
8. SEPTEMBRA 2020 I ROČNÍK II. I ČÍSLO 17 I CENA: NEPREDAJNÉ I TELEFÓN: 046/519 25 36 I E-MAIL: HANDLOVSKY.HLAS@HANDLOVA.SK I WWW.HANDLOVA.SK

V tomto čísle:

Mesto získalo na projekt 
zamestnanosti viac peňazí.
Strana 2

Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva: Minulosť a vzdelanie.
Strana 3

Ocenenie za rozvoj baníctva 
si prevzali ďalšie osobnosti.
Strana 4

Prehľad záujmových útvarov 
Centra voľného času Handlová. 
Strana 6

Rozhovor s predsedom Školského 
basketbalového klubu Handlová.
Strana 8

Na prelome augusta a septembra 
sa v meste maľovali priechody 
pre chodcov. Začalo sa prechodmi 
pred všetkými základnými školami 
v meste, aby boli pripravené pre 
všetkých žiakov v prvý školský deň.

Spolu 19 priechodov v rôznych lokali-
tách mesta bolo natretých farbou na 
priechody a pre zvýšenie odrazivosti 
boli ošetrené retro reflexnou vrstvou. 
Celkovo bolo natretých približne 200 
m2 priechodov za celkovú sumu 1 
200 eur.
Pri najfrekventovanejších priecho-
doch pre chodcov v blízkosti hand-
lovských škôl ráno hliadkujú príslušní-
ci mestskej polície. Podľa preventiskty 
mestskej polície Lucie Chudej, k do-
držiavaniu  bezpečnosti detí môžu 
prispieť aj rodičia. Deťom by mali 
neustále pripomínať dôležitosť použí-
vania reflexných prvkov pre chodcov.
„Po chodníku kráčame po pravej 
strane a najviac dve osoby vedľa 
seba. Pred priechodom pre chodcov 

Priechody pre chodcov sú viditeľnejšie a teda bezpečnejšie
zastavíme v dostatočnej vzdialenosti 
od vozovky a presvedčíme sa, či mô-
žeme vstúpiť na vozovku bez toho, 
aby sme ohrozili seba alebo iných 
účastníkov cestnej premávky. Po prie-
chode pre chodcov sa pohybujeme 
plynulou chôdzou po pravej strane. 
Počas prechádzania cez komunikáciu 
nepoužívame telefón a nepočúvame 
hudbu cez slúchadlá. V prípade, že 
pri priechode vidíme policajta, ktorý 
zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky, sme povinní reš-
pektovať jeho pokyny,“ opísala správ-
ne používanie chodníkov a priecho-
dov Chudá. Ako pripomenula, chodec 
nemá na priechode pre chodcov vždy 
prednosť. „Správajme sa zodpovedne 
a veďme k tomu aj naše deti. Vodiči 
v blízkosti škôl zvýšte pozornosť z 
dôvodu zvýšeného počtu chodcov 
a buďte pri parkovaní vašich vozidiel 
ohľaduplní voči ostatným vodičom,“ 
vyzvala Lucia Chudá.

(INU, FOTO: JP)

Vďaka hnedému uhliu zažila Handlová sto rokov prosperity
Dvojdňové Regionálne oslavy Dňa 
baníkov sa začali kladením vencov 
k pamätníku baníkom na mest
skom cintoríne.

Prítomným sa prihovorila primátorka 
mesta Handlová, Silvia Grúberová. 
Oslavy Dňa baníkov sú podľa nej prí-
ležitosťou uvedomiť si, aký obrovský 
prínos pre Slovensko, a predtým Čes-
koslovensko, handlovské uhlie malo. 
„Uhlie bolo palivom hnacieho moto-
ra ekonomiky. Vďaka hnedému uhliu 
zažila Handlová sto rokov prosperity,“ 
povedala primátorka. 

Najdôležitejší sú ľudia

Na prvom mieste sú podľa Silvie Grú-
berovej ľudia. „Úprimne ma mrzí, že 
hnedé uhlie už viac neposkytne ži-
vobytie toľkým ľuďom, ako kedysi. 
Transformačné projekty sa však už 
pomaly rozbiehajú a sociálny pro-
jekt je, samozrejme, prvý. Verím, že 
sa nám za pomoci Európskej únie a 
vlády podarí baníkov preškoliť a za-
mestnať tu v regióne. Vynaložíme na 
to množstvo úsilia a energie.“

Čo nahradí uhlie?

Ako ďalej v príhovore uviedla primá-
torka, uhlík dostal v Európe stopku. 
„Na udržanie ekosystému našej pla-
néty sú prísne ekologické kritériá 
nevyhnutné. Otázkou však je, aký 
energetický zdroj hnedé uhlie nahra-
dí? Bude dosť alternatívnych zdrojov? 
Čo to bude? Bude to skutočne eko-
logické? Musíme domýšľať všetky 
súvislosti do dôsledkov. Máme právo 
žiadať dobré riešenia. Preto som rada, 
že do hľadania odpovedí pre budúc-
nosť nášho regiónu sa zapájajú všet-
ky dotk nuté strany. Čo bolo zdrojom 
našej prosperity doteraz, vieme. Spo-
ločne musíme prísť na to, čo prinesie 

prosperitu v budúcnosti.“

Najprv musíme transformovať 
sami seba

Transformácia podľa primátorky zna-
mená premenu, prerod - a ten sa deje 
zároveň so zmenou myslenia. „Zmeniť 
prístup k zdrojom musí celý svet. To 
však znamená, že začať musí každý 
človek sám od seba. Transformovať 
sa musíme najprv my sami. Potom 
môžeme transformovať región, Euró-
pu, svet. Nielen politici, každý jeden z 
nás môže pre uhlíkovú neutralitu nie-

čo urobiť. So zdrojmi musíme začať 
všetci nakladať zodpovednejšie, uve-
domelo. Európa ide svetu príkladom 
a my môžeme byť pri tom,“ povedala.

Poklad z treťohôr 

Na pietnom mieste sa v príhovore 
ešte raz sa vrátila k „pokladu z treťo-
hôr“. „Uvedomme si obrovskú hod-
notu uhlia z nášho regiónu, ktoré sto 
rokov poháňalo národné hospodárst-
vo. A dnes oslávme baníkov. Svojou 
statočnou prácou vynášali na povrch 
teplo a svetlo. Nezabudnime nikdy 

na tých, ktorí pri výkone svojho po-
volania opustili svoje rodiny. Nech je 
naša zodpovednosť a pokora k zme-
nám, ktoré nás čakajú, robená s úctou 
k práci iných.”
Piatkový program regionálnych osláv 
pokračoval udeľovaním ocenení.  Mi-
nister hospodárstva SR udelil Čestný 
odznak ministra hospodárstva Slo-
venskej republiky za zachovanie tra-
dícii Jozefovi Karovi.Plakety za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre udelili Joze-
fovi  Halmovi a Pavlovi Kovačovičovi. 
Program bol ukončený slávnostnou 
svätou omšou v Kostole sv. Kataríny.

(INU)

Členovia Handlovského baníckeho spolku počas pietneho aktu.                                                                                                                                                                                      FOTO: INU
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Verejnosť môže pripomienkovať 
zámer vybudovať cyklochodníky aj 
obchodné centrum na Morovnians
kom sídlisku.

Spoločný obecný úrad Handlová 
začal územné konanie o využívaní 
územia, spojeného s umiestnením 
stavby: „Cyklochodníky – Handlovské 
traily“, v katastrálnom území Handlo-
vá. Navrhovateľ, občianske združenie 
Adrenalin Bike Team, požiadal o nové 
využívanie územia funkcie lesov, vyz-
načením a zabezpečením špecializo-
vaných cyklotrás rôznej náročnosti a 
cyklochodníkov v lokalite „Za chod-
níkom“, na lesných pozemkoch vo 
vlastníctve štátneho podniku LESY 
SR. Mesto Handlová ako príslušný 
stavebný úrad nariadilo k prejed-
naniu návrhu ústne pojednávanie s 
miestnym šetrením na 16. septemb-
ra 2020 o 10,00 hod so stretnutím na 
Mestskom úrade v Handlovej, číslo 
dverí 10.
O deň neskôr sa uskutoční ústne 
pojednávanie s miestnym šetrením 
v územnom konaní stavby „Prízem-
né veľkoplošné Obchodné centrum 
Hand lová“, na pozemkoch parcelné 
číslo reg. C KN 1495/46, 1495/236, v 
katastrálnom území Handlová. Navr-

hovateľom sú spoločnosti IMMOBI-
LIEN MANAGEMENT, s.r.o. a AMAZING 
CO., registrovaná na Mar shallových 
ostrovoch. Obchodné centrum Han-
dlová by malo byť umiestnené na 
Morovnianskom sídlisku v súbehu 
cesty Morovnianska cesta a Okružná 
ul., ako prízemný halový objekt bez 
suterénu. Jeho súčasťou by mala byť 
samoobslužná čerpacia stanica a au-
toumyváreň. Mesto Handlová začalo 
konanie o umiestnení stavby a naria-
dilo ústne pojednávanie s miestnym 
šetrením na 17. septembra 2020 o 
11.00 hod. so stretnutím na Mest-
skom úrade v Handlovej v malej za-
sadacej miestnosti na 1. poschodí.
V oboch konaniach je nutné prik-
ladať maximálny dôraz na prijaté 
protiepidemiologické opatrenia. Do 
podkladov konaní je možné nah-
liadnuť na Spoločnom obecnom 
úrade v Handlovej, predovšetkým v 
pondelok a stredu od 7.00 do 14.oo 
hod. a v piatok od 7.00 do 14.00 hod. 
Účastníci konania a dotknuté orgány 
môžu svoje námietky a pripomienky 
uplatniť najneskoršie pri ústnom po-
jednávaní. V tom istom čase predložia 
svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 
Na pripomienky dané po určenom 
termíne sa prihliadať nebude.

Územné konania stavebného úradu

Mesto Handlová vyhlásilo priamy 
predaj na prevod nehnuteľného ma-
jetku vo vlastníctve mesta Handlová 
v katastrálnom území Nová Lehota. 
Predmetom predaja je pozemok par-
cela C-KN č. 2975/1 v rozsahu výmery 
cca 1000 m2.
Pozemok sa nachádza v zastavanom 
území mesta Handlová v časti Horný 
koniec. Intenzita funkčného využitia 
územia je malá. V danej lokalite je 
mierne až značne svahovitý terén. 
Pozemok je umiestnený na západ-
nom okraji urbanistického obvodu, 
na ulici Stará cesta, ktorá tvorí v na-
pojení na Ulicu Žiarska dopravný ťah 
do centra mesta Handlová.
Vzdialenosť k obchodnému, his-
torickému a administratívnemu cen-
tru mesta je cca 4 km, vzdialenosť od 
zastávky prímestskej autobusovej do-
pravy je cca 490 m a vzdialenosť od 
najbližšie ležiacej hlavnej mestskej 

komunikácie je cca 270 – 340 m.
Susedné pozemky sú zastavané 
rozptýlenou zástavbou samostatne 
stojacich rodinných domov nižšieho 
štandardu a vyššieho veku. Daná lo-
kalita je vybavená základnými inži-
nierskymi sieťami – verejný vodovod, 
elektrická a telefónna sieť, kanalizácia 
do žumpy. Verejný rozvod zemného 
plynu a kanalizácia v tejto časti mesta 
nie sú vybudované. Pozemok sa na-
chádza v blízkosti lokalít pasívnych a 
aktívnych zosuvov. 
Minimálna východisková cena je  
13,87 eur/m2.  Termín predkladania 
návrhov je do 30. septembra 2020 do 
15.00 hod.
Špecifikácia predmetu priameho pre-
daja, ako aj jeho podmienky a časo-
vý priebeh sú zverejnené webovom 
sídle mesta v sekcii Úradná tabuľa.  
Bližšie informácie na MsÚ č. d. 13., tel. 
číslo: 046/ 519 25 21.

Predaj pozemku na Hornom konci

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 
25. júna 2020 schválilo zámer mesta 
Handlová predať prebytočný ma-
jetok Dom kultúry v mestskej časti 
Nová Lehota a pozemok o výmere 
456 m2 na základe obchodnej ve-
rejnej súťaže s minimálnou kúpnou 
cenou stanovenou znaleckým po-
sudkom vo výške 88 532,58 eur. 
Obchodná verejná súťaž bola vyhlá-
sená v trvaní od 29. 6. 2020 do 20. 7. 
2020. V určenom termíne mesto ne-
obdržalo žiadny súťažný návrh, súťaž 
teda bola neúspešná.
Poslanci na augustovej schôdzi opä-
tovne schválili zámer mesta predať 
Dom kultúry s pozemkom na zákla-
de obchodnej verejnej súťaže s mi-
nimálnou kúpnou cenou vo výške 
66 399,44 eur. Termín predkladania 
súťažných návrhov je od 1. 9. 2020 

do 30. septembra 2020 do 15.00 
hod. Všetky podrobnosti verejnej 
obchodnej súťaži sú zverejnené na 
webstránke mesta www.handlova.sk 
v sekcii Úradná tabuľa.
Ani opakovaná verejná obchodná 
súťaž na predaj kolkárne úspešná 
nebola. Do súťaže, ktorú mesto vyh-
lásilo v máji, s minimálnou kúpnou 
cenou 96-tisíc eur, sa prihlásil jeden 
záujemca, ktorý však nesplnil sú-
ťažné podmienky. Poslanci vyhlásili 
opakovanú súťaž so zníženou cenou 
o 25 percent vo výške 72-tisíc eur. 
Ako informovala Simona Mihaluso-
vá, referentka oddelenia daní, majet-
ku mesta a podnikateľskej činnosti, v 
určenom termíne mesto nedostalo 
žiadny súťažný návrh, súťaž teda 
bola neúspešná.

(3 x RED)

Verejné obchodné súťaže neúspeš-
né. Cena za Dom kultúry je znížená

Rozpočet na preškolenie, vytvore
nie a činnosť Kontaktného centra 
Handlová pre baníkov sa zvýšil o 
takmer sedemdesiattisíc eur. 

Kontaktné centrum Handlová a čin-
nosť podporného rodinného tímu, 
vrátene aktivít komunitnej podpory 
cez miestny tretí sektor a občianske 
iniciatívy je hlavnou aktivitou mesta 
Handlová ako partnera v projekte 
„Podpora zamestnateľnosti v re-
gióne horná Nitra“, ktorý sa spustí v 
priebehu najbližších mesiacov. Hlav-
ným cieľom mesta bude uľahčenie 
prechodu do novej etapy života ko-
munity baníkov, ich rodín a blízkeho 
okolia, počas útlmu a ukončovania 
činnosti uhoľného priemyslu v re-
gióne. Zámerom je poskytnúť kom-
plexný program opatrení a aktivít pre 
zamestnancov uhoľného priemyslu 

Mesto získalo na podporu zamestnanosti viac peňazí

zameraných na podporu adaptability 
na nové podmienky, zvyšovanie ich 
flexibility na trhu práce a podpora k 
svojpomoci. 
Na mestskom zastupiteľstve v augus-
te poslanci zrušili pôvodné uznesenie 
k projektu „Podpora zamestnateľnos-
ti v regióne horná Nitra“ z decem-
bra minulého roka a schválili nové 
uznesenie s vyššou celkovou sumou. 
Ako uviedol Peter Cagáň, poverený 
vedením Oddelenia mestských pro-
jektov, vzhľadom na prebiehajúci 
proces príp ravy žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok, kde jednou z 
povinných príloh je mzdová politika 
mesta, žiadateľ Trenčiansky samo-
správny kraj uplatnil mzdovú politi-
ku mesta v plnej výške a premietol ju 
do rozpočtu partnera projektu mesta 
Handlová. „Týmto sa náš schválený 
zámer s celkovými oprávnenými vý-

davkami 887 768,20 eur pri päťper-
centnom spolufinancovaní mesta 
vo výške 42 899,20 eur navýšil na 
súčasné celkové oprávnené výdavky 
955 527,85 eur pri spolufinancovaní 
mesta vo výške 47 776,40 eur,“ pove-
dal Cagáň. 
Projekt „Podpora zamestnateľnosti v 
regióne horná Nitra“ už má aj svojho 
manažéra podporného rodinného 
tímu. Výberové konanie prebehlo 7. 
augusta. Úspešným uchádzačom sa 
stal Tomáš Šujan, ktorý nastúpi 15. 
septembra. „Jeho prvou úlohou bude 
doplniť svoj tím, ktorý bude mať ďal-
ších štyroch pracovníkov. V blízkej 
dobe preto mesto vyhlási výberové 
konania na voľné pozície právnik, 
ekonóm, sociálny pracovník a koor-
dinátor komunitných aktivít,“ uzavrel 
Peter Cagáň.

(INU)

Za navýšenie rozpočtu projektu hlasovali všetci prítomní poslanci.                                                                                                                                                                          FOTO: INU

Regionálne oslavy Dňa baníkov 
bez jarmoku sme tu už mali, ale 
takýto komorný program nie. O to 
viac teší všetkých organizátorov, že 
Handlovčania a návštevníci prijali 
pozvanie na podujatia v sobotu 5. 
septembra.

Ráno sa vybrala skupina asi 50-tich 
turistov na Banícky špacírku po dvoch 
okruhoch Turisticko náučného ban-
ského chodníka. Na dlhší, 9,5 km 
okruh, sa vybral s turistami zástupca 
primátorky mesta, Radoslava Iždinský 
a  kratší , 4 km, viedol Arpád Koszta 
z Handlovského baníckeho spolku. 
Účastníci obržali účastnícky odznak 
už z tretej baníckej špacírky.
Tvorivé dielničky, kde ste si mohli 
namaľovať svoju vstanú predstavu 
o taške s HAIKONY navštívila asi 30 
ľudí. Tvorilo sa na námestí a prista-
vili sa nielen deti. Rastislav Nemec 
sa naplno venoval malým aj veľkým 
umelcom a chválil. Pretože každému 
sa iné páči a nie je krásne  či škaredé 
umenie. 

Druhý deň Regionálnych osláv bol plný slnka a zaujímavých aktivít

Národnú kultúrnu pamiatku pozná-
me všetci, ale viete o nej viac? Ján 
Procner približne dvadsiatke návštev-
níkov predstavil aj prostredníctvom  
fotografií, aká dlhá cesta viedla k vý-
stavbe pamätníka Obetiam banských 
nešťastí na mestskom cintoríne, kým 
bola zaregistrovaná ako Národná kul-
túrna pamiatka. Viete, že každý jeden 
kameň pamätníka bol ručne opraco-
vaný?
V dome pána Jedlovského na Ul. 
Prievidzskej č. 48-50 sa mohla tešiť 
približne tridsiatka návštevníkov z 
domácich šišiek upečených v špeciál-
nej peci, ktorá je jednou z najstarších 
na Slovensku. Interiér tradičného ne-
meckého domu naozaj vonia históriu 
a je zrekonštruovaný s citom s množ-
stvom dobových artefaktov. 
V sobotnom programe ste mohli 
navštíviť Banské múzeum zdarma, 
vďaka mestu Handlová a netradičné 
oslavy sa skončili na futbalovom ih-
risku na Hornom konci. Poslankyne 
Lina Gregor, Marcela Šimonová a ďalší 
dobrovoľníci, Centrum voľného času  

a Dámpáci pripravili zaujímavú, nie-
len futbalovú sobotu, kde vyhrali Že-
natí proti Slobodným iba o jeden gól, 
5:4.  Na Horný koniec si našlo cestu 
približne 250 účastníkov a nechýbala 
súťaž pre deti na bicykloch a odrá-
žadlách.
Na sobotných potulkách po jednotli-
vých malých podujatiach ste sa mohli 
stretnúť s primátorku mesta, Silviou 
Grúberovou. Podľa jej slov sa komu-
nitný program druhého dňa osláv 
vydaril.
Program pripravili mesto Handlová, 
Dom kultúry, Handlovčania a poslanci 
mestského zastupiteľstva.
Ďakujeme Hornonitrianskym baniam 
Prievidza a.s.,  Združeniu miest a obcí 
hornej Nitry za spoluorganizáciu 
Regionálnych osláv Dňa baníkov a 
sponzoring, pivovaru Steiger za ob-
čerstvenie počas celých osláv a všet-
kým dobrovoľníkom a návštevníkom.
Fotogalérie z podujatí nájdete na 
webstránke mesta www.handlova.sk. 

(JP)
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Galéria odpadkovGaléria odpadkov

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 
na základe opatrenia Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva v 
Trenčíne povoľuje od 1. septembra 
návštevy v obmedzenom režime. 
Návštevy je potrebné nahlásiť mini-
málne deň vopred na tel. č. 046/545 
04 58.

Povolili návštevy

Na železničnej trati medzi Handlo-
vou a Chrenovcom-Brusnom bude 
mesačná výluka vlakov. Výluka bude 
trvať od 2. do 30. septembra 2020 
každý deň, vrátane víkendov od 8.05 
do 18.00 hod. „V rámci tejto výluky sa 
v uvedenom medzistaničnom úseku 
zrealizuje komplexná rekonštrukcia 
koľaje v km 15,336 - 16,570. Počas vý-
luky bude zavedená traťová rýchlosť 
30 km/h. Keďže ide o jednokoľajný 
medzistaničný úsek, cestujúci budú 
prepravovaní náhradnou autobu-
sovou dopravou, ktorú zabezpeču-
je dopravca Železničná spoločnosť 
Slovensko,“ povedal Dávid Bozsaky, 
hovorca spoločnosti Železnice Slo-
venskej republiky.

Oprava trate si 
vyžiadala výluku

Nájdi dva rozdiely

Dve fotografie z problematického miesta, trafostanice pod záhradami na Mie-
rovom námestí, delia tri mesiace. Prvá fotografia je z 20. mája, kedy aktivač-
ní pracovníci z plochy vyviezli tri vlečky odpadu zo záhrad a osadili tabuľku 
„Zákaz ukladania odpadu“. Druhá fotografia je z 26. augusta. Tabuľa zmizla a 
odpad sa znova hromadí.                                                                            Ľudmila Hegliová

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 
prijme do zamestnania maséra/-ku. 
Plat je 1,3 násobok minimálnej mzdy. 
Bližšie informácie na telefónnom čís-
le: Bc. Dáša Hlaváčová 0905/357 413.

Hľadajú maséra

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta 
Handlová, Silvia 

Grúberová, zvolala
16. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva.

Konať sa bude za 
sprísnených hygienických 

opatrení vo štvrtok 
24. septembra 2020 

o 14.00 hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestského úradu. 

Program rokovania 
nájdete na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk, 
priamy prenos sa bude 

vysielať na Youtube kanáli 
RTV Prievidza.

Zvýšiť záujem a informovanosť 
o kultúrnej a historickej minu
losti Európy je cieľom tradičnej 
septemb rovej celoeurópskej ak
cie – Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva (DEKD). Ich program 
zároveň cez propagáciu rôznoro
dého kultúrneho odkazu starého 
kontinentu podporuje toleranciu 
a upozorňuje na aktuálne výzvy 
pre kultúru.

Tohtoročná téma DEKD je Dedičstvo 
a vzdelanie. Na Slovensku sa usku-
točnia pod mottom „Minulosť vzde-
láva” a ponúknu takmer 300 poduja-
tí. Brány počas nich otvoria zvyčajne 
neprístupné pamiatky a tie bežne 
prístupné sa zas ukážu v inom svetle. 
Na programe sú prednášky, výstavy, 
súťaže, ale aj turistické aktivity veno-
vané histórii, kultúrnemu dedičstvu 
a jeho hodnotám.
So svojou aktivitou sa do programu 
DEKD mohli prihlásiť štátna a verejná 
správa, územná správa, samosprávy 
miest a obcí, školy, cirkvi, mimovlád-
ne a neziskové organizácie, občian-
ske združenia, súkromné inštitúcie, 
kultúrno-osvetové inštitúcie, ma-
jitelia alebo správcovia národných 
kultúrnych pamiatok a historických 
objektov, podnikatelia, ale aj aktívni 
občania.
Podujatie Dni európskeho kultúrne-
ho dedičstva vzniklo v roku 1985 z 
iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 
ho spoluorganizuje Európska únia. 
Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré 
podpísali Európsky kultúrny doho-
vor. Slovenská republika sa pripojila 
k usporiadateľom DEKD v roku 1993.
Dni európskeho kultúrneho dedičst-
va 2020 na Slovensku slávnostne 
otvorili 8. septembra v Piešťanoch. 
23. septembra 2020 sa bude pri 
príležitosti DEKD 2020 tiež v Dome 
umenia v Piešťanoch konať odbor-
ná konferencia Kultúrna pamäť ako 
výzva vo vzdelávaní aj za účasti 
akademického architekta Rastisla-
va Nemca, ktorý predstaví projekt 
handlovských ikonických stavieb 
HAIKONY. Podľa krajskej koordiná-
torky DEKD 2020 pre Trenčiansky 
kraj, Miroslavy Kuracinovej Valovej, 
na konferencii sa predstavia rôzne 
spôsoby, akými sa vo formálnom aj 
neformálnom vzdelávaní pristupuje 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva oslávia minulosť a vzdelanie

k minulosti našej kultúry a ako sa in-
terpretuje. „Projekt HAIKONY je veľmi 
dôležitý z hľadiska hľadania a nachá-
dzania kultúrnej pamäti pre Handlo-
vú. Sama som oslovila pána Nemca, 
aby predstavil svoju prácu s minulou 
aj súčasnou identitou Handlovej od-
bornej verejnosti ako jednu z ciest, 
ktorá môže prispieť u obyvateľov 
mesta k hrdosti na svoj dynamicky sa 
meniaci región, lebo zvyšuje citlivosť 
na genia loci hornej Nitry.“

Minulosť vzdeláva v Slovenskom 
banskom múzeu

1. augusta – 30. septembra 2020
Slovenské banské múzeum v Hand-
lovej, SNP 25
Ponuku SBM si môžete pozrieť na 
stránke www.muzeumbs.sk/sk/
hand lova. Ponuka platí pre jednot-
livcov aj školy. Prosíme o nahlásenie 
účasti vopred: elektronickou poštou 
na adresu sbm.handlova@muze-
umbs.sk alebo telefonicky na číslach 
046/5423 973, 0903 411 011.

Odložená minulosť

14. septembra – 25. septembra 2020 
od 14.10 h do 16.30 h v pracovné dni
Farský kostol sv. Kataríny, Nám. ba-
níkov
Znovuobjavenie dávnej minulosti 
na maľbách. Vstup voľný! Prosíme o 
nahlásenie účasti na tel. číslo: 0908 
161 909

Deň otvorených dverí v Karpats
konemeckom spolku – minulosť 

vzdeláva hudbou 

16. septembra 2020, 9.00 h – 19.00 h
Dom Karpatskonemeckého spolku, 
Poštová 350
Karpatskonemecká mládež ako bu-
dúci pokračovateľ udržiavania tradí-
cií a kultúrneho dedičstva sa zame-
riava nielen na slovenský a nemecký 
folklór, ale i banícke piesne. 
Vstup voľný! Prosíme o nahlásenie 
účasti na tel. číslo: 0905 863 283

Vráťme sa dopredu
Tvorivé dielne sa budú konať na Ná-
mestí baníkov
Projekt mesta Handlová zameraný 
na poznanie mesta a jeho archi-
tektonických stavieb stvárnených 
v nových grafikách z roku 2019 po-
kračuje prostredníctvom tvorivých 
dielní pod kreatívnou taktovkou 
autora 12 grafík ikonických stavieb. 
Tvorivé dielne sú orientované pre 
deti, ktoré sa stanú najmladšími no-
siteľmi myšlienky autora. Zámerom 
tohto projektu je dostať tak viac do 
širšieho povedomia verejnosti archi-
tektonické stavby, vzbudiť záujem o 
hodnotné skutočnosti, čo pre do-
morodca znamená pestovať zdravé 
sebavedomie a hrdosť na miesto, 
odkiaľ pochádza. 
V spolupráci s Rastislavom Nemcom 
organizuje mesto Handlová, Dom 
kultúry mesta Handlová. Kontakt: 
0908 342 616

(TASR, RED)

Handlovčan Andrej Jedlovský dostal v roku 2013 cenu primátora za rekonštrukciu klasickej nemeckej architektúry na ul. Prievidzská (48-50). Rekonštrukciu tradičnej 
nemeckej architektúry vykonáva s dôrazom na zachovanie jej typických prvkov. V rámci DEKD ponúkol obyvateľom návštevu a prehliadku domu s výkladom, kde za 
niekoľko rokov nazhromaždil veľa pôvodných predmetov. FOTO: SG

Odstávka elektri-
ny v Novej Lehote
V stredu 9. septembra od  7.30 do 
17.30 h bude odstávka dodávky elek-
triny pre odberné miesta a lokality 
Nová Lehota. Ďalšia odstávka je plá-
novaná na stredu 7. októbra od 7:30 
do 17:30 h. Jedná sa o výmenu sta-
rých vodičov na elektrických stĺpoch. 
Z tohto dôvodu preto nie je možné, 
aby prevádzkovateľ zabezpečil ná-
hradný zdroj elektrickej energie pre 
obyvateľov Novej Lehoty.         (4 x RED)
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V bývalom Československu sa osla
vy Dňa baníkov prvýkrát konali 9. 
septembra 1949. Od roku 2008 
odovzdávajú zástupcovia mesta 
Handlová, Hornonitrianskych baní 
Prievidza, a.s a Združenia miest a o 
obcí hornej Nitry Plakety za rozvoj 
baníctva na hornej Nitre vzácnym 
osobnostiam „hrdého baníckeho 
stavu“. Vrátane tohtoročných oce
nených už udelili 41 plakiet.

Na návrh Handlovského baníckeho 
spolku minister hospodárstva udelil 
„Čestný odznak ministra hospodár-
stva Slovenskej republiky za zacho-
vanie tradícii“ Jozefovi Karovi. Plaketa 
za rozvoj baníctva na hornej Nitre je 
prejavom verejného uznania, ktoré-
ho cieľom je spoločensky ohodno-
tiť významné činy, aktivity a prínos 
jednotlivcov pri rozvoji baníctva na 
hornej Nitre. Nominačná komisia na 
svojom riadnom zasadnutí rozhodla 
oceniť v tomto roku ďalšie dve osob-
nosti: Jozefa Halmu a Pavla Kovačo-
viča. 

Všetci ocenení zanechali 
trvalú stopu

Prítomným sa prihovoril generálny 
riaditeľ podniku Hornonitrianske 
bane prievidza Peter Čičmanec. „Od 
počiatku baníckeho povolania sa s 
ním spájajú zaužívané zvyky, z kto-
rých sa postupne sformovali tradície.
V roku 2008 sme nadviazali na oce-
ňovanie najlepších zamestnancov 
na celoštátnej  úrovni a položili sme 
základy novej tradície v regióne. Raz 
do roka práve tu, v kolíske uhoľného 
baníctva v Handlovej, udelením mo-
rálneho ocenenia vyjadrujeme našu 
vďaku, úctu a uznanie osobnostiam, 
ktoré sa pričinili o  rozvoj baníctva 
na hornej Nitre. Po 12-tich ročníkoch 
oceňovania majú umelecké plastiky s 
motívom svätej Barbory, ktorých au-
torom je Handlovčan - akademický 
maliar Rudolf Cigánik, už 41 držiteľov.
Sú to osobnosti, ktoré svojou od-
bornosťou, osobným nasadením, 
pracovnými a ľudskými kvalitami za-
nechali v našich banských prevádz-
kach trvalú stopu. Ich profesionálne 
a ľudské kvality si vysoko vážime, 
pretože sú nepostrádateľné aj v ob-
dobí, keď sa náš región pripravuje 

na hospodárske smerovanie bez uh-
lia.“ Následne vyjadril vďaku, úctu a  
uznanie oceneným osobnostiam ba-
níckeho stavu a všetkým zablahoželal 
ku Dňu baníkov.

Jozef Kara

Jozef Kara sa narodil v baníckej ro-
dine v Handlove,j a teda v baníckej 
práci videl svoju budúcnosť. Hneď 
po ukončení základnej školy v roku 
1964, začal pracovať na Bani Handlo-
vá v úseku banskej dopravy. Odskočil 
si vykonať základnú vojenskú službu 
a vrátil sa na Baňu Handlová. To už 
jeho kroky mierili do podzemia. Na 
produktívnych pracoviskách u predá-
kov Jozefa Karu, neskoršie ako rubač 
u predáka Mikuláša Bajana a neskôr 
u predáka Viliama Kasana odvádzal 
kus baníckeho fortieľa, svojho umu 
a stal sa príkladom pre svojich spo-
lupracovníkov. Popri zamestnaní 
absolvoval odborné banícke učilište 
v Handlovej. Po naplnení najvyššej 

prípustnej expozície bol preradený 
na povrch, do obslužných  dielní. Do 
zaslúženého dôchodku odišiel v roku 
1999 vo veku 50 rokov.
Do Handlovského baníckeho spolku 
vstúpil v roku 2011. Nedokáže byť ne-
činným ani dnes a venuje sa s pote-
šením práci okolo rodinného domu, 
záhradkárčeniu a hlavne chovu včiel, 
ktoré mu prirástli k srdcu rovnako 
ako baňa a s láskou sa im venuje už 
dlhé roky. S radosťou sa zúčastňuje 
činností, ktoré podporujú udržiava-
nie baníckych tradícií. Pri budova-
ní Turisticko-náučného baníckeho 
chodníka odpracoval nespočetné 
množstvo hodín. Za svoje si zobral 
starostlivosť o stanoviská “Banícku 
kaplnku” a “Jednu studničku”, o ktoré 
sa vzorne stará. Pokiaľ mu zdravotný 
stav dovoľuje zúčastňuje sa všetkých 
aktivít, ktoré Handlovský banícky 
spolok organizuje. 
Ocecenie „Čestný odznak ministra 
hospodárstva Slovenskej republiky 
za zachovanie tradícii“ Jozefovi Karo-

vi odovzdal z poverenia ministerstva 
Erik Sombathy, predseda Združenia 
baníckych spolkov a cechov na Slo-
vensku.

Jozef Halmo

Plaketu za rozvoj baníctva na hornej 
Nitre za vedecké a výskumné prá-
ce podporujúce rozvoj baníctva na 
hornej Nitre udelili RNDr. Jozefovi 
Halmovi. Po absolvovaní štúdia na 
Prírodovedeckej fakulte UK Bratisla-
va v roku 1976 pracoval v Uránovom 
priemysle v Liberci ako geológ – geo-
fyzik. Osud ho však nasmeroval na 
hornú Nitru a od roku 1978 pracuje v 
Hornonitrianskych baniach Prievidza 
(HBP). V rokoch 1982 – 1985 absolvo-
val popri zamestnaní postgraduálne 
štúdium odboru hydrogeológie na 
Vysokej škole banskej v Ostrave a 
svoje vzdelávanie zavŕšil získaním ti-
tulu doktora prírodných vied. Väčšinu 
svojho profesijného života sa venoval 
problematike projektovania a vyhod-
nocovania hydrogeologických prác 
v oblasti ložísk nerastných surovín, 
teda „banskej hydrogeológii“ – od-
vodňovaniu, protiprievalovej pre-
vencii a zostavovaniu metodických 
postupov odvodňovania uhoľných 
ložísk na hornej Nitre. Výz namnou 
mierou sa podieľal na riešení geo-
logicko-tektonickej stavby Hand-
lovsko-nováckej uholnej panvy za 
posledné štyri desaťročia a jej po-
zície v rámci regionálnej geológie 
a hydrogeológie Hornonitrianskej 
kotliny. Niekoľko desaťročí sa venuje 
ochrane „bojnických teriem“ a prá-
cam spojeným s riešením problema-
tiky vzťahu bojnických liečivých vôd 
a ťažby uhlia na nováckom uhoľnom 
ložisku. Ako projektový manažér sa 
venoval projektovým prácam spo-
jeným s otvárkou 11. poľa ťažob-
ného úseku Nováky, ale aj prácam 
zameraným na využívanie termálnej 
vody a banských vôd pri vykurovaní 
skleníkov a ohrevu banských vetrov. 
Bol pri zrode myšlienky a realizácii 
projektového zámeru Rybej farmy a 
skleníkového hospodárstva v areáli 
bane Handlová. 
Od prvej polovice 90-tych rokov vy-
víja aktivity na zachovanie vzácnych 
biotopov, ktoré vznikli v dôsledku 
banskej činnosti -  košsko - novác-

kych mokradí. Pod jeho vedením 
vzniklo jedinečné pracovisko nielen 
ložiskovej a banskej hydrogeológie, 
ale aj geotermálnej energie, schop-
né riešiť túto problematiku od zís-
kania zdroja až po jeho využitie. Je 
autorom a spoluautorom viacerých 
publikácií, štúdií a záverečných prác. 
Pri príležitosti odborného seminára 
„50 rokov výskumu a ochrany ter-
málnych vôd v centrálnej časti Hor-
nonitrianskej kotliny počas ťažby na 
nováckom uhoľnom ložisku“ v máji 
2011 mu bola udelená Pamätná me-
daila „100 rokov ťažby uhlia na hornej 
Nitre“.

Pavol Kovačovič

Plaketu za rozvoj baníctva na hornej 
Nitre za mimoriadne záslužné pra-
covné a morálne činy v banskej pre-
vádzke získal Pavol Kovačovič. Pán 
Kovačovič sa narodil pod hradom, 
opradeným množstvo legiend, v 
Beckove. Základnú školu absolvoval 
v Novom Meste nad Váhom. V jeho 
rodine poľnohospodárskeho robot-
níka si vari ani nevedeli predstaviť, že 
ich syna z rolí raz zaveje rovno pod 
čiernu zem. Banícke učilište štátnych 
pracovných záloh v Handlovej malo 
od roku 1957 nového adepta na 
banícke remeslo. Štúdium ukončil v 
roku 1959 a hneď nastúpil do pod-
zemia Handlovských uhoľných baní 
ako rubač. Tak ako mnohým iným 
i jemu sa baňa stala celoživotnou 
živiteľkou, múzou a láskou. Svojim 
zodpovedným, dôsledným a konzek-
ventým prístupom k práci a znameni-
tým ovládaním baníckeho remesla sa 
vypracoval do funkcie prvého predá-
ka stenárskeho kolektívu. Tento post 
vykonával od roku 1964 až do prera-
denia na povrch v roku 1991 z dôvo-
du prekročenia najvyššej prípustnej 
expozície. V roku 1992 odišiel do 
predčasného dôchodku. 
Jeho meno stále rezonuje nielen 
medzi baníkmi, ale poznajú ho mno-
hí Handlovčania z čias, keď kolektív 
Paľa Kovačoviča podával obdivuhod-
né pracovné výkony. Za jeho prácu sa 
mu dostalo všetkých najvyšších ba-
níckych vyznamenaní (za obetavosť, 
za vernosť, rad červenej hviezdy prá-
ce, rad červenej zástavy, čestný od-
znak ministra za zachovanie tradícii). 
Jeho práca bola čierna, mal od nej 
zafúľanú tvár, ruky i každý kúsok jeho 
kože. Jeho srdce sa však nezačiernilo, 
vždy bolo statočné, krištáľovo čisté a 
tlčúce pre baňu. Isto práve preto patrí 
k zakladajúcim členom Handlovské-
ho baníckeho spolku a verí, že baníc-
ka história a tradície budú zachované 
aj pre ďalšie generácie.        
Za vyhlasovateľov odovzdávali oce-
nenia primátorka mesta Handlová, 
Silvia Grúberová, predseda predsta-
venstva  a generálny riaditeľ HBP, a.s. 
Peter Čičmanec a predseda Združe-
nia miesta a obcí hornej Nitry, Voj-
tech Čičmanec.                                                (INU)

Ocenenie za rozvoj baníctva na hornej Nitre si prevzali ďalšie osobnosti

Zľava: Pavol Kovačovič, Jozef Halmo a Jozef Kara. Kvôli pandémii nemohlo byť udeľovanie ocenení verejné, uskutočnilo sa preto za sprísnených hygienických opatrení 
v obradnej sieni mestského úradu.

Generálny riaditeľ spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Peter Čičmanec, pred slávnostnou svätou omšou v Kostole svätej Kataríny, ktorá bola venovaná 
obetiam banských nešťastí.                                                                                                                                                                                                                                                    FOTO: INU

                                                                                                                                                      
                                                                FOTO: INU
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Nápad prišiel ako z jasného neba: 
„Deťom treba ukázať takú naozajstnú 
chatovicu.” A tak sa stalo. Organizátori 
spriadali plány, hľadali chaty, výlety a 
skončili sme na Liptove v útulnej dre-
venej chate Chopok. 
Hneď prvý deň sme odpálili ako sa 
patrí. Narodeniny totiž slávili dvaja 
Fénixáci - Annka a Miňo. Po obrov-
skej oslave sme sa posadili na terasu, 
spievali, tancovali, hrali na gitaru, jedli 
koláče, klebetili a pili šampanské. 
Počkať, čo? Šampanské? Detské šam-

Fénixáci vyrazili na svoju prvú chatovicu

panské, samozrejme. Nové ráno nám 
prinieslo sychravé počasie, ale nás to 
neodradilo od malej turistiky po ná-
učnom chodníku „Po stopách vody” 
popri riečke Demänovke. Turistiku 
sme zakončili tvorením landartových 
sôch z kameňov na brehu Demänov-
ky. Večer sme v útulnej obývačke hrali 
spoločenské hry.
Tretí deň sa niesol v duchu hier - 
mestskej hry v Liptovskom Mikuláši 
a nočnej hry v neďalekom lesíku. V 
Liptovskom Mikuláši sme navštívili 

nádherné moderné múzeum Jasky-
niarstva a ochrany prírody, v rámci 
mestskej hry sme spoznali mesto a 
jeho zákutia a naučili sme sa množ-
stvo nových vecí. 
Našu expedíciu sme zakončili v 
Demänovskej jaskyni slobody, kde 
sme si užili pohľady na najkrajšie kra-
sové útvary a priestory formované 
riečkou Demänovkou, ktorá sprevá-
dzala každý náš krok aj na povrchu 
zeme.

Mária Maňáková, ml.

Po zlepšení situácie a uvoľnení 
opatrení sme po dlhých týždňoch 
a mesiacoch obnovili aj činnosť 
miestnej organizácie (MO) Karpats
konemeckého spolku v Handlovej.

Začali sme v slávnostnom duchu: dňa 
26. júna sme sa stretli v hoteli Baník, 
aby sme oslávili narodeniny 4 členov 
našej MO, ktorí mali narodeniny v 
máji a v júni. Vyzdobená miestnosť, 
slávnostne prestretý stôl, kvety a dar-
čeky. Chutná večera, káva, zákusky 
– to všetko nemohlo chýbať. Najdô-
ležitejšie však boli spoločné chvíle, 
radosť a smiech. Náročné obdobie, 
keď sme sa nemohli stretnúť, iba pre-
verilo súdržnosť našej MO a potvrdilo 
nadštandardné vzťahy medzi nami.
V auguste sme sa zúčastnili na podu-
jatiach, ktoré zorganizovalo mesto 
Handlová, či na predpremiére filmu 
Letní rebeli dňa 8. augusta 2020 v 
handlovskom kine. A dňa 10. augusta 
na Dni bielych ruží, kedy sme si uctili 
obete banských nešťastí.
V sobotu, 22. augusta, sme sa vybrali 
na výlet Baníckym expresom. Nápad 
zorganizovať výlet vznikol na skúške 
speváckej skupiny Grünwald. Výletu 
sa napokon zúčastnili nielen členovia 
speváckej skupiny, ale aj členovia na-
šej MO KNS v Handlovej, či členovia 
KNS z regiónu Hauerland.
V sobotu ráno sme sa všetci stretli pri 
farskom kostole v Handlovej v auto-
buse, ktorý nás odviezol na železnič-
nú stanicu do Banskej Štiavnice. Tam 
sme nastúpili na Banícky expres. Vlak 
nás spolu s ďalšími turistami odviezol 
po Trati mládeže do Kremnice. Trať 
mládeže je železničná trať z Hronskej 

Pestré leto Karpatskonemeckého spolku

Poznáte niekoho, kto mal dobrý 
nápad? Pomôžte nám oceniť jeho 
prácu a zároveň ho podporiť v akti-
vite. Počas Týždňa vzdelávania bude 
odovzdávaná Cena mesta Handlová 
za aktivity detí a mládeže Dobrý ná-
pad. Ocenenie sa udeľuje za poduja-
tie organizované pre deti a mládež, 
bolo prínosom pre širšiu komunitu a 
uskutočnilo sa od 1. septembra 2019 
do 31. augusta 2020.
Návrhy na udelenie cien sa podáva-
jú písomne alebo elektronickou for-
mou do 15. októbra 2020. Podávať ich 
môžu organizácie ako školy, školské 
zariadenia, občianske združenia detí 
a mládeže, ako aj neziskové organizá-
cie či neformálne skupiny minimálne 
piatich fyzických osôb, ktoré sú repre-
zentované svojim zástupcom. Formu-
lár na predkladanie návrhov nájdete 
na webovom sídle mesta Handlová 
www.handlova.sk v sekcii Novinky.

(RED)

Prihláste dobré nápady 

Základná umelecká škola v Handlo-
vej pozýva záujemcov o umelecké 
vzdelávanie na prijímacie skúšky do 
všetkých umeleckých odborov školy: 
hudobný, výtvarný, tanečný a literár-
no – dramatický. Prijímacie pohovory 
sa konajú do 10. septembra, vždy v 
čase od 13.00 h do 17.00 h.
Riaditeľka špeciálnej základnej školy 

v Handlovej oznamuje, že od 2. sep-
tembra je v prevádzke Centrum špe-
ciálno-pedagogického poradenst va v 
špeciálnej škole na Námestí baníkov 
20, podľa manuálu uverejneného na 
stránke Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Pri vstupe do 
zariadenia bude realizovaný filter, ako 
opatrenie proti šíreniu COVID-19.

Dúbravy do Banskej Štiavnice dlhá 21 
kilometrov, ktorú v rokoch 1948-49 
po dobu 18 mesiacov budovalo vyše 
47 tisíc mladých ľudí, brigádnikov, 
nielen z vtedajšieho Československa, 
ale aj z Albánska, Bulharska, Poľska, či 
Francúzska, Nórska a Rakúska. 
Banícky expres bol zážitkový vlak. Z 
okien vlaku sme si vychutnali výhľady 
na nádhernú scenériu. Amatérski her-
ci vo vlaku okrem trate, po ktorej vlak 
išiel, predstavili legendu o permoní-
koch a kremnické krumple. Ide o de-
likatesu, ktorej výrobu sa v Kremnici 
podarilo oživiť po viac ako 70 rokoch. 
V Kremnici sa cestujúcim z vlaku 
prihovoril primátor, pán Alexander 
Ferenčík, ktorý nás privítal a poprial 

nám príjemné chvíle v meste. Jeho 
slová umocnili aj tóny dychovej hud-
by. Organizátor Baníckeho expresu 
zabezpečil zo železničnej stanice 
presun autobusom do centra mesta, 
kde na nás čakal voľný program – boli 
sme dohodnutí s Ing. Neuschlom žijú-
cim v Kremnici, ktorý pre nás pripravil 
najzaujímavejšie informácie o histórii, 
ale aj súčasnosti mesta. Po chutnom 
obede sme sa dozvedeli rôzne zau-
jímavosti o Kremnici. Po prehliadke 
ostal čas aj na občerstvenie a  nákup 
suvenírov. A po presune autobusom 
z centra Kremnice na vlakovú stanicu 
už na všetkých čakal Banícky expres, 
ktorý nás odviezol naspäť do Banskej 
Štiavnice. Cestu sme si spríjemnili 
piesňami v slovenskom či nemeckom 
jazyku, ale aj v handlovskom nárečí. 
Z Banskej Štiavnice sme sa spokojní, 
plní dojmov a zážitkov, ale aj príjem-
ne unavení vrátili autobusom naspäť 
domov do Handlovej.
Výlet sa podarilo zorganizovať aj vďa-
ka finančnej podpore KNS. 
V komornejšom duchu sme sa o pár 
dní neskôr, 25. augusta, stretli na nak-
rúcaní spomienkového videozázna-
mu na našu rodáčku, Brigitte Irrgang, 
ktorej pamiatku si v Handlovej pravi-
delne pripomíname.
Veríme, že epidemiologická situácia 
sa zlepší a budeme sa môcť stretnúť 
na ďalších podujatiach, napr. na Dni 
otvorených dverí v Dome stretávania 
KNS na Poštovej ulici, ktoré pravidel-
ne organizujeme v rámci dní Európs-
keho kultúrneho dedičstva.

KNS Handlová

Oznamy ZUŠ a špeciálnej školy 

Handlovských prvákov na lavi
ciach okrem šlabikára čakali dar
čeky od mesta: kniha, pastelky a 
maľovanka.

Tohtoročný začiatok školského roka 
bol pre prvákov trochu iný. Prváči-
kovia s rodičmi a učiteľmi sa stretli 
na voľnom priestranstve pred ško-
lami, kde sa im prihovorili riaditeľky 
troch základných škôl a poslankyne 
mestského zastupiteľstva Danica Ba-
ranovičová, Lucia Jonásová a Iveta 
Jurkovičová. 
Všetci prváčikovia prešli ranným filt-
rom, aby si mohli po prvýkrát sadnúť 
do školských lavíc, kde ich okrem šla-
bikárov čakali aj darčeky od mesta. 
Knižka „Medveďku daj labku” bude 
116-tim prvákom pripomínať krásne 
školské časy aj po rokoch, maľovanka 

a pastelky handlovských ikon - HAI-
KONY - im spríjemní zoznamovanie 
s mestom.
Napriek množstvu obmedzení a no-
vých povinností prebehol začiatok 
nového školského roka na všetkých 
školách bez problémov. Disciplino-
vaní boli rodičia aj žiaci. 
Tento začiatok školského roka bol 
novým tiež pre metodičku hand-
lovského školského úradu, Andreu 
Bacúšan Nevolnú, ktorá bola otvoriť 
školský rok na dvoch handlovských 
školách. 
Presný počet žiakov na školách bude 
známy po ukončení EDU zberu, teda 
po 15. septembri 2020.
Malá rada pre školákov: Nikto nie 
je dokonalý – práve preto sú na ce-
ruzkách gumy. 

(RED)

Školský rok začal bez komplikácií 

Prvákov čakali v prvý školský deň na laviciach okrem šlabikára aj darčeky od mesta.                                FOTO: JPČlenovia spolku navštívili Kremnicu.           FOTO: KNS

Expedícia „Apalucha“ si svoj názov požičala od obľúbeného rodinného filmu S tebou mě baví svět.                                                                                                             FOTO: FÉNIX
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Karanténnu stanicu pre odchyte
ných psov spravuje Mestská polí
cia. Informácie o psoch poskytuje 
nepretržite na telefónnom čísle 
046 5475 007, alebo 0905 499 384. 
Zverejňovanie odchytených psov: 
www.facebook.com/karanten
nastanicahandlova
Útulok sídli na Pstruhárskej ulici v 
areáli bývalého záhradníctva.

Gray je starší pán. Ma vlastnosti ty-
pické pre nemeckého ovčiaka. Je po-
kojnej povahy, spoločenský, má rad 
ľudí. Nakoľko má svoj vek, cca 10 - 12 
rokov, šarvátky s inými psíkmi nevyh-
ľadáva. Potreboval by nový domov 
na dožitie. Gray je zaočkovaný a za-
čipovaný.

Gray

Je to asi 2 ročný kríženec. Je pokoj-
nejšej povahy. S inými psíkmi nemá 
problém. Je vhodný aj k deťom aj ku 
starším ľudom. Výška cca 40 cm. Pier 
je začipovaný a zaočkovaný.

Pier

Je to kríženec špica, má cca 1 rok. Bol 
nájdený v lese priviazaný o strom na 
reťazi. Je veselej a prítulnej povahy. Je 
hravý s inými psíkmi a je to malá ve-
selá kôpka. Vysoký je cca 30 cm. Puly 
je zaočkovaný a začipovaný. Osvojte 
si ho a ponúknite mu domov. 

Puly

Osvojte si psíka
Záujmové útvary Centra voľného 
času Handlová začnú pracovať od 1. 
októbra 2020. Ak do 20. septemb ra 
2020 odovzdáte v CVČ vzdelávací 
poukaz, za krúžok neplatíte. Pro
síme, prihlasujte sa elektronicky, 
pokyny na prihlasovanie nájdete 
na webstránke www.cvchandlova.
edupage.org. Vyplnenie prihlášky 
je možné aj priamo v CVČ. Infocent
rum CVČ bude otvorené od 4. 9. do 
30. 9. 2020 na prízemí Domu kultú
ry v pracovných dňoch od 8.00 do 
18.00 h.

ĽUDOVKÁČIK 
Deti MŠ a I. st. ZŠ

Vedúca: Ing. Soňa Fabianová

Ľudové tance sú tradíciou našej kra-
jiny. Deti sa zoznamujú s folklórom 
spôsobom, ktorý je blízky ich veku 
prostredníctvom detských hier, jed-
noduchých tancov a spevom.  Na ho-
dinách si  nielen dobre zatancujú, ale 
sa aj dobre zabavia.

FARBIČKY, ČARBIČKY 
Deti MŠ

Kreslenie a maľovanie je hra, robená 
spontánne a s radosťou. Je to činnosť, 
pri ktorej dieťa radostne sníva, rozví-
ja si detskú predstavivosť a kreativitu. 
Kreslenie a maľovanie patria medzi 
naše prvé vyjadrovacie prostriedky 
od útleho detstva. Dieťa nepotrebu-
je hromadu slov, aby vyjadrilo svoje 
pocity a vnímanie sveta, stačí, aby ve-
delo držať ceruzku v ruke a povie, čo 
rečou nikdy nevypovie. Deti kreslenie 
a maľovanie milujú.
Aby ste mohli Vaše dieťa výrazne po-
súvať vo vývoji: dovoľte mu kresliť, 
doprajte mu neobyčajný pocit seba-
istoty, doprajte mu cez kresbu vyjad-
rovať svoje pocity. 

HOROLEZEC 
Od 6 do 14 rokov

Vedúci: Milan Koša

Tréningy: Utorok a vo Štvrtok na tré-
ningovej bouldrovej stene Horolezec-
kého klubu Prometeus  Handlová, v 
priestoroch CVČ Relax Nádaždyho 2
Čas: od 15:00 – 18:00 hod.
Deti sú rozdelené podľa veku a vý-
konnosti do troch tréningových 
skupín (každá skupina po 1. hod.), 
maximálne 7 - 8 detí na skupinu.
Počet členov krúžku je vzhľadom na 
priestory na tréning obmedzený. 

ZÁZRAČNÝ ATELIÉR 
Deti I. stupňa ZŠ

Vedúci: Gabriela Grígerová

Zázračný ateliér – miesto, kde nič nie 
je nemožné. Kreslenie, maľovanie, 
modelovanie, skladanie papiera, či 
práca s odpadovým materiálom sú 
činnosti, ktoré robia deti spontán-
ne a s radosťou. Rozvíjajú si pri nich 
predstavivosť a kreativitu a vyjadrujú 
vlastné vnímanie sveta. Výtvarným 
umením sprostredkujeme dieťaťu po-
zitívny vzťah k prírodnej a umeleckej 
kráse a rozvinieme tak jeho zmyslové 
vnímanie, pozornosť, fantáziu a cit 
pre estetickosť. Zázračný umelecký 
ateliér je miesto, kde aj malé ručičky 
dokážu veľké veci.

ZÁZRAČNÝ ATELIÉR
Deti II.stupňa ZŠ

Vedúci: Gabriela Grígerová

Zázračný ateliér je tu pre tých, ktorí 
majú záujem o výtvarné umenie a 
chcú rozvíjať svoj talent a kreativitu. 
Naučia sa tu základy kresby a maľby, 
spoznajú rôzne materiály a techniky 

ako sú napr.  kresba ceruzkou, paste-
lom, anime,  kombinované techniky, 
zhotovovanie dekoratívnych predme-
tov na rôzne príležitosti a mnohé iné. 
Keď si vyskúšaš rôzne techniky, vybe-
rieš si tú, ktorá ti najviac sedí a v tej 
sa zdokonaľuješ. Náš krúžok je nielen 
o kreslení, je aj o dobrom kolektíve, 
zábave a dobrej nálade.

QUILLING
Pre deti ZŠ

Vedúci: Gabriela Grígerová

QUILLING je nádherné umenie z 
papiera. Základom tejto techniky je 
rolovanie, stláčanie, krútenie a rôzne 
iné tvarovanie prúžkov papiera, kto-
ré sa následne aranžujú a vznikajú 
tak nádherné a originálne vzory. Vyt-
várať môžete  kvietočky, srdiečka, ale 
aj rôzne zvieratká a veci, ktoré viete 
využiť ako dekoráciu, aplikáciu na 
pohľadnice, pozdravy, obrazy, či do-
konca šperky. Quilling je jednoduchý, 
finančne a materiálovo nenáročný, 
všade a ľahko dostupný. Stačí vám len 
kúsok zručnosti, osvojenia si techniky 
a môžete začať – v akomkoľvek veku. 
Jednoduché motívy na quilling zo 
stočených pásikov papiera vytvoria 
aj malí majstri.

HEREC
Deti od 8 do 15.rokov

Vedúci Mgr. Art. Igor Suchý

Herecký krúžok ponúka všetkým de-
ťom možnosť zoznámiť sa zo základ-
nými prvkami divadla a jeho krátkej 
histórie. V našom krúžku ťa zoznámi-
me s našou doterajšou hereckou ro-
dinou, pretože náš kolektív je naozaj 
veľmi priateľský a každý, kto má rád 
smiech a dobrú náladu k nám určite 
zapadne. Funguje už druhý školský 
rok a podarilo sa nám odohrať dve 
divadelné predstavenia. Naše di-
vadlo má aj vlastný názov: divadelná 
rodina: KREKÁČIK. Ak chceš patriť aj 
ty k nám, do našej hereckej rodiny 
a máš pocit, že si rodený herec, máš 
rád publikum a si napríklad v triede 
zabávač, patríš k nám hercom. Skúšky 
a teória: utorok a štvrtok od 14.30h v 
priestoroch CVČ, herecká klubovňa a 
javisko.

NATOČ TO 
Deti od 8 do 14 rokov

Vedúci Mgr. Art. Igor Suchý

Video krúžok pre všetkých nadšencov 
a tvorcov vlastných videí. Ak máš rád 
videá a baví ťa nakrúcať si bláznivé 
videá s vlastnou témou, alebo by si 
chcel nakrútiť nejaký film a zahrať si 
v ňom poprípade sa stať raz slávnym 
youtuberom je tá správna chvíľa prih-
lásiť sa do krúžku NATOČ TO! Stačí ak 
máš svoj funkčný telefón, aby sa na 
ňom dali nakrúcať videá a ostatné už 
nakrútime spolu a zažijeme pri tom 
kopec zábavy, napätia a skvelých 
videí, či krátkych filmov. Vyučovacie 
hodiny:  streda od 14.00h

MINECRAFT
Deti ZŠ

Vedúci Mgr. Art. Igor Suchý

Verzia hry EDUCATION – EDITION 
neslúži len na hranie, ale je skôr ná-
učná. Učíme sa v nej stavať rôzne 
stavby sveta ako napríklad: pyramídy, 
mrakodrapy, známe historické stavby. 
Alebo spoločne hľadáme zakopaný 
poklad v podzemných bludiskách 
s rôznymi nástrahami a hádankami. 
Boli ste sa už niekedy pozrieť do ľuds-
kého oka? V Minecrafte sa to dá. Táto 
hra sa hrá na počítači prostredníct-
vom klávesnice a je pre každého, kto 

bez  Minecraftu nemôže byť a miluje 
štvorcový svet plný, rôznych blokov, 
creeperov, steevov a endermenov.
Vyučovacie hodiny: pondelok od 
14.00 h.

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Deti ZŠ

Vedúci: Nikola Smoleňová

V grafických programoch sa naučíme, 
že na počítači sa dá okrem hrania hier 
aj celkom tvorivo zabaviť. Neplatí, že 
dieťa čo “neobľubuje výtvarku” je 
netalentované. Práve cez grafický 
program v počítači máš  možnosť roz-
víjať svoju predstavivosť atraktívnou, 
novodobou a hravou formou. 
Baví ťa grafický dizajn? Našiel si to 
pravé!  Naučíme sa  parádne kresliť v 
grafických programoch, upravovať a 
čarovne meniť farby. Zvládneme i su-
per koláž a prácu s vlastnou fotkou.  
Na svoje výtvory budeš ozaj pyšný.

AIKIDO 
Deti ZŠ

Vedúci: Radko Ličko

Aikido  je jedným z najmladších ja-
ponských bojových umení. Myšlien-
kou aikida je neagresivita, rozvíja 
cvičiaceho jedinca po fyzickej aj psy-
chickej stránke. 
Termín aikido by sme voľne mohli 
preložiť ako “Cesta harmónie”. Pri 
Aikido si všetci navzájom pomáhajú 
a cvičenci medzi sebou nesúperia. 
Rešpektujú sa. Aj preto je Aikido ne-
súťažné a je predovšetkým obranné, 
nie útočné. Dieťa sa naučí rozvíjať 
vzájomný rešpekt, držanie tela, pohy-
bové zručnosti, ale aj sebaovládanie, 
rozhodnosť, priamosť, odvahu.

GYMNASTIKA
Deti ZŠ

Vedúci: Števka Kalmanová

Čo ti prinesie gymnastika? Radosť z 
pohybu, zmysel pre rytmus a dyna-
miku, podporí správne držanie tela, 
priaznivo pôsobí na celkový telesný 
a pohybový  rozvoj, upevní zdra-
vie, spevní časti i celé telo, osvojíš si 
správne pohybové zručnosti. Cvičiť s 
radosťou, zvyšovať si svoju zdatnosť, 
získať dobrý pohybový základ – to 
všetko v kolektíve dobrých priateľov!

AEROBIK
Deti ZŠ

Vedúca: Mgr. Andreja Ujčeková

Cvičenie zamerané na rozvoj vytrva-
losti a celkovej fyzickej kondície za 
sprievodu hudby. Prečo by si mal/-a 
prísť medzi nás? Zlepšíš si svoju vý-
konnosť, pohyblivosť a koordináciu. 
Odreaguješ sa od každodenných sta-
rostí, zabudneš na problémy a stres.
Prežiješ s nami príjemné chvíle v ko-
lektíve! Okrem zábavy a dobrej nála-
dy popracuješ aj na zlepšení postavy, 
spevnení svalov a spálení tukov.
Čo ti poskytneme? Telocvičňu vyba-
venú cvičebným náradím a pomôcka-
mi – aerobic stepy, fit-lopty, overbally, 
expandery, činky, švihadlá, rolovateľ-
né dosky a valce. Tréningy dvakrát 
týždenne v priestoroch Základnej 
školy Školská 526/53.

RYBÁR
Deti ZŠ

Vedúci: Marián Peťko

Kto môže loviť ryby? Čo k tomu pot-
rebuješ? Vieš aké druhy rýb u nás žijú? 
Vieš čo je lov „na plávanú“, „na ťažko“ 
či „na prívlač“? Čo chutí šťuke? Do akej 
veľkosti narastie sumec? Vieš uviazať 
háčik? Vieš zaobchádzať s rybárskym 

prútom? Na stretnutiach krúžku sa to 
všetko dozvieš a naučíš.
Krúžok mladých rybárov je vstupná 
brána do sveta športového rybolovu. 
Pri Miestnej organizácii Slovenské-
ho rybárskeho zväzu v Handlovej 
funguje krúžok mladých rybárov už 
desaťročia. Hravou formou sa oboz-
namujeme s pravidlami rybolovu, 
učíme sa spoznávať nielen druhy rýb, 
ale aj ostatných vodných živočíchov 
a živočíchov žijúcich v okolí potokov, 
riek, rybníkov. Osvojujeme si prak-
tické zručnosti pre úspešný rybolov. 
Pred koncom školského roka sa zú-
častňujeme tradičných májových ry-
bárskych pretekov o zaujímavé ceny.

ŠACH
Deti ZŠ

Vedúci: Mgr. Milan Kriško

Šach je skvelá hra, ktorú by mal ovlá-
dať každý z nás. Táto strategická hra 
je určená pre dvoch hráčov. Rozširuje 
strategické myslenie, šikovnosť, sús-
tredenosť. Šach rozvíja logické mys-
lenie a cvičí pamäť, ale je to aj istý 
druh oddychu. Táto hra možno nie je 
fyzicky náročná, no napriek tomu sa 
považuje za šport. 

KARATE
Od 10 rokov

Vedúci: Milan Korec

Karate je bojové umenie pochádzajú-
ce z japonského ostrova Okinawa. Je 
to mimoriadne vhodný šport pre cel-
kovú fyzickú, psychickú a technickú 
prípravu, výchovu k disciplíne, pevnej 
vôli, skromnosti a húževnatosti. Je to 
umenie ako formovať ľudskú osob-
nosť prostredníctvom zdravého po-
hybu. Deti získavajú nový pohľad na 
svet, učia sa vzájomnej úcte, disciplí-
ne, sebakontrole, vytrvalosti a získajú 
väčšie sebavedomie, čo im výrazne 
pomáha na ich ceste životom.
Miesto tréningov: v priestoroch CVČ 
Relax, Nádaždyho 2, Handlová.

FLORBAL
Od 12 rokov

Vedúci: Mgr. Tomáš Arvay

Florbalový tím North Stars Handlová 
bol založený v roku 2011 a v súčas-
nosti je jediným florbalovým tímom 
v meste. Za ten čas sme nazbierali 
množstvo skúseností, o ktoré sa radi 
podelíme. Ak máš viac ako 12 rokov 
a chceš sa zabaviť a zároveň sa nie-
čo nové naučiť,  tak si na správnom 
mieste. Zažiješ kvalitné tréningy, nau-
číš sa pravidlá florbalu, rozvinieš svoju 
fyzickú silu, naučíš sa technické pohy-
by a finty, spoznáš nových kamarátov, 
budeš strieľať góly alebo ich chytať.
Budeš členom NorthStars Handlová. 
Už sa na teba tešíme!

DETSKÝ A MLÁDEŽNÍCKY 
PARLAMENT MESTA HANDLOVÁ

Od 12 rokov

Detský a mládežnícky parlament mes-
ta Handlová (DaMP) vznikol v roku 
2007 a za svoju existenciu vychoval 
množstvo inšpiratívnych mladých 
ľudí. Ak ti záleží na meste, v ktorom 
žiješ, máš veľa skvelých nápadov a ne-
bojíš sa výziev, hľadáme práve teba! 
Neseď doma, ale navštív náš Mklub. 
Stretneš kopu skvelých mladých ľudí, 
ktorí sa vždy podporujú a pomáhajú 
si. Okrem skvelej zábavy s nami zaži-
ješ aj množstvo workshopov, ktoré ti 
pomôžu rozvinúť tvoje kompeten-
cie, zároveň budeš môcť organizovať 
podujatia pre mladých ľudí a svojou 
usilovnou prácou môžeš ovplyvniť aj 
život v meste! 

Rozvíjajte svoj talent, zručnosť, fantáziu, vedomosti a zručnosti
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Uzávierka Handlovského
hlasu č. 18 / 2020

je v stredu 16. 9. 2020 
Na distribučných miestach budú  
od utorka 22. septembra 2020. 

Spomienka

Mária a Ivan Polušinoví

Aj nádej v srdci dohasne, 
keď bolesť, smútok zasiahne.

Najdrahší rodičia, nič nám Vás už nevráti späť,
no v spomienkach našich s láskou a úctou

zostanete navždy, tak ako dnes.
Kto v srdci žije, neumiera. 

S láskou spomínajú dcéry s rodinou.

2/16/8/2020/OI

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program od 10. do 20. septembra 2020

NOVÍ MUTANTI
Scifi horor / USA / MP 12 / dabing

94 min / 5 €
10. 9., 17.00 / 12. 9., 18.00

21. 9., 17.00

ŽENSKÁ POMSTA
Komédia / CZ / MP 12

88 min / 5 €
10. 9., 19.00 / 12. 9., 20.00 

19. 9., 18.00

NARUŠENÝ
Triler / USA / MP 15 / titulky

90 min / 5 €
11. 9., 20.00 / 13. 9., 18.00

PALM SPRINGS
Komédia / USA / MP 15 / titulky

87 min / 5 €
11. 9., 18.15 / 14. 9., 17.00

PINOCCHIO
Fantasy / TAL / MP / dabing

124 min / 5 €
11. 9., 16.00

Spomienka
Dňa 14. septembra 

uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustila 

manželka, matka 
a starká 

Terézia Spevárová. 

S láskou na Teba 
spomína celá rodina.

Odišla si tíško. 
Čas plynie, rana bolí, ani čas ju nezahojí.

1/17/9/2020/OI

Spomienka

Dňa 22. septembra
uplynie 26 rokov, 

čo nás opustila 
mamička, svokra 

a prastarká 
Ružena Hošeková 

rod. Lüleová. 

Spomínajú dcéra Violka a zať Janko, vnučka 
Miladka s manželom Milankom a pravnučky 

Deniska a Sandrika.

Kto stratil lásku matkinu, ten často na ňu v bôli 
spomína, veď bola to láska najdrahšia, ktorú k 

nám mala len mamička jediná.

Emília Madajová, rod. Čampišová, 93 r.,
naposledy bytom Mostná 31.

Irena Harasthyová, rod. Veiglová, 89 rokov,
naposledy bytom Údernícka 10/1.

Stanislav Dobiš, 63 rokov,
naposledy bytom Partizánska 10.

Helena Gabrišová, rod. Karová, 70 rokov,
naposledy bytom Partizánska 1/22.

Leonard Janecký, 42 rokov. 

Ing. Jozef Gemeľa, 77 rokov, 
naposledy bytom Remata 13.

Navždy nás opustili MULAN
Rozprávka / USA / MP / dabing

106 min / 5 €
12. 9., 16.00

CHRUMKÁČI
Detský / USA / MP / dabing

105 min / 5 €
13. 9., 16.00

STAŘÍCI
Dráma / CZ, SR / MP 12

85 min / 5 €
14. 9., 19.00

AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU
Komédia / USA / MP 12 / dabing

98 min / 5 €
17. 9., 17.00 / 20. 9., 16.00

ŠARLATÁN
Dráma / CZ, POL, SK / MP 12

118 min / 5 €
18. 9., 18.00

046/ 5475 439
www.kino.handlova.sk

Riadková inzercia

Predám záhradu 5,5 á.  Osada SNP 
(elektrika + voda). Cena dohodou. 
Tel: 0948 156 972.

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ. 

5/17/9/2020/ORI

3/17/9/2020/OI

SCOOB!
Animovaný / USA / MP / dabing

94 min / 5 €
19. 9., 16.00

AFTER: SĽUB
Romantický / USA / MP 15 / titulky

105 min / 5 €
20. 9., 18.00

Premietame vždy, aj pre jediného 
diváka. Skupiny majú možnosť 

výberu filmu, dátumu a času 
premietania. 

Zmena programu vyhradená. 
Vstup a pobyt v kine je dovolený 

len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami. Pred zakúpením vstupenky 

si treba vydezinfikovať ruky.

Spomienka
Dňa 8. septembra 

uplynulo 7 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.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a 
spomienky v srdciach zostávajú. 

2/17/9/2020/OI

Spomienka
Dňa 11. septembra 

uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil 

Jozef Kordík. 

S láskou spomína 
manželka, dcéry, 

vnúčatá, pravnúčatá, 
brat s rodinou a krstné deti.

4/17/9/2020/OI

Spomienka

Dňa 2. septembra 
uplynie jeden rok, 
čo nás opustil náš 

milovaný otec, starký 
a prastarký 

Ján Macháč.

Vždy nás bude v srdciach hriať nekonečná láska 
a spomienka na Teba. Otec, veľmi nám chýbaš.

6/17/9/2020/OI

Spomienka

Na krídlach anjela 
vzlietla si v diaľ,

v srdciach našich 
zanechala

obrovský žiaľ.

V nich ťa nosíme, v spomienkach máme,
často na teba myslíme.

Keby tak dalo sa znovu byť spolu,
každý deň zasadnúť k jednému stolu.

Keby tak dalo sa to, čo sa nedá...
Viem, len tiché slovko do nebies:

“navždy milujeme...”

Dňa 3. septembra 2020 uplynulo
24 rokov, ako nás opustila milovaná 

manželka, mamička a babička
Ruženka Šulcová.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel
Karol, dcéra Monika s rodinou.

7/17/9/2020/OI

Spomienka
Nebolo ťažké naučiť 

sa lietať v povetrí ako 
vtáky. Potápať sa pod 

vodou ako ryby. Milovať 
toho, s kým sme boli 

šťastní, no museli sme 
sa zmieriť s tým, keď 

prišiel jeho čas a on nás 
opustil. Áno, v týchto 

dňoch uplynuli štyri roky ako láskavý manžel, 
starostlivý otec, milujúci deduško, 

Ladisav Gregor, 
navždy od nás odišiel.

Iba ten, kto s ním 46 rokov žil, vie, koho stratil. 
S láskou aj úctou spomína manželka Štefánia, 

synovia Dalibor a Pavel s rodinami.

3/17/9/2020/OI

Vo štvrtok 27. augusta si zástupcovia 
mesta, delegácie a verejnosť pripo-
menuli 76. výročie Slovenského ná-
rodného povstania. Všetci, ktorí prišli 
sú nositeľmi myšlienky, že historické 
míľniky sú súčasťou dnešných dní, 
odkazom mladým, chvíľami zamysle-
nia, pokory a úcty k obetiam. Minúta 
ticha za obete povstania, i v teplý, au-
gustový deň, mrazila.

Najvýznamnejšia udalosť 
novodobých dejín

Spoluobčanom, Handlovčanom a 
delegáciám sa prihovoril zástupca 
primátorky mesta Handlová, Rados-
lav Iždinský: „Dnes sa tu stretávame, 
aby sme si pripomenuli jednu z naj-
významnejších udalostí našich novo-
dobých dejín - 76. výročie Slovenské-
ho národného povstania. Slovenské 
národné povstanie vypuklo 29. au-
gusta 1944 ako reakcia domáceho 
odbojového hnutia na vstup nemec-
kých okupačných vojsk na územie 
Slovenskej republiky. Jeho politic-
kým cieľom bolo odstránenie režimu 
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a 

začlenenie Slovenska do obnovenej 
Československej republiky.“
Dňa 29. augusta 1944 vyslal pplk. gšt. 
Ján Golian krátko po 20.00 hod. heslo 
„Začnite s vysťahovaním!”, ktoré bolo 
signálom na začiatok ozbrojeného 
odporu. Väčšina západoslovenských 
vojenských posádok však jeho vý-
zvu neuposlúchla a Východosloven-
skú armádu Nemci takmer bez boja 
odzbrojili. Vzhľadom na to zostalo 
povstalecké územie zredukované 
na oblasť stredného Slovenska, hor-
né Ponitrie a východnú časť Spiša. 
Napriek rôznym nepriaznivým okol-
nostiam dokázali povstalci vzdorovať 
tlaku okupačných vojsk po celé dva 
mesiace.

Nesmieme ostať ľahostajní

„Slovenské národné povstanie je 
práve tou udalosťou v našich deji-
nách, keď sme sa my Slováci pros-
tredníctvom povstaleckého vojska 
stali súčasťou spojeneckých armád 
a jednoznačne sme sa postavili na 
stranu slobody a demokracie v boji 
proti fašistickému okupantovi aj proti 

domácemu s fašistami kolaborujúce-
mu režimu. Jedno z najväčších proti-
fašistických povstaní v Európe bolo 
síce nakoniec vojensky potlačené, no 
hrdosť a sebaúctu nám Slovákom už 
nikto nemôže vziať. Chcem sa z tohto 
miesta poďakovať všetkým hrdinom 
SNP, za odvahu, statočnosť, za to, že 
prekonali strach a utrpenie a postavili 
sa zoči-voči zlu. 
My sa už dnes nemusíme nepriate-
ľovi postaviť so zbraňou v ruke, ani 
čeliť vojenskej presile. No nesmieme 
ostať ľahostajní voči prejavom pro-
pagujúcim radikálne politické a ná-
boženské ideológie. Najúčinnejšími 
a najefektívnejšími zbraňami v boji 
proti rasizmu, xenofóbii, extrémizmu 
a ostatným formám intolerancie je 
včasná a účinná prevencia a vzdelá-
vanie našich detí, mládeže, ale aj nás 
dospelých. Želám nám všetkým veľa 
sily, odvahy a odhodlania na obra-
nu slobody, tolerancie, ľudskej dôs-
tojnosti a hodnôt demokratického 
právneho štátu,“ uzavrel svoj príhovor 
zástupca primátorky mesta a požiadal 
prítomných o minútu ticha.

(JP)

Hrdosť a sebaúctu nám Slovákom už nikto nemôže vziať

Účastníci pietnej spomienky.                                                                                                                                                                                                                                                             FOTO: JP



Predseda Školského basketbalové
ho klubu Handlová, tréner kadetov 
a starších žiakov, Ján Beránek, má 
po ostatnej sezóne, ktorá sa skon
čila predčasne kvôli korone, ďalšiu 
sezónu pred sebou. S akými cieľ
mi ide klub do ďalšej sezóny? Aké 
družstvá budú hrať súťaže? 

Ako jeden z mála športových klu
bov na území mesta ste nepoľavili 
a snažili ste sa motivovať hráčov, 
aby nezleniveli počas pandémie. 
Myslíte si, že tréningy doma a po 
uvoľnení opatrení, pomohli hrá
čom v letnej príprave? 
V prvom rade sme veľmi radi, že sme 
mohli odštartovať letnú prípravu v 
riadnom termíne, teda od 10. augus-
ta. Veľmi nás spolu s trénermi potešila 
účasť hneď v prvom týždni prípravy. 
Poďakovanie patrí aj mestu a vedeniu 
ZŠ Mierové námestie v Handlovej, 
lebo sme  mohli po dlhom období 
trénovať na domácej palubovke ŠBK, 
ako aj využívať vonkajšie priestory na-
šej školy. Počas leta prebehlo aj viace-
ro rokovaní s MBK Handlová o možnej 
spolupráci. Kadeti ŠBK odštartovali 
letnú prípravu v športovej hale, za čo 
patrí poďakovanie MBK Handlová. Na 
deťoch je, samozrejme, vidieť zápaso-
vý výpadok, ale keď sa chce, všetko sa 
dá dobehnúť.

Aké plány má klub v novej sezóne 
po športovej stránke? 
Bude to určite ťažké a predpovedať, 
ako bude vyzerať sezóna 2020/2021, 
sa neodvážim predpovedať. Každo-
pádne, akúkoľvek prekážku sme pri-
pravení zdolať. Všetky kategórie budú 
hrať ligové súťaže vyhlásené SBA, 
rovnako  sú v pláne aj viaceré akcie, 
turnaje, či už pre najmenších basket-
balistov alebo  zvyšné kategórie. 

Aké novinky môžeme očakávať 
v klube? Prichystali ste tento rok 
opäť zaujímavú spoluprácu?
Pripravených máme pár nových pro-

Záujem detí nás teší, ale čaká nás ešte množstvo práce
jektov, každopádne všetko bude závi-
sieť od  vývoja situácie s pandémiou. 
Môžem prezradiť, že sme v spojení 
s univerzitou  v Kanade, kde máme 
pripravenú spoluprácu v rámci vý-
menných pobytov pre našich hráčov 
a hráčky. Je ale veľmi ťažké povedať, 
či sa aj jednotlivé kroky tejto spolu-
práce budú dať v dnešnej situácii 
zrealizovať.  Tiež by som bol veľmi 
rád, keby sme odštartovali perspek-
tívnu spoluprácu aj s MBK Handlová 
a som presvedčený, že do 2 - 3 rokov 
by mohla prvá “lastovička” z ŠBK lietať 
na extraligovej palubovke. 

Druhú sezónu po sebe sa v našom 
meste odohral turnaj Centrálnej 
európskej mládežníckej basketba
lovej ligy (CEYBL), v ktorej Handlo
vá pokorila najvyššiu návštevnosť. 
Predstavia sa mladí Handlovčania 
v tejto súťaži aj v nasledujúcej se
zóne?
V CEYBL sa máme predstaviť aj v no-
vej sezóne. Budem sa ale opakovať, 
všetko bude závisieť od vývoja situá-
cie s COVID-19.

Basketbal je v Handlovej fenomé
nom, svedčí o tom fakt, že v prí
pravke sa nachádza 120 detí. Ste 
spokojný so záujmom detí, ako aj 
rodičov o tento šport? 
Záujem detí nás teší, ale čaká nás ešte 
množstvo práce. 

Za ŠBK sa predstavilo v súťažiach 
dvanásť družstiev. Koľko kategórii 
a družstiev zasiahne v ďalšej sezó
ne do hry?
Zatiaľ máme prihlásených 9 tímov. 
Uvidíme, koľko tímov poskladáme z 
detí z prípraviek. 

Nastanú v ďalšej sezóne zmeny na 
trénerských alebo funkcionárskych 
postoch?
Neplánujeme aktuálne žiadne zmeny. 

Minulú sezónu ste prihlásili naj
mladší tím do ligy kadetov, v kto
rej nastúpila dosť veľká časť z tímu 
starších žiakov. Ako hodnotíte ten
to krok, mal očakávaný účinok pre 
hráčov?
Tento krok hodnotím len pozitívne. 
Presne takéto zápasy potrebujete, ak 
chcete v budúcnosti niečo dokázať. 
Aj tento rok nastupujeme v lige ka-
detov v podstate s mladšími hráčmi, 
ale o rok by to mohlo byť už veľmi 
zaujímavé.  

Tím starších žiakov išiel do minu
lej sezóny, po dvoch účastiach vo 
finálových turnajoch v predošlých 
sezónach, s jedným cieľom. Tým 
bol postup na záverečný turnaj, 
ale vďaka pár zakopnutiam v zá
pasoch, sa im tento cieľ nepodaril 
naplniť. Prečo si myslíte, že sa to 
stalo?
Mohlo za to viacero faktorov a jed-
ným  z nich bol aj preplnený harmo-
nogram zápasov tohto tímu. Veľkú ra-
dosť mám z toho, že tento tím, okrem 
dvoch hráčov, zostal celý pokope a 
pevne verím, že pripraví pre hand-
lovských fanúšikov nejeden skvelý 
basketbalový zážitok.

V posledných rokoch zožalo toto 
družstvo mnoho úspechov, nielen 
doma, ale aj za hranicami nášho 
štátu na turnajoch alebo v CEYBL. 
Aké ciele ste si s tímom dali do na
sledujúcej sezóny?
Naberanie skúseností v lige kadetov 
a na medzinárodnej scéne, výchova 
hráčov pre slovenský basketbal. 

Na čo všetko sa môžu tešiť fanúši
kovia mládežníckeho basketbalu v 
Handlovej?
Môžu sa tešiť na atraktívne zápasy v 
najvyššej slovenskej basketbalovej 
lige mládeže, množstvo športových 
akcií a pevne verím, že nebude chý-
bať ani medzinárodná konfrontácia. 

Ivan M.

Trénerské motto Jána Beráneka znie: „Ak chceš byť úspešný, treba na sebe neustále makať.“                                                                                                            FOTO: Milan Geleta

Sústredenie malých gymnastiek

Klub športovej gymnastiky Handlová zorganizoval od 24. do 28. augusta 
kondičné sústredenie, ktorého sa zúčastnilo 30 gymnastiek. Klub ďakuje 
primátorke mesta Handlová za finančnú pomoc pri organizovaní sústredenia 
pre pretekárky KŠG. Veľké poďakovanie patrí spoločnosti Nestlé Slovensko, 
s.r.o. za poukázanie 2% z daní a za sponzorské vo forme sladkostí, spoločnosti 
KMET, a.s. a Hutira Slovakia, s.r.o. za  poskytnutie finančného daru pre klub. 
Na záver chceme z celého srdca poďakovať rodičom a priateľom, ktorí nám 
poukázali 2% z príjmu. Ďakujeme Vám.                                           Kolektív KŠG Handlová

Basketbalový turnaj „O kôš mes
ta Handlová“ napísal už svoje 36. 
pokračovanie, ktoré bolo zároveň 
26. ročníkom Memoriálu Ondreja 
Haviara. 

Šesť tímov, ktoré posledných desať 
rokov tento turnaj hráva, sa zišli aj keď 
im pandémia nedovolila odohrať tur-
naj v pôvodnom termíne. Turnaj orga-
nizovalo družstvo A ZASE, pod vede-
ním Ondreja Haviara ml., ktorí ho za 
pomoci dobrovoľníkov a niektorých 
hráčov opäť zorganizovali na Námestí 
baníkov v Handlovej. 
Zmenou neprešiel len dátum turnaja, 
ale aj jeho hrací systém, ktorý sa na-
miesto klasického formátu každý s 
každým, zmenil na skupiny s nadstav-
bou. Prvé dva tímy zo skupiny pos-
túpili do semifinále a tímy na tretích 
miestach v skupinách si zahrali zápas 
o celkové umiestnenie. Po dvoch se-
mifinálových stretnutiach nás čakal 

boj o tretie miesto a finále, ktoré na-
koniec vyhral tím Odchovanci v zlože-
ní: Peter Neubauer, Roman Vido, Jozef 
Vojtek, Peter Vojtek, Michal Galbavý, 
Filip Majerčák, Boris Lukašík, Karol 
Ďurčovič a Martin Tragor. Najlepším 
strelcom turnaja bol Peter Vojtek so 
73. bodmi.
Turnaj rozhodovali Marián Zlatňanský 
a Eduard Uhrin.
Poďakovať chceme mestu, všetkým  
dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri le-
pení čiar, stavbe košov a zariadenia, 
všetkým družstvám a hráčom, kto-
rí sa zapojili do organizácie tohoto 
turnaja. Najmä výbornej organizácií 
Ondreja Haviara ml., Stanislave Arbe-
tovej za zápisy a vyhodnotenie strel-
cov, Veronike Schwartzovej za hudbu 
a svetelnú tabulu a všetkým divákom, 
ktorí prišli podporiť jeden z najtradič-
nejších basketbalových turnajov na 
Slovensku. Ďakujeme!

Ivan Morvay

36. ročník „O kôš mesta Handlová“

Namiesto klasického formátu každý s každým sa hrací systém zmenil na skupiny s nadstavbou.         FOTO: IM


