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Handlovčania si fontánu aj vodnú hmlu obľúbili
Mesto Handlová osadilo 
začiatkom júla na námestí 
letnú novinku. Vodnú hmlu, 
v ktorej sa okoloidúci môžu 
počas horúcich letných dní 
príjemne schladiť. Radosť 
z  nej mali najmä najmenší 
Handlovčania.
Vodná hmla je zariadenie 
s  tryskami, ktoré rozprašujú 
vodu na vodnú hmlu 
a  nepoužíva pri tom žiadne 
chemikálie. Táto „sprcha“ 
sa stretla s  veľkou obľubou. 
Obyvatelia mesta, ale aj 
okoloidúci, ktorí navštívia 
Handlovú, pri vysokých 
teplotách radi využívajú 
pr í jemné osv ieženie, 
ktoré zároveň spríjemňuje 
a  ochladzuje horúci vzduch 
v okolí sprchy. 

Sprcha je vám k  dispozícii 
v  časoch od 10.00 do 
13.00 hodiny a  po krátkej 
prestávke aj od 14.00 do 
17.00 hodiny. Funguje na 
časový spínač a  bude vždy 
pustená vtedy, ak bude 
slnečno a nad 28 stupňov, a to 
aj počas víkendov. Predpovede 
počasia si pracovníci mesta 
overujú u  Slovenského 
hyd ro m e te o ro l o gi c k é h o 
ústavu. Vodná hmla na dlažbe 
vytvára vlhký povrch. Rodičia 
by preto pri hrách so svojimi 
deťmi v tomto „ovlažovacom“ 
kúte námestia mali byť 
opatrní.

Kamene do vody vo 
fontáne nehádžte

Ako sme vás už pred časom 
informovali, ruky aj nohy si 
môžete ovlažiť aj vo fontáne. 
Pozor však na to, aby sa sem 
nedostali kamene. 

Počas horúcich dní sme sa pri 
fontáne zastavili a  môžeme 
pokojne konštatovať, že počas 
našej kontroly sa tu ovlažili 
deti, mladí i  starší a  okrem 
špliechajúcej vody sme tu 
žiadne kamene nenašli.

Redakcia Handlovského hlasu
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Práve hľadáme pre vás riešenie. Informácie 
od vás nám pomôžu sa lepšie rozhodnúť!

Napíšte nám do 15. septembra na 
adresu: ivan.kartac@handlova.sk, 
predmet správy: Spoj Žiar a uveďte:

ANKETA: Chýba vám spoj do Žiaru nad Hronom a späť?

................................................................
Kedy cestujete

(uviesť hodinu cesty tam a/alebo späť)

................................................................
Účel vašej cesty

(napr. práca, kultúra, štúdium, iné)

................................................................
Frekvencia cestovania

(pracovné dni, víkend, občasne, zvyčajne v 
deň: PO, UT, STR, STVR, PIA, SO, NE)

................................................................
E-mail, telefón

(vypíšte v prípade, že si želáte zúčastniť sa 
losovania)

Môžete si vystrihnúť túto anketu v našom 
Handlovskom hlase a vypísanú (zakrúžkujte 
vybranú možnosť) vhodiť do schránky na 
prízemí MsÚ, Podnety do 15. septembra.  

Za odpoveď môžete získať tričko

Všetky odpovede zaslané e-mailom 
a vypísané anketové lístky zaradíme do 
zlosovania.

Anketa je anonymná a bude slúžiť ako 
podklad pri riešení situácie s nedostatkom 
autobusových spojov v smere Handlová - 
Žiar nad Hronom a späť. 

(r)

Keď je pod lampou tma, dajte nám o tom vedieť
Obyvatelia Handlovej často na 
sociálnych sieťach komunikujú 
o verejnom osvetlení a keď niekde 
nefunguje, sú rozhorčení. Otázka, 
prečo nesvietia lampy verejného 
osvetlenia však v takomto prípade 
putuje len po sociálnej sieti, čím sa 
predlžuje lehota na ich opravenie. 
Poradíme vám, na koho sa 
v takomto prípade treba obrátiť.  
Verejné osvetlenie v  Handlovej má 
viac ako 2000 svetelných bodov 
a  je v  správe Mestského bytového 
podniku Handlová s. r. o. Verejné 
osvetlenie nesvieti vtedy, ak 
o poruche jeho správca nevie. Podľa 
konateľa spoločnosti Rudolfa Vlka sa 
v poslednom období začali hromadiť 
poruchy verejného osvetlenia 
v  rôznych lokalitách nášho mesta, 
ktoré zaznamenali najmä po 
nepriaznivom počasí. 

„Zamestnanci po nahlásení takejto 
poruchy reagujú a  snažia sa chybu 
okamžite odstrániť,“ uisťuje konateľ 
eseročky a  konkretizuje: „Ak ide 
o  jednoduché zapnutie ističa, 
problém je vyriešený v  priebehu 
niekoľkých minút. Horšie je to 
však vtedy, ak dôjde následkom 
vyskratovania celého okruhu 
osvetlenia k  mechanickému 
poškodeniu. Takáto porucha sa 
často lokalizuje len veľmi ťažko, 
a hlavne nie tak rýchlo, ako by sme 
si predstavovali. Bohužiaľ, niekedy 
sa k  nám informácia o  poruche 
osvetlenia dostane pomerne 
neskoro, čo v  konečnom dôsledku 
len predlžuje odstránenie poruchy.“

”
„Poruchu stačí nahlásiť 
na číslo 0905 723 278. 
O opravu osvetlenia sa 

postarajú pracovníci 
Mestského bytového 

podniku.”

Situácia sa skomplikovala v nedávnej 
minulosti, keď Mestský bytový 
podnik riešil hneď niekoľko 
väčších porúch v  jednom čase. 
Vyskratovanie obvodu na Šmeralovej 
ulici a na k tomu priľahlých uliciach 
Jánošíkovej a  M. Krššákovej sa 
lokalizovalo a  následne opravilo. 
Najväčšie problémy však vznikli  
na okruhu na uliciach Pstruhárska 
a Údernícka. Niekoľko dní sa nedarilo, 
aj napriek úsiliu zamestnancov, 
lokalizovať príčiny výpadku. Boli 
vymenené stmievacie senzory, 
vykonané dolaďovanie a  osadilo sa 
časovacie zariadenie. Problémy však 
naďalej pretrvávali. Následne došlo 
k pretrhnutiu jednej fázy vzdušného 
vedenia, ktoré, pravdepodobne, 
bolo i celkovou príčinou problému. 
Pretrhnuté vedenie zamestnanci 
mestského bytového podniku opravili 
a  odstránili zeleň a  stromy, ktoré 
zasahovali do vedenia elektrickej 
energie. Vetvu verejného osvetlenia 

na uliciach Pstruhárska a Údernícka 
v  súčasnosti poverení pracovníci 
monitorujú. 

Efektívne nahlasovanie 
porúch verejného 

osvetlenia
Konateľ eseročky Mestského 
bytového podniku Rudolf Vlk a mesto 
Handlová žiadajú o  spoluprácu 
pri riešení výpadkov verejného 
osvetlenia aj samotných občanov. Ak 
sa niekde vo vašom okolí vyskytne 
porucha, kontaktujte zamestnancov 
spoločnosti na číslach 046/5475 937 
v pracovných dňoch od 6.30 hod do 
14.30 hodiny, alebo na čísle 0905 
723 278 v  pracovných dňoch a  aj 
v  dňoch pracovného voľna. Ďalšou 
možnosťou, ako nahlasovať poruchy 
osvetlenia, je zavolať na číslo Mestskej 
polície Handlová 046/5475 007, 
ktorá následne informuje správcu 
o výpadku.

(r)

Odfoť svoje kockohranie a vyhraj 
tričko z limitovanej edície! 
Handlovské námestie ožilo vďaka 
tvorivým dielničkám Kratochvíľkam 
kreatívnymi výtvormi. Drevené 
hranolčeky a kocky sú neustále 
v pohybe. Je váš výtvor najkrajší? 
Zasúťažte si s nami v štyroch krokoch! 

1.Vyskladaj niečo zaujímavé 
z drevených hranolčekov a kociek na 
námestí.
2.Odfoť sa so svojim dielom a nahraj 
fotku pod príspevok Kockohranie na 
facebookovej stránke mesta Handlová 
(www.facebook.com/MestoHandlova).
3.Povedz svojim kamarátom a zbieraj 
LIKE/páčiky.
4.Odlož kocky/hranolčeky za 
kratochvíľkový domček.

Fotografiu s najviac LIKE odmeníme 
tričkom z limitovanej edície 
s grafikami akademického architekta 
Rastislava Nemca. Súťaž trvá do 
23. augusta do 12.00 hodiny (koniec 
Kratochvíľok).

Súťažiaci zverejnením fotografie 
súhlasia s jej použitím v ďalších 
informačných kanáloch mesta 
Handlová, najmä v dvojtýždenníku 
Handlovský hlas a na webovom 
sídle mesta www.handlova.sk. 
Súťaž pripravilo odd. komunikácie 
a marketingu MsÚ Handlová. 

(r)

Pripájame malú inšpiráciu.
(fotografie sú ilustračné)

Kockosúťaž pokračuje

Zvoz triedeného odpadu mesto 
Handlová a Nová Lehota

Papier: 11. septembra a 25. septembra
Plasty: 4. septembra, 18. septembra a 
VKM – Tetrapak: 4. septembra
Sklo: 10. septembra

Zvoz triedeného odpadu
mestská časť Morovno
a obce handlovskej doliny
Papier: 20. septembra 
Plasty: 6. septembra, 27. septembra 

a VKM – Tetrapak: 27. septembra
Sklo: 13. septembra
Biologicky rozložiteľný odpad 
– zvoz z hnedých nádob: 2. - 3. 
septembra (mesto Handlová), 9. - 10. 
septembra (Horný Koniec, Nová Lehota 
a Morovno), 16. - 17. septembra (mesto 
Handlová), 23. - 24. septembra (Horný 
Koniec, Nová Lehota a Morovno), 
30. septembra a 1. októbra (mesto 
Handlová)

(r)

Termíny zvozu triedeného odpadu
na september 2019

Milí čitatelia Handlovského hlasu, v predchádzajúcom 
čísle tlačenej verzie Handlovského hlasu sme 
uverejnili na titulke plagát k pamätnému 
dňu Slovenskej republiky, ktorý si v Handlovej 
pripomíname ako Deň bielych ruží.  

Plagát bol zverejnený s nesprávne uvedeným rokom. 
Pamätný deň má pre nás Handlovčanov iný význam, 

ktorý pripomína handlovské ticho po výbuchu v bani 
spred desiatich rokov, je pre nás mementom. O to 
viac nás táto tlačová chyba mrzí. Týmto sa všetkým 
čitateľom ospravedlňujeme.

Jana Paulínyová, šéfredaktorka

Ospravedlnenie

Kosenie robíme opatrne, 
neparkujte na zeleni

Harmonogram kosenia zverejňujeme 
na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk, ktorý aktualizujeme. 
Už dávnejšie kosci využívajú plachty, 
aby chránili autá, okolité budovu 
i okoloidúcich.

Za spoločnosť Hater – Handlová, 
spol. s. r. o. ďakujeme, že neparkujete 
na trávnatých plochách!
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V skratke

Poslanci rokovali v auguste
Primátorka mesta Handlová Silvia 
Grúberová zvolala 6. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Handlová pre volebné obdobie 2018 
– 2022 na štvrtok 15. augusta 2019. 
Poslanecký zbor prerokoval nakladanie 
s  majetkom mesta, zverenie majetku 
do správy rozpočtovej organizácie 
ZŠ Školská a  odňatie majetku mestskej 
príspevkovej organizácie Plaváreň 
Handlová. Na programe mali návrh na 
vstup mesta Handlová do záujmového 
združenia právnických osôb Únia miest 
Slovenska. Poslanci si vypočuli informáciu 
o  schválení projektu Výmena sedačiek 
v kine Baník Handlová, kde mesto získalo 
dotáciu od Audiovizuálneho fondu, 
návrh na menovanie do funkcie konateľa 
obchodnej spoločnosti Hater – Handlová, 
spol. s.r.o. po ukončení výberového 
konania, informáciu o  zmenách 
organizačnej schémy MsÚ a  návrh na 
zmenu zapisovateľa Komisie výstavby, 
územného plánovania, životného 
prostredia a  dopravy. Rokovanie bolo 
opäť dostupné on-line na YOU TUBE kanáli 
RTV Prievidza, kde si ho môžete pozrieť 
v  archíve. Viac z  rokovania prinesieme 
v budúcom čísle Handlovského hlasu.

Bola tu potulná galéria 
V pondelok 19. augusta mala v Handlovej 
premiéru výnimočná Potulná galéria. 
Návšteva interaktívnej výstavy ponúkla 
možnosť zahrať sa s  mediátormi vo 
workshopoch a  tvorivých dielňach 
zadarmo.  

Kratochvíľky
Tvorivé dielne, majú svoj posledný tvorivý 
piatok 23. augusta od 16.00 hodiny 

v kratochvíľkovom domčeku na Námestí 
baníkov. Na pláne je pohyb, kresba, hra: 
kolektívne pohybovo výtvarné hry, pod 
odborným vedením akademického 
architekta Rastislava Nemca.

Pridajte sa k dobrovoľníkom
Earth Angel 

Pomôžte dobrovoľníkom vyzbierať odpad. 
Posledný plánovaný zber sa bude konať 
v nedeľu 25. augusta a na pláne je čistenie 
Handlovky. Nezabudnite sa prihlásiť na 
facebookovej stránke @earthangel, kde 
nájdete aktuálne informácie.

Turisticko-informačná kancelária
TIK na Ul. SNP v auguste dočasne ukončila 
svoju činnosť v  tomto sídle. Združenie 
obcí Handlovskej doliny hľadá nové 
možnosti a miesto fungovania kancelárie 
zamerané na propagáciu nášho mesta 
a okolitých obcí.

Ešte jedna streda v knižnici
Mestská knižnica pozýva deti, rodičov 
aj starých rodičov na prázdninové 
stredy v knižnici. Máme pred sebou ešte 
jednu, a  to 28. augusta a  čítame Škola 
za rohom. Zážitky z dobrodružnej cesty 
po svete kníh si deti doplnia ilustráciami 
v tvorivých dielňach. Práce budú na konci 
prázdnin vyhodnotené a  tri najkrajšie 
odmenené. Vstup na podujatia je pre deti 
aj dospelých voľný a zdarma. 
Mestská knižnica upozorňuje čitateľov 
na zmenu výpožičného času v  období 
letných prázdnin od 1.7. do 31.8.,  
v pondelok – piatok od 8.00 do 7.00 hod. 
Do konca letných prázdnin máme pre vás 
aj letnú čitáreň!

Mestská polícia Handlová informuje
Opäť vám prinášame informácie 
o  činnosti Mestskej polície 
v  Handlovej, ktorá za posledné dni 
riešila niekoľko udalostí v  rámci 
svojich kompetencií.

19.7. o  17.45 hod. – telefonicky 
oznámené z  predajne Coop Jednota, 
že majú nahlásenú krádež mobilného 
telefónu. Po príchode sa na mieste 
nachádzala oznamovateľka, ktorej bol 
odcudzený mobilný telefón značky 
Iphone 7 čiernej farby. Uviedla, že 
telefón si zabudla na pulte s  rožkami. 
Po chvíli, keď sa preň vrátila, tam už 
nebol. Hliadka sa spojila s  vedúcou 
predajne, ktorá prehrala hliadke 
kamerový záznam, na ktorom bolo 
vidieť, ako muž, z  miestnej znalosti 
hliadke známy, telefón vzal. Zistené, 
že hodnota mobilného telefónu bola 
viac ako 1000 eur. Z  toho dôvodu si 
poškodená na miesto privolala hliadku 
OOPZ. Hliadka MsP išla hľadať podozrivú 
osobu, u ktorej bol aj zistený uvedený 
telefón. Hliadke uviedol, že mobil 
našiel v  predajni a  chcel ho ísť vrátiť. 
Hliadka sa presunula k  potravinám, 
kde sa nachádzala hliadka OOPZ aj 
s  poškodenou, ktorej bol mobilný 
telefón vrátený bez poškodenia. 
Poškodená oznámenie podávať na 
OOPZ odmietla.

20.7. o 21.45 hod. - telefonicky oznámil 

obyvateľ mesta, že na Partizánskej ulici 
sú poprevracané kontajnery a  rozbitý 
kvetináč pred lekárňou. Hliadkou bol 
na oddelení prezretý kamerový záznam, 
na ktorom boli spozorované dve 
podozrivé osoby, pričom jedna z osôb 
kopla do smetnej nádoby na Nám. 
baníkov. Hliadkou bola vyhotovená 
fotodokumentácia poprevracaných 
smetných nádob a  rozbitého 
kvetináča. Hliadka vykonala kontrolu 
v okolí na podozrivé osoby, ktoré boli 
spozorované na Ul. 29. augusta. Hliadka 
zistila totožnosť jednej z  osôb. Druhá 
svoju totožnosť nevedela preukázať, 
preto bola predvedená na útvar MsP 
za účelom zistenia totožnosti. Na 
útvare sa osoba podrobila dychovej 
skúške na prítomnosť alkoholu v dychu 
s  výsledkom 1,12mg/l. Mladík mal 
na pravej hánke tržnú ranu a na ľavej 
viditeľné rezné zranenia. Lekárske 
ošetrenie odmietol. Po vykonaní 
potrebných úkonov bol z  útvaru 
prepustený. Priestupok proti majetku 
rieši MsP.

20.7. o 22.30 hod. - stála služba OOPZ 
požiadala o  preverenie oznamu, že 
na Ulici M. Čulena mal muž napadnúť 
svoju družku. Hliadka sa skontaktovala 
s  oznamovateľkou, ktorá bola pod 
vplyvom alkoholu. Uviedla, že bola 
zagratulovať svojmu susedovi, kde 
prišiel aj jej druh pod vplyvom alkoholu 

a volal ju, aby išla domov, čo aj urobila. 
Po príchode domov ju mal fyzicky 
napadnúť udretím do oblasti tváre, 
chytiť za vlasy, zhodiť na podlahu a mal 
sa jej vyhrážať, že ju zabije. Uviedla, že 
má dôvodnú obavu o svoj život a zdravie 
a  bojí sa, že keď príde druh domov, 
bude v  násilí pokračovať. Dodala, že 
pri útoku neutrpela žiadne zranenia, 
privolanie RZP na miesto odmietla. 
Druh mal po spáchaní skutku z adresy 
trvalého bydliska odísť. Oznamovateľka 
sa domáhala podania trestného 
oznámenia, preto bola po konzultácii 
s OOPZ prevezená na oddelenie OOPZ, 
kde sa už nachádzal aj jej druh. Vecou sa 
zaoberá OOPZ.

21.7. o 04.52 hod. - hliadka spozorovala 
dievča sediace na zemi na Nám. 
baníkov. Nedokázala preukázať svoju 
totožnosť a keďže bolo podozrenie, že 
ide o  mladistvú osobu pod vplyvom 
alkoholu, bola predvedená na útvar 
za účelom zistenia totožnosti. Išlo 
o  17-ročnú dievčinu. Kontaktovaný 
zákonný zástupca, v  tomto prípade 
matka, za prítomnosti ktorého bola 
na útvare vykonaná dychová skúška 
na prítomnosť alkoholu v  dychu 
s  pozitívnym výsledkom 1,25 mg/l 
v  dychu. Mladistvá bola z  útvaru 
prepustená so zákonným zástupcom. 
Na príslušné právne oddelenie MsÚ 
Handlová bolo oznámené porušenie 

zákazu požitia alkoholických nápojov 
a  iných návykových látok maloletými 
osobami. 

24.7. o 15.15 hod. - telefonicky oznámil 
obyvateľ Ligetskej ulice, že sa mu na 
pozemok vlámali osoby rómskeho 
pôvodu a ukradli mu šaty, ktoré sušil na 
šnúrach a potrhali kvety. Na pozemok 
sa mu dostali cez plot, ktorí prestrihli. 
Uviedol, že okoloidúce maloleté 
dievčatá poznali osoby, ktoré sa mu 
na pozemok dostali. Zistená totožnosť. 
Z  dôvodu  podozrenia zo spáchania 
trestného činu bola vyrozumená hliadka 
OOPZ, ktorá si vec na mieste prevzala.

28.7. o  02.43 hod. - hliadka pri 
hliadkovej činnosti na Ul. 1. mája 
v  Handlovej spozorovala 3 osoby, 
ktoré boli hliadke známe už z udalosti 
dňa 27.7.2019 o 23.58 hod. na Mostnej 
ulici. Po spozorovaní hliadky sa osoby 
z  neznámych príčin dali na útek. 
Hliadka MsP uvedené osoby začala 
prenasledovať, pričom na Úderníckej 
ulici sa oddelili a  dali na útek každý 
iným smerom. Na Poštovej ulici bol 
dostihnutý jeden z  nich. Hovoril 
nezrozumiteľne a  javil známky požitia 
alkoholu. Taktiež nevedel hliadke 
uviesť, prečo sa dal s kamarátmi pred 
hliadkou na útek. Hliadka ho následne 
predviedla na útvar MsP Handlová za 
účelom vykonania dychovej skúšky 

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 biologicky rozložiteľný 
odpad zo súkromných záhrad, 
ako konáre z  opiľovania stromov, 
trávu či lístie, a neviete, kam s ním? 
Určite ho nevykladajte na verejné 
priestranstvá, chodníky a  zelené 
plochy pred záhradami ani mimo 
nádob na biologicky rozložiteľný 
odpad.  
Majitelia záhrad môžu takýto odpad 
bezplatne odovzdať na mestskom 
kompostovisku, ktoré sa nachádza 
v  areáli skládky na Scheiblingu. 
Zároveň v  tomto roku pribudli 
v meste nádoby na BIO odpad, ktoré 
sa vyvážajú každé dva týždne. 

Konáre a ďalší biologicky 
rozložiteľný odpad sa 
stane základom pre 
organické hnojivo – 

kompost
Správcom kompostoviska je 
spoločnosť Hater – Handlová, 
spol. s r.o. Pri kompostovaní premení 
kontrolovanými a riadenými postupmi 
bioodpad na hodnotné organické 
hnojivo – kompost, ktorý sa takto vráti 
späť do pôdy. Dlhodobým zámerom 

samosprávy je ponúknuť kvalitný 
kompost späť obyvateľom.

Odpad, ktorý môžete 
bezplatne doniesť na 
Stredisko triedeného 

zberu na Skládku 
odpadov Handlová (na 

Scheiblingu)
• veľkoobjemný odpad (nábytok, 
koberce, kuchynské linky, umývadlá, 
vane, bytové jadrá, podlahové krytiny)
• separačné suroviny (plasty, sklo, kovové 
obaly, papier a lepenku, VKM)

Tento odpad sa po preukázaní 
Handlovčanov občianskym preukazom 
prevezme aj v  popoludňajších 
hodinách a  v  sobotu a  nedeľu 
vrátnikmi spoločnosti Hater – 
Handlová, spol. s r. o.

Trieďme, bude
to lacnejšie

Legislatíva sprísnila pravidlá pre 
samosprávy a  obyvateľov v  oblasti 
ukladania komunálneho odpadu na 
skládku. Ak nebudeme triediť odpad 
vo vyššom percente, enormnému 

za prítomnosti pracovníčky sociálnej 
kurately s pozitívnym výsledkom 0,30 
mg/l. Priestupok zostáva v riešení MsP.

30.7. o  11.55 hod. – telefonicky 
oznámené, že na Okružnej ulici leží na 
zemi žena v bezvedomí. Po príchode na 
miesto bola uložená do stabilizovanej 
polohy a  následne sa hliadke 
podarilo ženu priviesť k  vedomiu. 
Bola zjavne pod vplyvom alkoholu 
a psychotropných a omamných látok. 
Na tele mala modriny a podliatiny, no 
žiadne povrchové krvácajúce zranenia 
neboli spozorované. U ženy bola zistená 
totožnosť a  bola jej privolaná RZP, 
ktorá si ju prevzala a previezla do NsP 
Bojnice ohľadom potrebných vyšetrení. 
V čase zákroku mala pri sebe plastové 
vrece s  osobnými vecami, ktoré bolo 
odovzdané matke.

Opílené konáre z vašej záhrady patria na kompostovisko

nárastu poplatkov sa nevyhneme.

Triedenie odpadu
a poriadok v meste je 

našou spoločnou témou
Motivácia môže byť ekonomická 
i morálna. Môžu byť stanovené výhody 
pre tých, ktorí triedia.

Okrem toho, že zvýšením percenta 
vytriedeného odpadu spoločne 
zabránime enormnému zvyšovaniu 
platieb za uloženie netriedeného 
komunálneho odpadu na skládku, 
platiť môžete aj za uloženie odpadu 
mimo nádob. Priestupku podľa 
§ 47 ods. 1 písm. d) z.č. 372/1990 
Zb. priestupkoch sa dopustí ten, kto 
znečistí verejné priestranstvo. Za tento 
priestupok je možné uložiť blokovú 
pokutu vo výške 33 eur.

Nebuďme ľahostajní
Dôsledky znášame všetci. V  prípade, 
že ste svedkom vytvárania skládky, 
kontaktuje priamo hliadku MsP 
Handlová na čísle 0905 499 384 
alebo 168 00, resp. referát životného 
prostredia MsÚ 046 519 25 13.

DS
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V handlovskej bani sa uhlie ťaží už 110 rokov

H ornonitrianske bane sú 
najväčšou slovenskou 
banskou spoločnosťou 
s  viac ako storočnými 

skúsenosťami. Ročná produkcia 
hnedého uhlia dosahuje 1,9 milióna 
ton. V  auguste si spoločnosť 
pripomína 110 rokov priemyselnej 
ťažby uhlia na hornej Nitre.
Hlavnou činnosťou akciovej 
spoločnosti Hornonitrianske bane 
Prievidza je produkcia hnedého 
uhlia. V  minulom roku spoločnosť 
expedovala svojim odberateľom až 
1 538 321 ton hnedého uhlia. Uhlie 
sa ťaží hlbinným spôsobom v  troch 
ťažobných úsekoch – baňa Handlová, 
baňa Nováky a  baňa Čáry. Horná 
Nitra patrí k  najstarším kultúrnym 
oblastiam Slovenska. Z  neznámej 
poľnohospodárskej oblasti sa po roku 
1909, kedy sa začalo s priemyselnou 
ťažbou uhlia v  Handlovej a  neskôr, 
v  povojnovom období v  Novákoch 
a  v  Cígli,  stal prosperujúci banícky 
región. Na uhoľnom ložisku postavená 
Elektráreň Nováky umožnila 
rozvoj ďalších odvetví priemyslu 
a naštartovala rozmach regiónu. 

S  priemyselnou ťažbou sa začalo 
začiatkom 20. storočia v  Handlovej 
po vybudovaní železnice medzi 
Handlovou a  Prievidzou. V  čase 
druhej svetovej vojny boli Handlovské 
uhoľné bane jediným ťažobným 
závodom na Slovensku, kde môžeme 
hovoriť o rozvinutej ťažbe uhlia. Počas 
vojny sa začali aj prvé kutacie práce 
v Novákoch, kde došlo k vybudovaniu 
banského závodu a  prvé uhlie sa 
dostalo z Novák na trh už v roku 1940. 

”
„Hornonitrianske bane 

patria k významným 
zamestnávateľom

v Trenčianskom kraji.
Dnes tu pracuje

3 100 ľudí.”

„Kolískou uhoľného baníctva je 
Handlová,“ približuje Adriana Siváková, 
tlačová hovorkyňa spoločnosti s tým, 

že v počiatkoch ťažby uhlia tu žilo len 
okolo 4 000 obyvateľov: „V  období 
jej vrcholu ich počet vzrástol na 
takmer  18 000. Pracovné príležitosti 
prilákali aj tisícky nových obyvateľov 
do Prievidze. V   roku 1950 žilo v   
mestečku 6700  ľudí. Rozvojom ťažby 
sa zmenila na okresné mesto s viac ako 
53 000 obyvateľmi. Bolo nevyhnutné 
postaviť pre nich nové byty, sídliská, 
komplexnú občiansku vybavenosť, 
vrátane zdravotníckych, kultúrnych 
a športových zariadení.“

Väčšinu týchto zariadení vybudovali 
a vlastnili bane. Súčasťou ich majetku 
bol v  Handlovej Dom kultúry, Chata 
Baník na Remate, slobodárne a  byty 
na Morovnianskom sídlisku. V Prievidzi 
Dom kultúry, športová hala, futbalový 
štadión, ubytovacie zariadenia, škôlky, 
poliklinika, ale aj obytné domy na 
sídliskách Píly a Kopanice. Zariadenia 
miliónových hodnôt boli začiatkom 
90-tych rokov bezodplatne prevedené 
do majetku miest a obcí. 

„Baníctvo vždy patrilo k  pilierom 
zamestnanosti a  sociálnej stability 
v  regióne. Aj v  súčasnosti poskytuje 
skupina Hornonitrianske bane 
pracovnú príležitosť pre   3 100 
ľudí a  radí sa k  významným 
zamestnávateľom v  Trenčianskom 
kraji,“ konkretizuje Adriana Siváková 
a  ako podotýka: „Po 110 rokoch 
priemyselnej ťažby uhlia nadišiel 
čas, kedy sa región pripravuje na 
novú budúcnosť bez uhlia. Súvisí 
to s  rozhodnutím Európskej únie 

o prechode z fosílnych palív k tzv. čistej 
energii. Vláda Slovenskej republiky sa 
prihlásila ku klimatickým záväzkom 
a  rozhodla o ukončení  podpory pre 
výrobu elektrickej energie z domáceho 
uhlia do roku 2023. Pôvodný termín, 
rok 2030, sa skrátil o 7 rokov.“

”
„Geotermálny vrt a tepelná 
energia banských vôd dali 

možnosť novým pracovným 
príležitostiam.”

Minimalizovať negatívne dopady 
skoršieho ukončenia ťažby uhlia 
a  zabezpečiť konverziu ekonomiky 
má Akčný plán transformácie 
regiónu horná Nitra. Na novej 
ekonomickej budúcnosti hornej 
Nitry sa chcú aktívne podieľať aj  
Hornonitrianske bane Prievidza. 
K  tvorbe akčného plánu prispeli 23 
projektovými zámermi. „Banícke 
projekty využívajú obnoviteľné zdroje 
energie, sú bezodpadové, ekologické, 
dlhodobo udržateľné, využívajúce 
miestne zdroje, a hlavne sú schopné 
zamestnávať väčšiu časť baníkov. 
Potenciál vidíme vo využití firemnej 
infraštruktúry, najmä v oblasti inovácie 
opráv a výroby železničných vagónov, 
v  strojárskej činnosti a  v  ďalšom 
rozšírení agro-potravinárskych 
aktivít,“ naznačuje plány spoločnosti 
Adriana Siváková.

S  ubúdajúcimi zásobami uhlia sa 
bane na postupný pokles ťažby uhlia 
pripravovali. Ešte pred ich vyčerpaním 
začali plánovať, čo bude s budovami, 
ako sa dá využiť podzemie bez zásob 
nerastov, stávajúca infraštruktúra 
a  jedinečné prírodné danosti. 
„Efektívne sme využili zdroje, ktoré 
nám príroda v  podzemí poskytuje, 
a  to geotermálny vrt a  tepelnú 
energiu banských vôd. Umožnili nám 
vytvoriť nové pracovné príležitosti 
pri pestovaní paradajok v skleníkoch 
v  Novákoch a  pri chove sumčeka 
afrického na rybej farme v Handlovej. 
Pridanou hodnotou sú kvalitné 
a zdravé domáce potraviny,“ podotýka 
ďalej hovorkyňa spoločnosti. 

Súčasťou akciovej spoločnosti sú 
aj dva odštepné závody. Hlavná 
banská záchranná stanica okrem 
banskej záchrannej služby poskytuje 
práce v  nedýchateľnom a  zdraviu 
škodlivom prostredí, vo výškach, 
v  hĺbkach a  pod vodnou hladinou, 
vykonáva likvidáciu ekologických 
záťaží a ďalšie neštandardné činnosti. 
„Strojársky závod Banská mechanizácia 
a  elektrifikácia Nováky, pôvodne 
zameraný na výrobu a opravy banskej 
techniky, dnes kooperuje s domácimi 
a zahraničnými partnermi pri výrobe 
stavebných strojov a  dopravných 
zariadení. Máme rozbehnutú revíziu 
železničných koľajových vozidiel, 
opravy nákladných vozňov a špeciálne 

povrchové úpravy kovov, vagónov, 
cisterien a konštrukcií. Disponujeme aj 
modernou železničnou vlečkou, ktorá 
má bohaté skúsenosti v  železničnej 
doprave, ale aj  údržbe a  opravách 
traťového zvršku a dráhových vozidiel,“ 
približuje náplň ďalších dvoch závodov 
spoločnosti hovorkyňa.

”
„Bane sa na postupný 

pokles ťažby uhlia 
pripravovali.”

Bohužiaľ, v  súčasnosti éra uhoľného 
baníctva na hornej Nitre pomaly 
dopisuje posledné kapitoly svojej 
histórie. „Aby život po uhlí nepriniesol 
regiónu sociálne otrasy, rastúcu 
nezamestnanosť a  neistotu, baníci 
a ostatní zamestnanci baní, ktorých sa 
proces transformácie dotýka, s nádejou 
očakávajú nové zmysluplné projekty, 
dlhodobo vytvárajúce dostatočný 
počet pracovných miest v regióne, kde 
majú svoj domov a rodinné zázemie. 
Len tak bude môcť byť sľubovaná 
myšlienka solidárnej a  sociálne 
spravodlivej transformácie, tak ako ju 
presadzuje Európska únia, naplnená,“ 
dodáva na záver Adriana Siváková, 
tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych 
baní Prievidza.    

(r)

Hornonitrianske bane využívajú na ťažbu uhlia moderné
banské zariadenia a bezpečné technológie.

Ročná produkcia paradajok dosahuje až 1 900 000 kg.

Speváci zo súboru Grünwald sa
v prírode výborne zabavili

Na 30. júla si spevácky súbor 
Grünwald a  niekoľko členov 
Karpatskonemeckého spolku 
naplánovalo celodenný pobyt 
v prírode.
Neodradilo nás ani nespoľahlivé 
počasie, ktoré je v tomto období plné 
bleskov, hromov a  dažďa. Rozhodli 
sme sa pre náš handlovský rybník, 
kde sme mohli splniť všetko, čo sme 
si naplánovali, a  to výborný obed, 

vychádzku, posedenie, opekanie, 
spev a aj tanec. 

Po spoločne strávenom čase sme 
spokojní, plní dobrých zážitkov 
a nových nápadov v našej činnosti. 
Poďakovanie patrí Millošovi 
Petruchovi, vedúcemu reštaurácie, za 
starostlivosť, ktorú nám venoval a za 
poskytnutie priestorov.

Hildegarda Radovská

Augustová burza sa vydarila, ďalšia už v septembri

V sobotu 3. augusta sa na Námestí 
baníkov konala burza detského 
oblečenia, hračiek a detských potrieb. 
Pre mamičky ju pripravilo Materské 
centrum Lienka s  podporou mesta 
Handlová.
Pekné slnečné počasie prilákalo 
na námestie mnoho kúpychtivých 
záujemcov. Ako nám povedala 
organizátorka podujatia, Monika Galbavá, 
zaregistrovalo sa dvanásť predajcov, 
ktorí boli s  priebehom akcie spokojní. 
Detské sezónne oblečenie, hračky 
a rôzne potreby si mohli mamičky nielen 

poobzerať, povyberať, ale dokonca aj 
priamo vyskúšať. Pre deti bol pripravený 
detský kútik, a  tak všetci spolu strávili 
príjemný čas. Niekto nákupom, iný 
predajom a deti hrou. Dnes majú mamičky 
niekoľko možností, ako a kde môžu predať 
oblečenie či hračky po svojich deťoch. 
Ale možnosť priamej kúpy, a  najmä 
odskúšania je stále najviac obľúbená. 
„Stretli sme tu veľa ľudí a  dohodli sme 
sa, že si túto akciu zopakujeme hneď 
v septembri,“ konštatuje Monika Galbavá 
a ako podotýka, augustová burza ihneď 
vyvolala záujem o zorganizovanie ďalšej, 

keďže dopyt bol nielen po detských 
veciach či hračkách, ale aj po veciach pre 
maminky či napríklad o knihy, materské 
oblečenie a iné veci aj pre novopečených 
rodičov.

Materské centrum Lienka Handlová je 
občianske združenie, ktoré vo svojich 
priestoroch ponúka nielen herne pre deti, 
ale aj učebne na rôzne kurzy pre mamičky 
s deťmi a workshopy či prezentácie pre 
rodičov. Školené lektorky v Lienke ponúkli 
kurzy ako Vnímavé hranie - Montessori 
hry pre deti od 0 do 3 rokov a od 3 do 
6 rokov, Fit loptičky, Baby znakovanie 
pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov 
a  iné zaujímavé školenia. K  dispozícii 
bývajú prednášky s  etikoterapeutkou, 
dermatologičkou, laktačnou poradkyňou, 
psychologičkou a rôzne besedy o zdravej 
strave, ekologických výrobkoch, varení či 
kozmetike. 

V  Lienke sa mamičky zahrajú s  deťmi, 
porozprávajú sa, poradia si, naučia sa 
nové veci a čo je hlavné, stretávajú sa, aby 
neboli len doma a len s deťmi. 

MC Lienka nájdete na Námestí baníkov 
v budove bývalej Makyty.

(r)
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Od septembra máme v Handlovej nové
pracovisko materskej škôly

Mesto Handlová v novembri 2017 
podalo žiadosť na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a  rozvoja 
vidieka SR o nenávratný finančný 
príspevok v  rámci Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu, so zameraním na 
zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl. 
Celkovo boli schválené náklady na 
projekt vo výške 257 008,49 eura. 
Tento príspevok sa prerozdelil na 
rekonštrukciu objektov, priestorov, 
vybudovanie detských ihrísk 
a materiálovo technické vybavenie pre 
Materskú školu na Dimitrovovej ulici 
a  Základnú školu na Morovnianskej 
ceste.

Projekt s  názvom Zvýšenie hrubej 
zaškolenosti detí MŠ v  Handlovej, 
ktorý je spolufinancovaný Európskou 
úniou, mesto úspešne implementuje 
od roku 2017. Handlová vyčlenila 
na tento projekt sumu 13 526,76 
eura. Okrem iného, mesto má 
zámer zvýšiť kvalitu predškolského 
vzdelávania a  kapacitu materských 
škôl. V rámci spomínaného projektu 
bolo vybudované nové elokované 

pracovisko materskej školy 
v priestoroch budovy Základnej školy 
na Morovnianskej ceste.

„Časť vnútorných priestorov základnej 
školy prešla komplexnou stavebnou 
úpravou. Rekonštruované priestory sú 
tak plne k dispozícii naším najmenším 
obyvateľom. Súčasťou projektu je 
taktiež nový mobiliár a IKT technika, 
ktorú môžu detičky a  pedagogičky 
naplno využívať,“ uviedol Martin 
Podoba, referent regionálneho 
rozvoja a  strategického plánovania 
na MsÚ Handlová.

Úspešný projekt mesto čiastočne 
pripravil aj na novelu zákona 
o  zavedení povinnej predškolskej 
výchovy, v  ktorej dochádza 
ku povinnému nástupu detí 
na predprimárne vzdelávanie 
s účinnosťou od januára 2021. Mestu 
na základe jeho žiadosti udelilo 
Ministerstvo školstva SR súhlas so 
zaradením elokovaného pracoviska 
na Morovnianskej ceste, ako súčasť 
materskej školy, do siete školských 
zariadení od 1. septembra 2019.

VM, JP

GAMEHUB

Hry. Spoločenské, etapové, 
tímové, pre jednotlivcov, únikové, 
digitálne, logické, vzdelávacie. 
Hry boli témou pre tohtoročnú 
mládežnícku výmenu, ktorú 
organizuje DO Fénix. 
Mládežníci z Poľska, Česka, Maďarska, 
Macedónska a zo Slovenska (ZO DO 
Fénix pri ZŠ Morovnianska cesta) 
sa stretli na týždeň v Trenčianskych 
Tepliciach a vzdelávali sa, spoznávali 
kultúry iných štátov, venovali sa 
hlavnej téme - hrám a rozprávali po 
anglicky. 

Počas výmeny som si užila dlhé 
prechádzky kúpeľným parkom 
a  spekané oblátky so zahraničnými 

priateľmi, pesničky pri ohni na 
gitare, tradičné tance a  veselé hry. 
No z vlastnej skúsenosti viem, že to 
najlepšie na každej výmene je to, 
čo majú ľudia v srdci. A práve preto 
sa najviac teším na ľudí. A  na dlhé 
rozhovory s  novými priateľmi. A  či 
to boli skauti z Macedónska, pionieri 
z Česka, dobrovoľníci z Poľska alebo 
študenti z Maďarska, všetci sme mali 
jedno spoločné. Boli sme hraví, a tak 
sme sa zabávali hrami. Lúčenie pre nás 
nebolo ľahké, ale ako sme sa dohodli 
„we will stay in touch – ostaneme 
v kontakte“.

Mária Maňáková, ml., ZO DO Fénix

SBM - expozitúra Handlová vás 
pri príležitosti Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva pozýva na 
výstavu Ľudové piesne v obrazoch. 
Za sprievodu baníckych piesní od 
Janka Procnera si môžete pozrieť 
prezentáciu obrázkov od autora Igora 
Lackoviča s ľudovými pesničkami. 
Strávite tak spoločné chvíle, a zároveň 
sa príjemne schladíte v priestoroch 
múzea. Výstava potrvá od 1. augusta 
do 30. septembra.

Prihláste sa vopred: elektronickou 
poštou na adresu sbm.handlova@
muzeumbs.sk, alebo telefonicky na 
číslach 046/5423 973, 0903 411 011.
Ponuku SBM si môžete pozrieť na stránke 
www.muzeumbs.sk/sk/handlova. 
Ponuka platí pre jednotlivcov aj školy. 

Tešíme sa na vás. Zdar Boh!

Ľudové piesne v obrazoch

Vážená redakcia,

chcela by som prostredníctvom vás 
prejaviť poďakovanie za prístup nášho 
mestského úradu k problémom nás, 
občanov.

Bývam na Duklianskej ulici, kde je 
umiestnená autobusová zastávka bez 
lavičky. Keďže tam čakávajú poväčšine 
invalidní a dôchodcovia s barlami a nie 
je sa ani kde oprieť, bol to problém.

Rok a pol som obiehala rôzne inštitúcie 
mesta, aby pomohli, ale žiadna odozva. 
Zúfalá som sa obrátila na MsÚ a div sa 
svete. Lavička je umiestnená. Veľké 
ďakujem! Takto si predstavujem pomoc 
obyvateľom. 

Mgr. Anna Jakušová

Z listu čitateľa

Digitálne Kino Baník
Tip na film: Kto je ďalší?
Uvidíte v Kine Baník v sobotu 24. augusta 
o 18.00 hod., v nedeľu 25. augusta o 20.00 
hod. a v pondelok 26. augusta o 18.00 hod. 
Kto je ďalší? nie je obyčajný film, je 
to projekt, ktorý má za cieľ zachrániť 
množstvo ľudských osudov a životov. 

Miroslav Drobný, autor scenáru a režisér 
sa inšpiroval skutočnými príbehmi. Film 

zobrazuje negatívny dopad internetu 
najmä na mladú generáciu a ich rodiny.

Kino Baník Handlová premieta vždy! Aj 
pre jedného diváka. Možnosť výberu 
filmu, dátumu a času pre skupiny. Viac 
informácií na čísle 0915 393 941. Aktuálny 
program nájdete na www.kino.handlova.
sk. Zmena programu vyhradená!
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Spomienka

Ani dlhý čas nevymaže 
smútok z našich sŕdc 

z tvojho rýchleho
a nečakaného 

odchodu. 

Dňa 28. augusta 2019 uplynie už 20 rokov,
čo nás opustil Milan Polák. 

S láskou spomínajú manželka, syn s rodinou, 
súrodenci a ostatná rodina.

1/8/7/2019/OI

Spomienka
Čas plynie, rana bolí, 
ani čas ju nezahojí. 

Mal si všetkých rád a 
chcel si ešte žiť, 

ale prišla tá chvíľa, 
keď si nás musel 

opustiť. 

Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, 
ty si spíš svoj večný sen. 

S tebou odišiel aj kúsok z nás. 
Smútok a ticho dolieha na náš dom, 

veľmi nám chýbaš, ocko, v ňom. 
Dňa 17. augusta 2019 uplynulo 10 rokov,

čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel a ocko Ján Chalás. 

So žiaľom v srdci spomínajú manželka
a tri dcéry.

2/8/8/2019/OI

Spomienka
Stále je ťažko, smutno 

nám všetkým, bez 
teba to nie je ako 

predtým. Všade chýba 
tvoj hlas, milovala si 

život, my teba
aj ty nás.

Dňa 31. júla sme si pripomenuli 4. výročie 
úmrtia a 12. augusta nedožitých 78 rokov 

našej milovanej mamičky Olinky Antalovej. 
S láskou spomínajú manžel Stanislav a deti 

Ivetka, Olinka a Stanko s rodinami. 
Ľúbime ťa.  

3/8/8/2019/OI

Spomienka
Čas plynie, smútok 
zostáva, tá strata 

v srdci bolieť 
neprestáva.

Dňa 18. augusta 2019 
uplynuli 4 roky, čo nás 

opustila naša dcéra 

Antónia Ilešičová. 
Spomíname s láskou a vďakou na všetko 

krásne, čo si nám dala. 
Rodičia, sestra Ľudmila s rodinou, Vierka

s rodinou, ostatná rodina a priatelia.
4/8/8/2019/OI

Spomienka

Kto v srdci žije, 
neumiera.

Dňa 12. augusta 2019 
uplynulo 10 rokov, 

čo nás opustila naša 
drahá a milovaná 

manželka, maminka a starká
Mária Polušinová. 
S láskou spomíname. 

6/8/8/2019/OI

Spomienka

Dňa 24. augusta 
uplynie rok, čo nás 
navždy opustil náš 
milovaný manžel,

otec a dedko
Jozef Spiška. 

S láskou spomína manželka a deti s rodinami. 
Tí, čo ste ho poznali, venujte

mu tichú spomienku.
7/8/8/2019/OI

Spomienka
Dňa 12. augusta 2019 

sme sipripomenuli 
nedožité

82. narodeniny
Štefana Abraháma. 

S úctou spomíname
a nezabúdame.

8/8/8/2019/OI

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 9/2019

je v utorok 27.8.2019. 
Noviny vyjdú v stredu 4.9.2019.

Spomeňte si aj vy na svojich
najbližších prostredníctvom novín

Handlovský hlas.
Blahoželania a smútočné spomienky či 

poďakovania zadarmo
v našich novinách.

Riadková inzercia
Predám stavebný pozemok v Novej 
Lehote za krčmou. Pozemok cca 
1 000 m². Cena dohodou. V prípade 
záujmu volajte na tel. číslo: 
0918 386 287.
5/8/8/2019/OI

Opustili nás

Máš našu lásku hlboko v duši, 
poletí s tebou v iný svet,

v svet krásnych ruží.

Katarína Kurincová rod. Feiglová,
91 rokov,
Otília Oswaldová rod. Čížová, 89 rokov,
Ján Albert, 77 rokov,
Oľga Hájovská, rod. Rusková, 87 rokov, 
Anna Tarová, rod. Horváthová, 87 rokov, 
Peter Roob, 58 rokov,
Jaroslav Pozník, 59 rokov,
Michal Kozár, 85 rokov,
František Pinter, 68 rokov,
Juraj Cimerman, 62 rokov.

V rubrike sú zverejnené informácie 
v časovom horizonte medzi uzávierkami 
čísel Handlovského hlasu od 30.7. do 
7.8.2019. Informácie sú zverejnené iba 
v prípade, že rodina pozostalých vyjadrí 
súhlas s ich zverejnením.

Senior centrum Handlová, n. o., hľadá 
zamestnancov na obsadenie pracovného 
miesta: sestra/praktická sestra. 

Podmienky na prijatie sú: úplne ukončené 
stredoškolské odborné vzdelanie na 
strednej zdravotníckej škole. 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu 
svoje žiadosti doručiť osobne alebo 
poštou na adresu: Senior centrum 
Handlová, n. o., Ul. M. Krššákovej č. 1, 
972 51 Handlová do 31. augusta. 

Viac informácii sa dozviete priamo 
v Senior centre alebo na tel. čísle: 
0905 964 027.

Zamestnajte sa v Handlovej



Basketbalový talent Samuel Murcin:
Snom je euroliga či NBA

Basketbalista ŠBK Handlová sa stal 
najlepším strelcom v  európskej 
súťaži CEYBL a  korunu kráľa 
strelcov potvrdil aj v  slovenskej 
lige U14.
Handlová je známa liahňou 
basketbalových talentov, jedným 
z  nich je Samuel Murcin. Ten sa 
v  uplynulej sezóne stal najlepším 
strelcom v domácej súťaži a európskej 
CEYBL.

„Tento úspech znamená pre 
mňa veľa, ďakujem zaň skvelým 
spoluhráčom. Koruna strelcov je pre 
mňa akousi odmenou za tvrdú prácu 
v  tréningoch,“ povedal 14-ročný 
Samuel Murcin, ktorý sa vďaka 
tréningom cíti veľmi dobre.

Ako sa kráľ strelcov 
pripravuje na zápasy

„Okrem tréningov s  tímom sa 
snažím makať aj individuálne. Rád 
navštevujem posilňovňu, alebo si 
idem zabehať. Dôležitá je streľba na 
kôš,“ vysvetlil zverenec trénera Jána 
Beráneka.

Jeho obľúbeným profesionálnym 
tímom je Golden State Warriors, 
obdivuje hlavne Kevina Duranta, 
ktorý je výborným strelcom a  má 
veľmi dobré zmýšľanie hry. „Rád 
by som sa v  budúcnosti dostal do 
profesionálneho tímu, snom je 
euroliga či NBA,“ dodal.

Počas leta chce Murcin hlavne dobre 

zregenerovať, dopomôcť by mu 
k  tomu malo obľúbené plávanie. 
„Okrem toho chodím na motokros 
a  rád si zahrám počítačové hry,“ 
pousmial sa.

V  cieľoch pred novou sezónou má 
basketbalový talent jasno. „Verím 
vo vysoké umiestnenie v  CEYBL 
a v triumf v slovenskej lige. Sme veľmi 
dobrý kolektív, máme sa radi, preto by 
mala zapracovať aj chémia mužstva. 
V zápasoch máme vždy o motiváciu 
postarané,“ uviedol Murcin a uzavrel: 
„Za fantastickú sezónu ďakujem 
trénerom, spoluhráčom a  rodine. 
Verím, že tá ďalšia bude ešte o čosi 
krajšia.“

Ivan Mriška
Foto: Milan Geleta. 

Zvláštne ocenenie pre športovca Vladimíra Jonáša
V máji sa uskutočnilo oceňovanie 
najlepších handlovských športovcov 
za rok 2018. V Handlovskom hlase 
sme priniesli stručný zoznam 
našich naj. Postupne vám ich bližšie 
predstavíme.
Svoju bohatú aktívnu futbalovú 
činnosť začal Vladimír Jonáš ako 
mládežník v rodnej Krupine. Naďalej 
sa jej venoval v  Banskej Štiavnici, 
v  Ostrave a  v  Ráztočne, kde aktívnu 
futbalovú činnosť ukončil v  roku 
1957. V roku 1960 sa stal futbalovým 
rozhodcom a začal pôsobiť v súťažiach 
okresného futbalového klubu zväzu 
Prievidza. 

Popri rozhodcovskej funkcii začal 
aktívne pracovať aj ako tajomník v TJ 
Baník Handlová a  pracoval aj ako 
funkcionár v  okresnom futbalovom 
zväze Prievidza. Postupne sa stal 
predsedom disciplinárnej komisie. 
Svojim prístupom k  futbalu sa 
prepracoval na predsedu okresného 
výboru futbalového zväzu Prievidza. 
Na funkcionárskej pozícii pracoval 
aj v  Stredoslovenskom futbalovom 
zväze, ako člen komisie rozhodcov, 

kde sa staral o  výchovu adeptov na 
rozhodcu. Túto funkciu  vykonával až 
do dôchodcovského veku. Naďalej sa 
aktívne zúčastňuje zápasov, ale už ako 
divák v okolí svojho bydliska.

V športovej 
charakteristike

o ňom nenájdete
Konfederácia politických väzňov 
Slovenska chráni pamäť utrpenia 

FK Košeca - MFK Baník 
Handlová 0:4 (0:2)

Góly: Bača, Martin Smidka, Andrej 
Turančík, Bilčík

MFK Baník Handlová: Madarász, 
Bublák, Toma/Valach, Bača, Martin 
Smidka/Haneš, Izák/Mário Smidka, 
Andrej Turančík, Bilčík/Rosival, 
Bugár/Hirka, Rendek, Drozd

Prvé kolo v  novom ročníku 
i  v  novej vyššej súťaži 
absolvovali  handlovskí 
futbalisti na horúcej pôde 
ďalšieho 5. ligového nováčika, 
družstva Košece. 
Naši chlapci sa na zápas naozaj 
dôkladne pripravili. Od prvej 
minúty svojou aktívnou hrou 
dávali súperovi len málo priestoru 
a ak sa náhodou súper aj dostal do 

možností ohroziť bránu, pozorná 
obrana, na čele s  brankárom, 
všetky situácie vyriešila v  náš 
prospech. Už v prvom, ale hlavne 
v druhom polčase sme si vytvorili 
množstvo šancí. Premieňanie je 
však odvetvie, na ktorom budeme 
musieť pracovať. V  zápasoch 
so silnejšími súpermi sa nám to 
môže vypomstiť. Aj keď výsledok 
naznačuje jednoznačný priebeh 
zápasu, súper bol aktívny a hrozil 
počas celého zápasu. Nepodarilo 
sa mu však skórovať, a tak nielen 
3 body, ale aj čisté konto zdobili 
konečný výsledok baníkov na 
konci zápasu.

Kristián Hirka,
prezident MFK Baník Handlová

Foto: ilustračná,
zdroj: www.mfkbanikhandlova.sk

Štart do novej sezóny zvládli 
futbalisti na výbornú

národa, zmierňuje bolesť spôsobenú 
útlakom komunistického režimu. Na 
Slovensku bolo za údajne politické 
zločiny protiprávne odsúdených 
70-tisíc občanov. Títo boli neskôr 
rehabilitovaní. Jedným z  nich je 
Vladimír Jonáš, držiteľ Dekrétu 
o  priznaní postavenia Veterán 
protikomunistického odboja, ktorý 
si prevzal  od Ústavu pamäti národa 
v októbri 2018.

JP

Vladimír Jonáš pri preberaní Zvláštneho ocenenia z rúk primátorky.


