridať a pomáhať pri 
organizácii podujatí.

Keď si bol aktívny člen, aké aktivity ste 
robili?

Ako prvá akcia bol Medzinárodný deň 
úsmevu. Bola to akcia, počas ktorej sme 
sa vydali do ulíc mesta a  rozdávali sme 
odznaky a  citáty o  tom, ako sa treba 
usmievať. Boli tu aj akcie, ako napr. Koleso 
nás spája a Beh oslobodenia, na ktorých 
sme sa podieľali a naše vlastné akcie ako 
Halloweenska párty, Valentínska párty 
a imatrikulácie nových členov DaMPu .

Po nejakom čase si sa rozhodol 
kandidovať na post primátora 
DaMP-u. Čo ťa k tomuto kroku viedlo 
a motivovalo?
Znelo to lákavo a veľa ľudí hovorilo, aký 
som výrečný a šikovný, tak som to skúsil. 
Voľby boli v  deň mojich narodenín, tak 
som mal asi aj nejaké to šťastie, ale aj 
dobrú kampaň .

Priblíž nám tvoje pôsobenie vo funkcii 
primátora...
Cítil  som sa ako obyčajný radový člen 
DaMP-u, ale ja a  viceprimátorka sme 
boli navyše potrební aj pri niektorých 

Mestských zastupiteľstvách a  iných 
zasadnutiach.

Ako berieš príležitosť, že si mohol byť 
primátorom DaMP-u?
Bola to pre mňa skvelá skúsenosť. Získal 
som kopec nových zručností a vytvoril si 
mnoho nových priateľstiev.

Máš nejakých pár slov na záver?
Chcel by som sa poďakovať všetkým 
koordinátorom a DaMP-ákom zato, že mi 
boli vždy oporou a ochotne spolupracovali 
pri rôznych akciách a  podujatiach. Patrí 
im obrovské ĎAKUJEM. Na záver by 
som chcel vyzvať aktívnych, kreatívnych 
mladých ľudí, aby sa prišli na činnosť 
DaMP-u  pozrieť do CVČ a  v  prípade 
záujmu sa pridali k  mojim kolegom 
a kamarátom.

Ďalšie novinky o Detskom a mládežníkom 
parlamente v Handlovej, ako aj o jeho 
aktivitách nájdete na FB: My sme DaMP, 
alebo Instagrame: damp_handlova.

Ivan Morvay, člen DaMP
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Uzávierka Handlovského hlasu
č. 12/2019 je v utorok 8.10.2019. 

Noviny vyjdú v stredu 16.10.2019.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom novín

Handlovský hlas.
Blahoželania a smútočné spomienky či 

poďakovania zadarmo
v našich novinách.

Spomienka
Dňa 28. septembra 
uplynulo 10 rokov, 

čo nás opustila naša 
mama, starká, babka, 
sestra a švagriná pani 

Helena Šáleková. 
S láskou spomíname.

2/11/9/2019/OI

Bežci spomínali na
Handlovčana Jožka Spišku

V Slovenskom pohári v behu do 
vrch Srdiečko – Chopok vybojovala 
Valéria Spišková bronz. Medailu 
venovala zosnulému manželovi. 

Beh do vrchu, cieľ Chopok, nadmorská 
výška 2 024 metrov, trať dlhá 
6 kilometrov a prevýšenie 800 metrov. 
Nič z toho neodradilo manželku Valériu 
Spiškovú a kamarátov Ľuba Madaja 
z Ráztočna a Janka Dubaia z Handlovej, 
aby sa zúčastnili behu a vzdali tým 
úctu a spomienku na kamaráta Jožka 
Spišku. 

Manželka Valika mu venovala 3. miesto, 
ktoré v sobotu 21. septembra získala, 
ako poďakovanie za to, že ju motivoval 

a doviedol k behaniu. Jožko bol vášnivý 
športovec, sám sa tohto behu zúčastnil 
trikrát. Chopok bol jeho srdcovou 
záležitosťou a on bude už navždy 
jeho neoddeliteľnou súčasťou. Športu, 
a najmä behu venoval podstatnú časť 
svojho života, nepoznal prekážky, 
nikdy ho nič neodradilo. Dosahoval 
skvelé výsledky, robil dobré meno 
rodnému mestu Handlová a nenašiel 
sa nikto, kto by mu zabránil športovať 
a zastaviť ho. Dokázala to až zákerná 
choroba. Aj napriek tomu sa ako 
športovec nevzdával, bojoval, no 
nakoniec svoj boj pred rokom prehral. 
Česť jeho pamiatke.

Janka Olejníková

Spomienka

Dňa 5. októbra uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 

opustil manžel,
otec, starý otec,
švagor a priateľ
Štefan Šišmič. 

S úctou a láskou spomína manželka
a deti s rodinami.

4/11/10/2019/OI

Spomienka

Aj keď si odišla, 
v srdci ostaneš. 

Dňa 3. októbra uplynie 
rok, čo nás navždy 

opustila pani
Viera Schnirczová. 

S úctou a láskou spomína manžel Ladislav, syn 
Miroslav s rodinou a syn Milan.

6/11/9/2019/OI

Spomienka

Vždy príde čas, 
keď spomienka na teba 

bolí o čosi viac. 
Ťažko je nespomínať, 
keď v očiach slza stojí, 

ťažko je zabudnúť, 
keď srdce ťa stále bolí. 

Dňa 8. septembra uplynulo 6 smutných rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 

starký a prastarký Mikuláš Arendáš. 
S úctou spomínajú manželka Mária, dcéra Alena 

a synovia Kamil a Rasťo s rodinami.
7/11/9/2019/OI

Spomienka
Kto v srdci žije, 

neumiera. 
Dňa 13. októbra 

uplynie 10 rokov, čo 
nás opustil náš drahý 
a milovaný manžel, 

otec, starký a prastarký 
František Kollár. 

S láskou spomíname.
8/11/9/2019/OI

Riadková inzercia
Predám stavebný pozemok v Novej 
Lehote za krčmou. Pozemok cca 
1000 m². Cena dohodou. V prípade 
záujmu volajte na tel. číslo: 
0918 386 287.
1/11/10/2019/OI

Rôzne na predaj: ruský ďalekohľad 
optika 12x45 20 eur. Bio lampa: cena 
dohodou. Rybárske potreby: palice, 
sieťka, podberák, háčiky: 60 eur alebo 
dohoda. T: 0917 551 700
3/11/10/2019/OI

Dám do prenájmu 2-izbový byt na 
prízemí pri Bille. Cena dohodou. 
T: 0908 329 667
5/11/10/2019/OI

Základná organizácia Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých 
v Handlovej pre svojich členov 
už šestnásť rokov organizuje 
rekondičný pobyt v Chalmovej. 
Posledný augustový týždeň sa ho 

tento rok  zúčastnilo 24 členov. 
„Ďakujeme pani Cagáňovej, vedúcej 
Sociálneho oddelenia na mestskom 
úrade, za dlhoročnú pomoc a dobrú 
spoluprácu,“ konštatuje organizátorka 
Anna Patermanová.

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 3. - 15. október 2019

ŠTV 3.10. o 18.00h /USA/romantická 
komédia/94min/ČT/MP12/ vstupné 5,-€

VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO? 
(PREMIÉRA) 

PIA 4.10. o 18.00h /USA/krimi, 
dráma/122min/ST/MP15/vstupné 5,-€

JOKER (PREMIÉRA)  

SO 5.10. o 16:00h /USA/
animovaný/97min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      

PÁN MAZNÁČIK (PREMIÉRA)

SO 5.10. o 18.00h /USA/romantická 
komédia/94min/ČT/MP12/ vstupné 5,-€

VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO?

SO 5.10. o 20.00h /USA/krimi, 
dráma/122min/ST/MP15/vstupné 5,-€

JOKER

NE 6.10. o 16.00h /USA/
animovaný/97min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      

PÁN MAZNÁČIK

NE 6.10. o 18.00h /USA/krimi, 
dráma/122min/ST/MP15/vstupné 5,-€

JOKER

 PO 7.10. o 18.00h /SVK/dráma/107min/
OR/MP15/ vstupné 5,-€

CASINO. $K 

UTO 8.10. o 18.00h (F.K. REBEL) vstupné 
člen FK 3,-€, nečlen FK  4,-€

STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ 
(PREMIÉRA)

/FRA/dráma/93min/ČT/MP15/

STR 9.10. o 18.00h /SVK/thriller, 
dráma/51min/OR/MP15/vstupné 3,-€

CINEVISION FILM TOUR 2019 
(PREMIÉRA)  

ŠTV 10.10. o 18.00h /USA/komédia, 
dráma/109min/ST/MP15/vstupné 5,-€                                                         

ZLATOKOPKY (PREMIÉRA)  

PIA 11.10. o 16:00h /SVK, POL/ 
animovaný, rodinný/66min/SD/MP/

vstupné 5,-€                                      
WEBSTEROVCI 2: ZO ŽIVOTA 

PAVÚKOV 

PIA 11.10. o 18.00h /USA/akčný, sci-
fi/117min/ST/MP12/vstupné 5,-€

BLÍŽENEC (PREMIÉRA)

SO 12.10. o 16:00h /USA/
animovaný/97min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      

PÁN MAZNÁČIK

SO 12.10. o 18.00h /USA/akčný, sci-

fi/117min/ST/MP12/vstupné 5,-€
BLÍŽENEC

SO 12.10. o 20.00h /CZE, SVK/
dokument/75min/OR/MP15/vstupné 

5,-€
UKRADNUTÝ ŠTÁT (PREMIÉRA)

NE 13.10. o 16.00 /USA/
animovaný/97min/SD/MP/vstupné 5,-€                                      

PÁN MAZNÁČIK

NE 13.10. o 18:00h /USA/komédia, 
dráma/109min/ST/MP15/vstupné 5,-€                                                         

ZLATOKOPKY

PO 14.10. o 18.00h /USA/akčný, sci-
fi/117min/ST/MP12/vstupné 5,-€

BLÍŽENEC

UTO 15.10. o 18.00h (F.K. REBEL) 
vstupné člen FK 3,-€, nečlen FK  4,-€

LA GOMERA (PREMIÉRA)
/DEU, FRA, ROM, SWE/komédia, 

krimi/97min/ČT/MP15/

Premietame vždy! Aj pre jedného diváka. 
Možnosť výberu filmu, dátumu a  času 
pre skupiny. Viac informácií na čísle 
0915 393 941. www.kino.handlova.sk. 
Zmena programu vyhradená.

Opustili nás
Už privial osud opäť čas,
pre ktorý srdce puká zas.

Jozef Sivek, 62 rokov
Ladislav Rump, 67 rokov,
Alžbeta Mádelová rod. Talapová, 92 rokov
Ladislav Neuschl, 68 rokov,

V rubrike sú zverejnené informácie v časovom 
horizonte medzi uzávierkami čísel Handlovského 
hlasu od 11.9.2019 do 24.9.2019. Informácie sú 
zverejnené iba v prípade, že rodina pozostalých 
vyjadrí súhlas s ich zverejnením.

Máte zrealizovaný 
dobrý nápad? 

Pošlite nám ho! 
Aj v  tomto roku sa bude v  rámci 
týždňa vzdelávania nielen udeľovať, 
ale aj odovzdávať ocenenie pre pekné 
projekty. Začo? Za voľno-časové 
aktivity detí a mládeže. Názov ocenenia 
hovorí za všetko. Volá sa Dobrý nápad 
a ako je už z názvu zrejmé, udeľuje sa 
za organizáciu zaujímavých projektov. 
Prihlásené projekty musia spĺňať 
nasledujúce podmienky. Musí ísť 
o  podujatie, ktoré je organizované 
pre deti a mládež, ktoré je prínosom 
pre širšiu komunitu a  uskutočnilo sa 
v období od 1. septembra minulého 
roka do 31. augusta tohto roka. Návrhy 
na ocenenie sa podávajú buď písomne, 
alebo elektronickou formou a  to do 
15. októbra tohto roka a  podávať 
ich môžu tak organizácie ako sú 
školy, školské zariadenia, občianske 
združenia detí a  mládeže, ako aj 
neziskové organizácie, či neformálne 
skupiny minimálne piatich fyzických 
osôb, ktoré sú reprezentované svojim 
zástupcom. Máte aj vy tip na akciu, 
ktorá by mala ocenenie získať? Sem 
s  ním. Viac informácií nájdete na 
www.handlova.sk.

Kúpim par tizánsky odznak 
Handlovskej roty a pracovné 
vyznamenanie. T: 0949 528 967
9/11/10/2019/OI

Predám novú pascu na líšky, 
rozmer 140/60/40cm, cena 95euro.
Tel.:0907181800
10/11/10/2019/OI



Odštartovala nová sezóna tímov ŠBK Handlová
Niekoľko mladších žiačok nastúpilo na svoj úplne prvý súťažný zápas v živote 

Staršie žiačky U15
ŠBK Handlová - ŠKP 08 Pumy Banská 
Bystrica 44:74

V prípravnom zápase naše staršie žiačky 
preveril minuloročný finalista z Banskej 
Bystrice. Dievčatá odohrali solídne 
celý zápas, počas ktorého sa dokázali 
presadiť aj proti skúsenejším súperom. 
V  riadnom hracom čase nestačili na 
súperky, prehrali o 17 bodov. K tomu 
si pridali ešte jednu desaťminútovku 
a  prehrali o  30 bodov, pomerom 
44:74. „V  bojovnom zápase dostali 
príležitosť všetky hráčky. Súper bol 
lepší v premieňaní šancí a zaslúžene 
zvíťazil,“ skonštatoval po zápase tréner 
ŠBK Jaroslav Daubner. 

Mladšie žiačky U12
ŠBK Handlová – AKAPO Lučenec 
26:73

Družstvo mladších žiačok pod vedením 
nového trénera Ondreja Haviara 
nastúpilo v prípravnom zápase proti 
tímu z Lučenca. Tréneri preverili všetky 
zverenkyne, ktoré odohrali po dohode 
až šesť štvrtín. Dostatočná minutáž pre 
každú hráčku vypovedala o  tom, že 
nešlo o výsledok, ale o to, aby si zahrali 
do sýtosti. Výsledok 26:73 sa možno 
zdá krutý, ale pre niektoré hráčky to bol 
prvý zápas v živote. Skúsenosti z neho 
môžu pretaviť do ďalšej práce. Ondrej 
Haviar, tréner ŠBK po zápase priznal, 

že výkonnostný, ako aj vekový rozdiel 
bolo na ihrisku cítiť už od prvej minúty. 
„Účel však tento prípravný zápas splnil. 
Pre nás je to momentálne hlavne 
o  získavaní skúseností a  o  poctivej 
robote v  tréningovom procese,“ 
uzavrel Haviar.

Žiaci U14
ŠBK Handlová – BK Junior Komárno 
44:71 (polčas 27:49)

Prvý ligový zápas tejto sezóne majú za 
sebou aj žiaci pod taktovkou trénera 
Maroša Minárika. Domáci nastúpili 
v  mierne oklieštenej zostave, ale 
to neuberá na výkone celého tímu. 
„Chlapci plnili moje pokyny do bodky. 

Výbornou tímovou hrou v  útoku 
a  vďaka skvelými protiútokom sme 
držali krok so súperom. Jediným 
mínusom bola fyzická prevaha 
súpera, mali sme problémy so 
zastavením súperových prienikov, ako 
i  s  obranným doskokom. Aj napriek 
prehre vidím na chalanoch pokrok 
a verím, že keď nastúpime v plnej sile, 
budeme viac konkurencieschopní. 
Chcel by som sa ešte poďakovať 
divákom, ktorí zas a  znova hnali 
chlapcov počas celého zápasu vpred,“ 
povedal tréner žiakov ŠBK Maroš 
Minárik. Divákov na zápase zabával DJ 
a tanečná škola Volcano.

Ivan Morvay

Otvorenie už 11. školského roka 
začal pre Volcaňákov v znamení 
chystania nových projektov. Okrem 
tanečného odboru sa nám podarilo 
otvoriť aj hudobný odbor, a to hru 
na klavír, hru na flautu a hru na bicie. 

Volcaňáci sú veľkí nadšenci umenia, 
pretože veľa našich dlhoročných 
tanečníkov prejavilo záujem aj 
o hudobné vzdelanie. Sme radi, že 
sme im mohli vyjsť v ústrety a za 
plne kvalifikovaného pedagogického 
zboru im plniť ďalší sen. Našim 
hlavným cieľom, aj pre tento školský 
rok, je otvoriť dvere a náruč všetkým 
deťom, ktoré majú chuť umelecky rásť. 
Kladieme veľký dôraz na to, aby sme 
medzi deťmi nerobili rozdiely, a aby do 
školy chodili s úsmevom na tvári.

Petra Kováčiková

Okrem Slovákov boli na štarte jazdci 
z Čiech, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.

Medzinárodných Majstrovstiev 
Slovenska Country Crosse konaných 
21. a  22. septembra v  Morovne 
sa zúčastnilo 193 jazdcov, z  toho 
23 štvorkolkárov, ktorí štartovali 
len v  nedeľu. Preteky prebehli bez 
problémov, počasie zápoleniu 
súťažiacich prialo. 

„Pretekári si trať aj organizáciu 

pretekov pochvaľovali, k  čomu 
sa pridal aj prezident Slovenskej 
motocyklovej federácie Peter Lazar, 
ktorý aj odovzdával ocenenia víťazom,“ 
zhodnotil organizátor pretekov Jozef 
Marenčák z MK Lovčica. 

Pretekov sa zúčastnil aj jazdec 
z  Handlovej Marián Gazdík, ktorý 
v  majstrovskej triede E1 skončil na 
peknom treťom mieste. Celkovo bolo 
pätnásť kategórií. Víťazmi hlavných 
kategórií sa stali Martin Giertl (E1), 

Na countrycrosse v Morovne uspel aj mladý závodník z Handlovej
Thomas Hostinský (E2), Miroslav 
Ševela (E3). Pretekov sa zúčastnil aj 
jazdec tímu Slovnaft, účastník Rallye 
Dakar Štefan Svitko, ktorý v  sobotu 
suverénne zvíťazil a  v  nedeľu pre 
bolesti nedoliečeného zranenia 
zápästia odstúpil. „Chcel by som 
poďakovať partnerom podujatia ako 
aj všetkým, ktorí prispeli k zdarnému 
priebehu pretekov,“ uzavrel Jozef 
Marenčák.

(r)

Školský rok začal vo Volcane
v plnom nasadení

Basketbalisti handlovského 
Baníka na prahu novej sezóny

Handlová vstúpi do nového ligového 
ročníka v stredu 9.  októbra zápasom 
pod Tatrami, kde sa postaví domácemu 
celku Iskra Svit.

Handlovskí basketbalisti odštartovali 
začiatkom augusta prípravu na sezónu 
2019/2020. Vedenie MBK sa v  letných 
mesiacoch zameralo najmä na skladanie 
hráčskeho kádra a súpiska zeleno-čiernych 
sa menila takmer od piky. Prvým krokom 
bolo predĺženie kontraktu so srbským 
lodivodom Brankom Maksimovičom, pre 
ktorého nie je pôsobenie na hornej Nitre 
žiadnou novinkou. Po prvý raz zavítal do 
Handlovej ešte v sezóne 2014/2015, keď 
na lavičke baníkov vystriedal Ľudovíta 
Smačka. S  tímom sa prebojoval do 
semifinále vtedajšej extraligy. V  súboji 
o  bronz však Handlovčania podľahli 
bratislavskému Interu 1:2 na zápasy 
a  obsadili konečné štvrté miesto. Do 
Handlovej sa vrátil po zápase 21. kola 
uplynulého ligového ročníka, kedy sa mu 
podarilo nakopnúť stratené sebavedomie 
svojich zverencov.

Spolu s  Brankom Maksimovičom sa na 
ďalšej spolupráci dohodli odchovanci 
Adam Stehlík, Filip Bartuš a  Michal 
Dolník. Prvý menovaný je dvadsaťročný 
handlovský krídelník, ktorý disponuje 
najmä strelou spoza perimetra. 
Michal Dolník sa pod vedením trénera 
Maksimoviča dostával vlani na palubovku 
pravidelne a  s  rastúcou minutážou 
sa jeho výkony výrazne zlepšili. Filip 
Bartuš je jediným hráčom, ktorý sa do 
zostavy prebojoval z  juniorského tímu. 
Pod košom sa v novej sezóne predstaví 
aj Jakub Petráš, ktorý v  handlovskom 
drese v  uplynulej sezóne debutoval. 
S  hornonitrianskym celkom uzavrel 
dvojročnú zmluvu a aj v tej nastávajúcej 
by mal patriť k najväčším oporám svojho 
staronového tímu. Na súpiske zotrval 
aj český krídelník Filip Halada, ktorý 
vynikajúco zapadol nie len do kádra, ale 
aj medzi fanúšikov. 

Mrviš po piatich sezónach
opäť doma

Koncom júna vedenie handlovského 
Baníka ohlásilo ďalšie meno, ktoré 
vystužilo súpisku hornonitrianskeho 
celku. Po úspešných rokovaniach 
sa manažmentu zeleno-čiernych 
podarilo zlanáriť do svojich radov 
reprezentačného krídelníka Tomáša 
Mrviša. Odchovanec handlovského 
basketbalu sa do dresu domovského 
klubu vracia po piatich sezónach. 
Dvadsaťosemročný reprezentant 
Slovenska po prvý raz nastúpil za 
Handlovú v  sezóne 2008/2009. Rok na 
to sa mu podarilo získať prvú medailu 
na ligovej úrovni. V  súťažnom ročníku 
2009/2010 vybojoval s Handlovou bronz. 
Išlo o posledné medailové umiestnenie 
Baníkov v  doterajšom priebehu súťaže. 
Spolu s Tomášom Mrvišom sa Handlovej 
na dva roky upísal tridsaťštyriročný 
skúsený krídelník Saša Jankovič. Rodák 
z chorvátskej Rijeky prišiel na Slovensko 
pred trinástimi rokmi. V sezóne 2006/2007 
zaznamenal debut v  drese Levíc. Počas 
svojho pôsobenia na Slovensku sa tento 
206 centimetrov vysoký Chorvát so 

slovenským občianstvom predstavil na 
súpiskách siedmych slovenských tímov. 
Okrem Levíc hrával za celky Casta SPU 
Nitra, ŠKP Banská Bystrica, Iskra Svit, MBK 
Rieker Com-Therm Komárno či KB Košice. 
Handlová je jeho siedmym pôsobiskom 
v rámci SBL a svoj debut na hornej Nitre 
zaznamenal s  kapitánskym céčkom na 
svojom drese.   

Handlovčania sa dohodli na spolupráci 
aj so 194 centimetrov vysokým 
odchovancom Prievidze Marekom 
Jaššom, čím sa postarali o  jednu 
z najzaujímavejších a najsledovanejších 
noviniek v  rámci SBL. Ôsmym 
hráčom zostavy je ďalší odchovanec 
handlovského basketbalu a mládežnícky 
reprezentant Slovenska Branislav Mátych. 
Dvadsaťročný krídelník tak skompletizoval 
päticu handlovských odchovancov. Prvou 
zahraničnou posilou sa začiatkom júla stal 
dvadsaťročný srbský rozohrávač Stefan 
Mitrovič, ktorý prišiel z  bosnianskeho 
celku Mladost Mrkonjič Grad. Tesne pred 
začiatkom prípravy sa k tímu pridal 206 
centimetrov vysoký bosniacky center 
Aleksandar Radukič, ktorý taktiež nie je 
v  slovenskej najvyššej súťaži žiadnym 
novicom. V  sezóne 2016/2017 obliekal 
dres bratislavského Interu. Spolu 
s Tomášom Mrvišom sa v  spomínanom 
období tešil zo zisku majstrovského titulu.  

Z piatich prípravných
zápasov štyri víťazstvá

Baníci odohrali v  novom zložení päť 
prípravných stretnutí, v  ktorých sa 
tešili zo štyroch víťazstiev. V  úvodnom 
zápolení, ktoré bolo na programe 
v  poslednú augustovú sobotu, zdolali 
pred domácimi fanúšikmi Spišskú Novú 
Ves 85:73. Po tomto zápase odcestovali na 
sústredenie do Rakúska, kde regenerovali 
v  nádhernom horskom prostredí 
mestečka Zell am See, nachádzajúcom 
sa v  spolkovej krajine Salzbursko. Po 
ceste stihli odohrať druhé prípravné 
stretnutie s  rakúskym celkom Arkadia 
Traiskirchen Lions. Na jeho palubovke 
prehrali po vyrovnanom závere 
rozdielom koša 77:79. V  tomto meraní 
síl sa predstavila už aj posledná posila 
baníkov, dvadsaťsedemročný francúzsky 
rozohrávač Davy Baltus. Ten počas svojej 
doterajšej kariéry pôsobil v  americkom 
Potreville, nórskom Baerum Basket, 
vo švédskej Uppsale a  do Handlovej 
pricestoval zo španielskeho klubu Circulo 
Gijon. 

Po načerpaní síl v  rakúskych Alpách sa 
zverenci trénera Maksimoviča znova vrátili 
na palubovku a  v  domácom prostredí 
zvíťazili nad ďalším účastníkom rakúskej 
Superligy, basketbalovým klubom BK 
Dukes Klosterneuburg 69:64. Vo štvrtom 
prípravnom zápase sa im podarilo 
triumfovať v Lučenci, nad domácim BKM 
77:73 a naposledy ich preveril český tím 
Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové. 
Aj v tomto prípade boli pod svojimi košmi 
úspešní a  po štyridsiatich minútach sa 
tešili z víťazstva 89:75. Handlová vstúpi 
do nového ligového ročníka v stredu 9. 
októbra zápasom pod Tatrami, kde sa 
postaví domácemu celku Iskra Svit.  

Pavel Procner


