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Mandát prijal prvý náhradník na 
uprázdnené miesto poslanca.

Exprimátor Handlovej Rudolf Podo-
ba sa poslaneckého mandátu vzdal 
22. januára 2020. Podľa zákona o 
podmienkach výkonu volebného 
práva, ak zanikol mandát poslan-
ca obecného zastupiteľstva, nas-
tupuje ako náhradník kandidát, 
ktorý získal najväčší počet platných 
hlasov vo volebnom obvode, v 
ktorom mandát zanikol. Na základe 
výsledkov vo lieb do orgánov samo-
správy  mesta Handlová z roku 2018, 
bol prvým náhradníkom vo voleb-
nom obvode číslo 2 Norbert Koncz, 
ktorý kandiodoval ako nezávislý a 
v druhom volebnom obvode získal 
509 hlasov. V piatok 7. februára bolo 
mestu  doručené písomné oznáme-
nie Norberta Koncza o prijatí po-
slaneckého mandátu. Zákonom 
predpísaný sľub poslanca Norbert 
Koncz zloží na zasadnutí zastupi-
teľstva 27. februára.

(INU)

Novým poslancom 
bude Norbert Koncz

V ostatných mesiacoch sa Hand
lovčania mohli vyjadriť v ankete 
na tému RTV Prievidza, pomocou 
ktorej Oddelenie komunikácie a 
marketingu MsÚ zisťovalo spokoj
nosť obyvateľov s regionálnou 
televíziou. 

Spolu 492 odpovedí poskytlo reál-
ny obraz o tom ako Handlovčania 
vnímajú vysielanie RTV Prievidza, čo 
sa im na ňom páči a čo nie a mnohí 
ľudia pridali tiež vlastné konštruk-
tívne podnety na zlepšenie televízie.
„Analýza výsledkov ankety ukázala, 
že polovica Handlovčanov sleduje 
vysielanie a príspevky RTV Prievidza. 
Až tri štvrtiny obyvateľov, ktorí vysi-
elanie sledujú, ho sledujú pravidelne 
a výber tém príspevkov, ich obsahu 
aj spracovanie hodnotia prevažne 
pozitívne,“ povedal Tomáš Gríger z 
oddelenia marketingu. Ďalším výsled-
kom analýzy je zistenie, že množstvo 
divákov, ktorí sledujú online vysiela-
cie kanály YouTube, Facebook a web-
stránku RTV, sa už takmer vyrovnalo 
s počtom divákov, ktorí vysielanie 

sledujú cez káblovú televíziu.
„Zistili sme popularitu jednotlivých 
programov a tiež dnes už zrušeného 
čítaného infotextu. Zozbierali sme 
tiež viac ako sto zaujímavých postre-
hov, podnetov a návrhov na zlepše-
nie, ktoré budú určite užitočným 
vodítkom pre vedenie RTV Prievidza 
pri ich budúcich rozhodnutiach. Ako 
najväčšiu slabinu RTV Prievidza sme 
identifikovali nižší záujem u mladších 
vekových skupín. Zaujať mladého 
diváka v záplave informačných 
kanálov je dnes veľká výzva pre všet-

RTV Prievidza dostala spätnú väzbu od Handlovčanov

ky televízie a ani RTV Prievidza nie je 
výnimkou,“ doplnil Gríger.
Anketu si od oddelenia marketingu 
vyžiadala mestská rada, ktorá sa bude 
výsledkami analýzy zaoberať na svo-
jom zasadnutí 11. februára. Výsledky 
ankety mesto poskytlo aj vedeniu 
RTV Prievidza.
Všetci účastníci ankety, ktorí vyplnili 
svoje meno a kontaktné údaje, boli 
zaradený do losovania o obed pre 
dve osoby. Víťazke Eve Hermélyovej 
blahoželáme.                     
                                                             (RED)

Vyhlasovateľom ocenení je 
Komisia športu pri mestskom zas
tupiteľstve Handlová. Ceny za rok 
2019 si najlepší športovci mesta 
odniesli už po sedemnástykrát. 

V piatok 7. februára mesto Handlová 
ocenilo dvadsaťjeden športovcov a 
kolektívov. V úvode slávnostného 
večera si za 60 rokov pôsobenia na 

športovej chodeckej scéne prebral 
ďakovný list a kyticu Eduard Straka. 
Ceny odovzdávali primátorka mesta 
Silvia Grúberová, predseda športovej 
komisie Martin Uríček a športový 
hosť večera, paralympionik Jakub 
Krako. 
„Dnes oceníme najlepších športov-
cov nášho mesta. Je to pestrá zos-
tava jednotlivcov aj kolektívov, ktorí 

si zaslúžia našu pozornosť. Do ďalšej 
práce povzbudíme mladé talenty 
ale vyzdvihneme aj žijúce legendy 
handlovského športu,“ povedala v 
úvodnom príhovore Sivia Grúberová. 
Najväčšie ovácie zožala legenda han-
dlovského športu, člen Siene slávy 
Slovenskej basketbalovej asociácie, 
pán Boris Lukášik. Narodil sa 24. 
februára 1935 v Ružomberku a od 

roku 1966 žije v Handlovej. Počas 
svojej športovej kariéry reprezen-
toval športové kluby Ružomberok, 
Slávia Bratislava, Iskra Svit, Duk-
la Dejvice, Baník Handlová. Boris 
Lukášik je velikánom slovenského 
basketbalu, hoci vyrástol z dnešného 
hľadiska iba na nevýrazných 186 
cm, čo však v jeho ére bolo dosť pre 
vysoké krídlo. Zaslúžil sa o historicky 
najlepšie umie stenie českoslov-
enského mužského basketbalu na 
Olympijských hrách, v Ríme 1960 o 
5. miesto. Z Majstrovstiev Európy v 
Maďarsku a Majstrovstiev Európy v 
Turecku 1959 má strieborné medaily. 
Hral aj na Majstrovstvách Európy v 
Poľsku 1963, kde jeho tím získal 10. 
miesto.
V roku 1995 získal ocenenie za ce-
loživotné pôsobenie v duchu fair-
play od Slovenského olympijského 
výboru. V roku 2006 sa stal víťazom 
ankety o historicky najúspešnejšieho 
športovca mesta Handlová. Stal sa 
súčasťou historicky prvej Siene slávy 
Slovenskej basketbalovej asociácie, 
ktorej hlavnou myšlienkou je pre-
javenie úcty k histórii a osobnostiam 
pod slovenskými deravými košmi. 
„Isto sa nedá zrátať, koľkokrát stál na 
palubovke, koľkokrát držal vo svo-
jich rukách loptu a koľkokrát prihral 
svojim spoluhráčom, ale je isté, že v 
srdciach Handlovčanov bude navždy 
zapísaný ako basketbalista, ktorého 
venčí skromnosť a pokora. Vážený 
pán Lukášik prijmite náš prejav úcty 
a obdivu. Za všetko, čo ste pre hand-
lovský šport a šport ako taký urobili, 
vám úprimne ďakujeme,“ povedala 
moderátorka slávnostného večera 
Jarmila Žišková. 
(Pokračovanie na strane 4.)

Ocenili talenty i legendy handlovského športu

Legenda handlovského basketbalu Boris Lukášik.                                                                                                                                                                 FOTO: INU
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O úľavu na dani požiadali stovky 
ľudí. Pracovníčky daňového 
oddelenia budú na spracovanie 
všetkých žiadostí potrebovať 
nestránkové dni. 

Poslanci handlovského mestského 
zastupiteľstva na svojom zasadnutí 
5. decembra 2019 rozšírili okruh 
ľudí, pre ktorých od 1. januára platia 
zľavy na dani z nehnuteľností. Nové 
Všeobecne záväzné nariadenie o 
dani z nehnuteľností priznáva se-
niorom nad 65 rokov zľavu na dani z 
pozemku, garáže a rodinného domu, 
kde trvalo bývajú. Držitelia preukazu 
ŤZP majú nárok na zľavu na dani z 
garáže a rodinného domu, sociálne 
odkázané osoby si môžu uplatniť 
zľavu na dani z pozemku. Zľavy na 
dani z nehnuteľnosti mesto poskytu-
je vo výške 25%. O úľavu však ľudia 
museli požiadať do konca januára. 
Záujem o zľavu bol enormný. „Mali 
sme pripravených 1200 tlačív pre 
daňové priznanie, všetky sme ich však 
minuli a ďalšie sme museli dotláčať, 
preto odhadujeme, že budeme spra-
covávať zmeny v približne dvetisíc 
daňových priznaniach obyvateľov 
mesta,“ povedala Katarína Nováková 
z Oddelenia daní, majetku mesta a 
podnikateľskej činnosti mestského 
úradu v Handlovej. 

Úľava odhalila problém 

Podľa referentky daní Bibiany Vi-
cianovej, však mnoho žiadateľov o 
úľavu na dani na ňu v skutočnosti ne-
malo nárok. Najčastejším dôvodom 
bolo, že svoje nehnuteľnosti v minu-
losti darovali deťom, túto zmenu 
však riadne neoznámili darcovia ani 
obdarovaní. „Našou povinnosťou 
je preveriť, či žiadateľ má nárok na 
zľavu, ktorú požaduje. Preto sme 
museli pracovať s registrom katastra 
nehnuteľností a overovať, kto je sku-
točným majiteľom nehnuteľnosti a 
zistili sme množstvo nezrovnalostí. 
Každá zmena však vedie k ďalšej. 
Niekto svoju nehnuteľnosť predal, 
iný kúpil, od ďalšieho človeka kúpil 
garáž a zrazu musíme pracovať s tro-
mi daňovými priznaniami, niekedy 
ich však máme naraz otvorených aj 

päť. Je to veľmi prácne a za pochodu 
sa to robiť nedá,“ povedala Bibiana 
Vicianová. 

Februárové utorky budú 
na oddelení daní nestránkové 

Nestránkové dni na mestskom 
úrade zrušilo nové vedenie mes-
ta 1. februára 2019. Cieľom zmeny 
bolo poskytovať služby oby-
vateľom vo vyššej kvalite. „Zrušenie 
nestránkových dní sa osvedčilo a 
systém meniť neplánujeme. Prístup 
verejnosti na oddelenie daní, majet-
ku mesta a podnikateľskej činnosti 
však z objektívnych dôvodov musíme 
dočasne obmedziť. Nestránkovými 
dňami budú štyri utorky a obmedze-
nie bude trvať iba počas februára. 
Táto zmena je na správne spraco-
vanie agendy nutná,“ povedal pred-
nosta mestského úradu Tibor Kol-
orédy. Zároveň vyzval obyvateľov 
mesta, u ktorých v minulosti nastala 
zmena vo vlastníctve nehnuteľnos-
tí a mestskému úradu to riadne 
neoznámili, aby počas stránkových 
hodín navštívili oddelenie daní, ma-
jetku mesta a podnikateľskej činnosti 
a dali si tieto záležitosti do poriadku. 

Majetkové zmeny môžu ľudia 
nahlasovať počas celého roka 

Aby nedochádzalo k nárastu agendy 
na oddeleniach daní, samospráva 
vyzýva všetkých, ktorí majú daňovú 
povinnosť, aby daňové priznania do-
niesli kedykoľvek počas roka vtedy, ak 
sa zmenili ich majetkové pomery tý-
kajúce sa nehnuteľností, teda ak neh-
nuteľnosť kúpili, predali alebo zdedili 
a majú nehnuteľnosť zapísanú v reg-
istri katastra. Pri nahlasovaní daňovej 
povinnosti zároveň zistia v akej výške 
majú nárok na úľavu na dani. Tá im 
však bude uplatnená až v nastáva-
júcom období, nakoľko o úľavu bolo 
potrebné požiadať do konca januára. 

Stránkové dní Oddelenia daní, 
majetku mesta a podnikateľskej 
činnosti mestského úradu v Han-
dlovej platné od 3. 2. 2020 do 29. 
2. 2020.

Pondelok 7.00 h - 16.00 h 
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ 
Streda 8.00 h - 16.00 h 
Štvrtok 7.00 h - 15.00 h 
Piatok 7.00 h - 14.00 h                                                          

(INU)

Oddelenie daní bude mať nestránkové dni

Malá časť z formulárov, ktoré musia pracovníčky oddelenia daní spracovať.                                                  FOTO: JP

Ľudia by už mali mať doma zoznamy 
kandidujúcich strán aj oznámenie o 
konaní februárových parlamentných 
volieb. Ak ich nemajú, mali by sa 
obrátiť na mestský úrad v Handlovej.
Zoznamy a informáciu o konaní 
volieb, stručnom spôsobe úpravy 
hlasovacieho lístka, ako aj povinnosť 
voliča preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti, doručujú 
obce a mestá najneskôr 25 dní pred 
termínom konania volieb.
Voliť môžu všetci občania SR, ktorí 
majú v deň hlasovania aspoň 18 
rokov. Hlasovať sa dá aj zo zahraničia, 
a to poštou. Rovnako je možné hlaso-
vať v ktorejkoľvek obci na Slovensku, 
volič teda nemusí voliť iba v mieste 
svojho trvalého pobytu. Potrebuje 
na to však hlasovací preukaz, o ktorý 
môže požiadať osobne alebo pros-
tredníctvom splnomocnenca do 28. 
februára.
Parlamentné voľby sa budú konať 29. 
februára, kandiduje v nich 25 poli-
tických subjektov. Oprávnenie voliť 
má viac ako štyri milióny ľudí.  

Hlasovacie lístky nefoťte

Fotografovaním už upraveného 
hlasovacieho lístka a jeho zverejňo-
vaním na sociálnych sieťach dochá-
dza k porušeniu tajnosti hlasovania. 
Uviedol to predseda Štátnej komisie 
pre voľby a kontrolu financovania po-
litických strán Eduard Bárány. Podľa 
neho volič môže povedať, ako hlaso-
val, ale nemal by v záujme jeho ochra-
ny disponovať dôkazom. “Dochádza 
k porušeniu tajnosti hlasovania. 
Ten, kto to zverejňuje, možno si ani 
neuvedomuje, že tým porušuje pra-
vidlá demokratickej súťaže,” uviedol 
Bárány.
      “Tajnosť hlasovania je osvedčeným 
spôsobom ochrany slobody voliča pri 
jeho rozhodovaní a keď ju takýmto 
spôsobom, možno z recesie, humo-
ru, na protest, porušuje, škodí tým 
možno aj sám sebe do budúcna a 
vytvára priestor na kontrolu hlasova-
nia voliča,” doplnil v tejto súvislosti šéf 
štátnej volebnej komisie.

(TASR)

Máte doma zoznam kandidátov?

Výpadky lámp verejného osvetle
nia je možné nahlasovať aj hliadke 
mestskej polície.

Správcom verejného osvetlenia v 
Handlovej je Mestský bytový podnik.  
Ako upozornil konateľ mestkej ese-
ročky Rudolf Vlk, výpadok verejného 
osvetlenia by ľudia nemali riešiť cez 
sociálne siete, ale priamo kontaktovať 
Mestský bytový podnik na telefón-
nom čísle 0908 715 975. Linka na 
nahlasovanie výpadkov je k dispozícii 
do 21. hodiny  sedem dní v týždni. Po 
deviatej hodine večer môžu ľudia 
poruchy nahlasovať Mestskej polícii 
na číslach 046/5475 007 alebo 0905 
499 384.
Oprava verejného osvetlenia môže 
prebiehať od skorých ranných hodín 
do 21.00 h a je takmer vždy potrebné 
zabezpečiť techniku a zamestnancov.
„Stávalo sa, že obyvatelia nahlá-
sia poruchu a čakajú jej opravu 
okamžite. To však pri skrate nie je 

Poruchy verejného osvetlenia nahlasujte po novom 

možné. Som rád, že v spolupráci s 
mestskými policajtmi vieme byť v 
opravách efektívnejší,” povedal Ru-
dolf Vlk. Obyvateľom mesta ďalej 
odporučil, aby poruchy nahlasovali 

bezodkladne po ich zistení. Hliadka 
Mestskej polície informácie odovzdá 
správcovi a porucha  bude opravená v 
čo najkratšom možnom čase v závis-
losti od jej závažnosti.                   (RED)

K hlasovaniu za Bojnice sa pridala 
tiež Prievidza. Spoločnými silami 
môžeme Bojnice vyniesť do prvej 
desiatky.

Mesto Bojnice požidalo mesto Hand-
lová, aby sme podporili svojimi hlasmi 
výstavbu nového ihriska. Hlasovanie 
za to handlovské Žihadielko nás k 5. 
februára 2020 posunulo na nepos-
tupové 52. miesto, ale Bojnice stále 
majú šancu prebojovať sa do finálovej 
desiatky! Aktuálne sú Bojnice na 21. 
mieste a tiež boli jedným z miest, 
ktoré nám pomohli svojimi hlasmi 
vyhrať Žihadielko na sídlisku Mostná. 

Handlová podporuje Bojnice
Máme možnosť poďakovať Bojniciam 
za ich pomoc našimi hlasmi.

Hlasovať je možné do 29. februára 
2020 na stránke www.zihadielko.sk. 
Každý deň je možné pridať dva hlasy 
- jeden za bežné hlasovanie a druhý 
za odohratie hry.
Mesto Handlová ďakuje všetkým, 
ktorí každý deň strávili čas hlaso-
vaním za Handlovú a ďakujeme za 
to, že hlasujúci ostanú verní svojmu 
dennému hlasovaniu! Stačí zmeniť 
meno mesta na Bojnice! Držíme im 
palce! Sme jedna horná Nitra!

(RED)

Hlasujme denne Hlasujme denne 
od 13. 1. do 29. 2. 2020od 13. 1. do 29. 2. 2020

a získajme krásne ihrsko a získajme krásne ihrsko 
pre svoje mesto.pre svoje mesto.

www.zihadielko.skwww.zihadielko.sk

BOJNICE,BOJNICE,    

MÁME POSLEDNÚMÁME POSLEDNÚ
ŠANCU VYHRAŤ!ŠANCU VYHRAŤ!

BOJNICE,  

Telefónne číslo na hlásenie porúch verejného osvetlenia po 21.00 je 0905 499 384.                               FOTO: INU
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Fejtón

Premýšľam koho voliť. V každej poli-
tickej strane nachádzam niekoho, 
kto mi je názorovo blízky, politicky 
sympatický. V každej politickej 
strane nachádzam niekoho, koho 
keď počujem rozprávať,  otvára sa 
mi vo vrecku nôž! Klame kto tvrdí: 
„čo liberál, to zlý človek“, klame kto 
tvrdí: “u Kotlebu iba fašisti“.
Viem o riešení, ktoré by mi pomohlo 
rozhodovať sa. Nie iba v tých nad-
chádzajúcich, ale v každých voľbách. 
Je to to, čomu sa doposiaľ úspešne 
všetci bránia. Efektívna trestnopráv-
na zodpovednosť, ktorá by reálne 
stíhala každého bez rozdielu. Ak by 
totiž fungovala tak, ako by mala, s 
čistým svedomím by som volil tých, 
či oných. Volil by som srdcom...
Keby som vedeli, že každý bez ohľa-
du na to akú farbu má jeho politická 
nálepka bude za svoje prípadné 
svinstvá exemplárne potrestaný, 
rozhodoval by som sa nie podľa 
toho kto ešte nekradol, kto kradol, 
nie podľa toho kto je menšie a kto 

naopak väčšie. Ak by bol tvrdo po-
trestaný každý „hajlujúci kotlebovec, 
agresívny narkoman trubanovec, 
podvodnícky kiskovec, zlodejský 
smerák, hriešny kádehák, klam-
ársky snsák“, potom by bolo úplne v 
poriadku voliť Kotlebu, PS Spolu, Za 
ľudí, Smer, KDH, SNS či inú politickú 
stranu... Každý srdcom a s čistým 
svedomím podľa programu, ktorý 
mu je najbližší... 
Zatiaľ tí naši politici dokázali iba 
rozdeliť. Pred voľbami delia nás ľudí, 
po voľbách si budú deliť „fleky“. Dám 
recept. Recept koho voliť-nevoliť! Na 
prípravu tejto „lakocinky“ budeme 
potrebovať asi 250 gramov nadhľa-
du, jednu polievkovú lyžicu odosob-
nenia, deci čítania medzi riadkami, 
hrnček polohrubej lojálnosti no a 
samozrejme, chýbať nesmie aspoň 
štipka rozumu. Zo vzniknutej masy 
vyčarujeme zrelý názor a namiesto 
dobrej chuti si poprajme iba: „Dobrú 
voľbu srdcom s čistým svedomím 
pria telia“.                                                    Krekáč

Recept koho voliť-nevoliť!

V druhej polovici januára hlavné 
mesto hostilo jeden z najvýznamne
jších veľtrhov v strednej Európe ITF 
Slovakiatour 2020. S novou ekolo
gickou expozíciou sa na ňom pred
stavila Krajská organizácia ces
tovného ruchu Trenčín región.

Ekologický životný štýl dostal na 
veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave 
tento rok zelenú. Krajská organizácia 
cestovného ruchu Trenčín (KOCR) 
región zvolila ekologickú expozíciu 
tvorenú drevom, kameňom a rast-
linami, ktorej grafický návrh vyhoto-
vili študenti Školy umeleckého prie-
myslu v Trenčíne v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. „Pri tejto príležitosti 
vznikla aj naša nová brožúra EKO má v 
Trenčianskom kraji zelenú, v ktorej sa 
verejnosť dočíta o 27 zrealizovaných 
eko projektoch v Trenčianskom kra-
ji,” prezradila výkonná riaditeľka 
KOCR Trenčín región Eva Frývaldská 
s tým, že financie na projekty s en-
vironmentálnym posolstvom získali 
žiadatelia z grantového systému 
TSK Zelené oči. „Okrem eko nády-
chu ponúkol prezentačný stánok 
KOCR Trenčín región aj ochutnávku 
regionálnych špecialít, od pagáčov a 
syrov z Horného Považia, cez kúpeľné 

oblátky z Trenčianskych Teplíc až po 
nátierky zo sumčeka afrického z Ry-
bej farmy v Handlovej,“ dodala Eva 
Frývaldská. Tieto chutné dobroty 
pre návštevníkov veľtrhu zabezpečili 
zástupcovia mesta Púchov a členské 
oblastné organizácie cestovného ru-
chu.
Na veľtrhu KOCR Trenčín región 
odovzdala ocenenia najlepšiemu 
ubytovaciemu zariadeniu, významnej 
osobnosti, zaujímavej inovácii a pro-
duktu, ale aj zariadeniu pre ťažko 
zdravotne postihnutých a gastro 
prevádzke. V kategórii TOP Gastro 
2019 spomedzi 46 nominovaných 
zvíťazila zmrzlináreň a kaviareň VE-
LICE v Novej Dubnici. V kategórii 
TOP ubytovacie zariadenie 2019 si 
cenu prevzal Regent Club Vila Tereza 
v Trenčianskych Tepliciach. S cenou 
pre Osobnosť cestovného ruchu 
2019 odišiel domov Ladislav Janech 
z Považskej Teplej. Kategóriu TOP tur-
istický produkt 2019 ovládol BikeFest 
v Kálnici. Najlepšou inováciou za rok 
2019 sa stal Dom ilúzií v Bojniciach. 
Kúpele v Nimnici získali víťazstvo v 
kategórii Zariadenie prístupné pre 
ŤZP 2019. Ocenenia TOP v cestovnom 
ruchu za rok 2019 sa rozdávali po tre-
tíkrát.                                                   (TSK)

Kraj sa prezentoval ekologickou expozíciou

Výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská.                                                                                    FOTO: TSK

Kvôli silnému dažďu zasadal užší 
krízový štáb. Situáciu zhoršila aj 
nedbanlivosť ľudí. 

Silný dážď si v utorok 4. februára 
vyžiadal zvolanie užšieho krízového 
štábu mesta.  Prvé stretnutie prebeh-
lo už o 9-tej hodine, druhé o dve hod-
iny neskôr. Zamestnanci mesta vyko-
návali obhliadky vodných tokov a 
tam, kde to bolo možné, odstraňovali 
naplavené nečistoty a prekážky, ktoré 
vode bránili v toku. Vodné toky v 
Handlovej ostali vo svojich korytách. 
Situácia sa ukľudnila okolo 12.30, 
kedy prestalo pršať.

Odvodňovacie rigoly plné odpadu

Vodné toky v meste nevykazovali 
známky extrémneho vzdutia. Vytrvalý 
dážď však podľa vedúceho oddelenia 
výstavby, územného plánu, dopravy a 
ochrany životného prostredia Jozefa 
Čaplára opäť ukázal na pretrvávajúci 
problém. „Problémy sme zaznamena-
li na prítokoch hlavných vodných 
tokov, to znamená na odvodňovacích 
rigoloch, ktoré slúžia na odvodnenie 
územia a komunikácií. Tie boli vply-

Ľudia nedodržiavajú zákon. Z ciest robia potoky

vom nedbanlivosti ľudí upchaté. V 
priepustoch popod miestne komu-
nikácie sme nachádzali pneumatiky, 
plastové fľaše, zelený odpad, konáre, 
pokosenú trávu a ďalší odpad. Nič z 
toho by sa v odvodňovacích rigoloch 
nachádzať nemalo,“ povedal Čaplár. 

Členovia krízového štábu sledujú siutáciu na vodných tokoch v meste.                                                            FOTO: JP

Galéria odpadkovGaléria odpadkov
Veľkoobjemný odpad (VOO)

Bytové domy

Nadrozmerný alebo veľkoobjemný 
odpad zbiera mesto 4-krát do roka. 
Obyvatelia činžiakov ho môžu vložiť 
do modrých veľkokapacitných kon-
tajnerov označených žltou tabuľkou. 
Ak je plný, spoločnosť HATER-HAN-
DLOVÁ spol. s r.o. ho vyprázdni. Stačí 
zavolať na telefónne číslo 0918 471 
852. V žiadnom prípade neukladajte 
odpad mimo kontajnera! Vytvárate 
čiernu skládku a hrozí vám pokuta.

Rodinné domy

V čase ohláseného zvozu veľkoob-
jemného odpadu od 17. februára 
do 18. februára vždy do 6.00 h. 
obyvatelia rodinných domov vy-
ložia VOO ku svojim smetným 
nádobám. Odpad bude odvezený 
spoločnosťou HATER-HANDLOVÁ 
spol. s r.o.

Nie všetok odpad skončí na 
skládke

Drevený nábytok, ako sú skrine, 

stolíky, staré dvere, stoličky, poličky 
skončia ako druhotná surovina v 
podobe štiepky, z ktorej sa vyrábajú 
recyklované „OSB“ dosky.
Rozobratý kovový nábytok (bez 
 iných, nekovových súčastí), bicykle, 
železné zárubne, čisté kovové 
konštrukcie bez malty a betónu tiež 
vytriedime.

Nedávajte do kontajnerov 
ani vedľa nich!

BRO (biologicky rozložiteľný odpad), 
nebezpečné látky, stavebná suť, ale 
i krabice z nábytku. Je to kvalitná 

surovina vhodná na recykláciu. Stačí 
kartón rozrezať, stlačiť a vhodiť do 
modrej nádoby na papier. A kam s 
polystyrénom? Do žltej nádoby na 
plasty.

Záhradkári pozor! Konáriky z prvého 
jarného rezu ovocných stromov daj-
te na kôpku vo svojej záhradke, kde 
nebude nikomu prekážať. Konáriky 
zoberieme už pri prvom zvoze v 
marci! O termíne zvozu budeme 
informovať. 

Rozpis umietnenia veľkokapacit
ných kontajnerov pre bytové 
domy

Pondelok 17. 2. - 24.  2. - Okružná, 
MC
Pondelok 24. 2. - 2. 3. - Prievidzská, 
Mostná, ČSA
Pondelok 2. 3. - 9. 3. - 29. augusta, 
Lipová, Údernícka
Pondelok 9. 3. – 16. 3. - Partizánska, 
29. august (pravá strana smerom do 
Žiaru n/Hronom)
Ďakujeme, že odpad triedite!

(RED)

Voda z lúk a odkvapov

Problémy spôsobovala najmä voda, 
ktorá stekala z lúk a pasienkov vo 
východnej časti mesta, ktorá zapla-
vovala Kunešovskú, Sadovú a Cin-
torínsku ulicu. Po poľných cestách sa 
valila voda, ktorá vytekala na mestské 
komunikácie. Mesto preto podľa 
vice primátora Radoslava Iždinského 
vyvolá rokovanie so spoločnosťou 
Agroprodukt, ktorá poľnohos-
podárske plochy nad mestom užíva a 
bude žiadať, meliorizačné opatrenia, 
aby voda stekajúca z polí v budúcno-
sti neohrozovala obyvateľov mesta. 
Ďalším negatívnym faktorom, ktorý 
pracovníci mesta počas silného dažďa 
zistili, je vyústenie odkvapových 
žľabov dažďovej vody zo súkromných 
domov a garáži priamo na cestu.
„Podľa cestného zákona ani jedna 
strecha rodinného domu, garáže ale-
bo nádvoria nesmie ústiť do mestskej 
komunikácie. Mnohí majitelia neh-
nuteľností však tento zákon porušu-
jú a zbytočne zvyšujú množstvo vody 
na cestách, ktoré sa potom menia na 
potoky,“ upozornil Jozef Čaplár.

(INU) 

Pracovníci mesta čistia odvodňovací rigol.                                                                                                                  FOTO: VB
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(Dokončnie zo strany 1.)
Podľa Borisa Lukášika by sa mládež 
mala športu venovať, lebo ten drží 
priamu cestu a nedovolí výchylky. 
„Tento svet ponúka veľa všelijakých 
lákadiel. My sme nemali nič, len šport. 
Teraz je to iné, deti majú omnoho viac 
možností, ako sme mali my, je len 
škoda, že ich nevyužívajú,“ povedal 
ocenený športovec.

Trénerská legenda

Zvláštne ocenenie si odniesol Jaro-
slav Daubner. S basketbalom začal v 
roku 1972. Okrem basketbalu reprez-
entoval v mladosti mesto Handlová 
aj v zjazdovom lyžovaní a šachu.  V 
roku 1976 bol v zostave družstva 

mužov Baníka Handlová, ktorý v tom 
čase hral 1. československú basketba-
lovú ligu mužov. Ako hráč pôsobil v 
Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove a 
zase v Handlovej. Trénerskej činnosti 
sa venuje od roku 1985 na rôznych 
úrovniach od mládeže až po mužov 
v Baníka Handlová. Je zakladateľom 
basketbalového turnaja “O kôš mes-
ta Handlová”, a zakladateľom a orga-
nizátorom prvej Mestskej  basketba-
lovej ligy dospelých v Handlovej.
V roku 2001 stál pri založení Školského 
basketbalového klubu Handlová, 
ktorý bez prestávky funguje dodnes 
s veľmi dobrou perspektívou. Počas 
trénerskej kariéry vychoval viacero 
reprezentantov a reprezentantiek 
Slovenska.  Mnoho bývalých mladých 

basketbalistov a športovcov sú dnes 
fanúšikovia, sponzori, rozhodcovia, 
funkcionári v basketbale, alebo len 
tak si spomenú na krásne časy prežité 
pri športe. Jaroslav Daubner je dnes 
trénerská legenda v Handlovej s 35 
ročnou aktívnou prácou v športe.

Kategória Mládež Jednotlivec

Peter Tončko
Peter sa popri horolezeckému krúžku 
venoval dva roky aj Brazílskemu 
Jiu Jitsu v Žiari nad Hronom a 
zúčastňoval sa súťaži na Slovensku 
a v Čechách, venoval sa aj mini bas-
ketbalu na Základnej škole na Miero-
vom námestí. V Slovenskom pohári 
v lezení detí do 12 rokov mu patrí 
celkovo 1. miesto. V súčasnosti sa 
okrem horolezectvu venuje futbalu 
za staršiu prípravku MFK Baník Han-
dlová.

Filip Juríček
Filip má 11 rokov a je niekoľko 
rokov najúspešnejším handlovským 
plavcom. V roku 2019 sa zúčastnil 
desiatich celoslovenských pretekov 
a vyplával celkovo 16 medailí. Medzi 
jeho najväčšie úspechy v roku 2019 
patria: 2 x zlatá medaila na Slovens-
kom plaveckom pohári, 2 x zlatá me-
daila na Jarných majstrovstvách stre-
doslovenskej oblasti. Filip sa zúčastnil 
na letných aj zimných Majstrovstvách 
Slovenskej republiky mladších žiakov, 
kde sa 8 krát umiestnil v top desiatke.

Lenka Drozdová
Lenka Drozdová je 14 ročné diev-
ča, ktoré v kynológií s nemeckými 
ovčiakmi dosiahlo už veľké úspechy. 
Ako jedna z najmladších na Slovensku 
získala druhú najvyššiu skúšku výcvi-
ku všestrannosti psa podľa národ-
ného skúšobného poriadku v Slo-
venskej republike V Branom viacboji 
kynológov postúpila na majstrovstvá 
Slovenskej republiky v Lučenci, kde 
obsadila  so psíkom Grayom tretie 
miesto. Treba spomenúť aj 6. miesto 
na celoslovenskej súťaži o banícky 
pohár mesta Handlová, kde hájila 
nielen klub ale aj mesto Handlová. 
V roku 2019 zložila s Grayom skúšku 
doprovodného psa.

Samuel Murcin
Basketbalista Samuel bol najlepším 

strelcom celej stredoeurópskej ligy 
ako aj najužitočnejším hráčom jed-
notlivých európskych turnajov. Patrí 
medzi slovenských  lídrov  najvyššej 
slovenskej ligy žiakov v sezóne 
2018/2019. Je veľkou nádejou pre 
slovenský basketbal.

Kategória Mládež kolektív

ŠBK Handlová mladší žiaci U14
V historickej premiére v CEYBL tento 
tím vybojoval bronzové medaile a ro-
bil fantastickú reklamu slovenskému 
basketbalu, Handlovej a v neposled-
nom rade aj Základnej škole Mierové 
námestie. Tímu pod vedením trénera 
Beráneka sa po tretíkrát podarilo us-
pieť na európskom turnaji v Prahe 
a vybojovali pre naše mesto zlatý 
hetrik. Tento tím si po druhý krát v 
rade vybojoval miestenku vo finálo-
vom turnaji Majstrovstiev Slovenska 
v kategórií U14. Celkovo v lige z 21 
tímov skončil tento tím na 5. mieste.

Klub športovej gymnastiky  
Tradícia športovej gymnastiky v Han-
dlovej siaha ešte do obdobia pred 
2. svetovou vojnou, kedy sa gym-
nastika cvičila v rámci Robotníckych 
telovýchovných jednôt a Sokola. 
S gymnastickým športom sa spája 
mnoho mien vynikajúcich trénerov 
a funkcionárov ako napríklad: Ján 
Pukač, Štefan Kalman, Milan Pu-
kač, Jozef Tončko, Rudolf Sapančík,  
Štefánia Kalmanová, Mária  Kotríková, 
Anna Pukačová, Karol Baján a mno-
ho ďalších. Oficiálne sa oddiel špor-
tovej gymnastiky spomína od 23. 
júna 1969 a teda oslávil 60 rokov 
svojej činnosti, počas ktorej vychoval 
reprezentantov, majsterky Slovenska 
a získal nespočetne veľa vynikajúcich 
umiestnení. Oddiel vychováva nie-
len gymnastky, ktoré reprezentujú 
naše mesto, ale je zameraný na roz-
voj športových aktivít detí z celého 
mesta. Niekoľkokrát týždenne sa vo 
svojom voľnom čase venujú  gymnas-
tkám plne kvalifikovaní tréneri.

Kategória Mládež  Tréner

Ján Beránek
Tréner Beránek bol pri všetkých 
úspechoch tímu chlapcov U14 v 
úlohe hlavného trénera. Pod jeho 
vedením sa chlapcom po tretí krát 
podarilo uspieť na európskom turnaji 
v Prahe a vybojovali pre naše mesto 
zlatý hetrik. Na vysokej úrovni orga-
nizuje basketbalové kempy, ktoré sú 
veľmi populárne v Handlovej. Robí 
výbornú reklamu mládežníckemu 
basketbalu.

Anna Pukačová
Anna zasvätila ako trénerka gym-
nastike celý svoj život. Viac ako 42 
rokov je vzorom pre svojich kole-
gov – trénerky a trénerov, vo svojom 
krásnom ľudskom prístupe k malým 
športovým talentom. Pod jej vedením 
množstvo detí získalo základy gym-
nastiky. Mnohé z nich pokračovali v 
štúdiu, kde využili svoje vedomosti a 
zručnosti nie len v gymnastike, ale i 
v tanci a v iných športových odvet-
viach, alebo sa gymnastike venujú 
dodnes ako trénerky, rozhodkyne a 
pomáhajú pri organizovaní prete-
kov, kde sú  súčasťou  organizačného 
tímu. „Teta Anka“ bola a stále je 
dušou Klubu športovej gymnastiky 
Handlová a vždy sa spolu s deťmi i 
trénermi snažila spropagovať naše 
mesto i Klub športovej gymnastiky 
Handlová. V Klube dlhé roky zastá-
va funkciu tajomníčky. Počas svojej 
trénerskej praxe svoje zverenkyne 

viedla k úcte a priateľskému správa-
niu k pretekárkam z iných oddielov. 
Svojou skromnosťou a neustále do-
brou náladou vytvára na tréningoch 
i súťažiach výbornú atmosféru.

Kategória Dospelí  Jednotlivci

Simona Hostačná
Simona súťaží piaty rok a za najväčší  
úspech považujem každú jednu 
súťaž, na ktorú sa dokázala pripraviť 
a postaviť sa tak na súťažné pódium. 
Minulý rok súťažila len v jesennej 
sezóne, no aj napriek tomu sa jej po-
darilo niekoľko úspechov. Amix pa-
triot cup sa stala víťazkou kategórie  
bikini fitness do 166 cm a aj absolút-
nou víťazkou - najlepšia Bikini súťaže.
Na Grand prix Piešťany zvíťazila v 
kategórie do 164 cm. Nominovala 
sa na majstrovstvá sveta v Bratislave, 
kde obsadila 9. miesto. 

Martin Minárik
Martin je členom HK Prometeus 
Handlová už niekoľko rokov. Patrí 
medzí úspešných športovcov a je 
pomocným trénerom. V roku 2019 
dosiahol cenné umiestnenia.  Na Ma-
jstrovstvách SR v disciplíne lezenie s 
lanom na obtiažnosť, kategória U20 
obsadil 3. miesto a v disciplíne lezenie 
na rýchlosť, kategória U20 – 3. miesto.
Zúčastnil sa Majstrovstiev sveta v 
ľadovom lezení vo Fínsku, kde obsa-
dil 11. miesto v lezení na obtiažnosť 
a umiestnil sa na finálovom 8. mieste 
v lezení na rýchlosť. Medzi uznania-
hodný výkon patrí aj prelez 13 dĺž-
kovej cesty štýlom team on site, ktorý 
sa Martinovi podaril v júli. Spolu s 
Peťom Kuricom v talianskom Arku. 
Cesta Zanzara má dĺžku 350 metrov 
a v stene boli chlapci neuveriteľných 
8 hodín.

Peter Kuric
Peťov svetový ranking je krásne 9. 
miesto a medzi elitou športových lez-
cov Európy v silnej kategórií juniorov 
je na neuveriteľnom 3. mieste, za čo 
sa mu osobne poďakovala aj minis-
terka školstva Martina Lubyová, na 
oceňovaní športovcov národného 
športového centra za výsledky v roku 
2019.
Peťo je slovenský reprezentant v 
športovom lezení, je členom reprez-
entačného družstva alpinizmu a 
horolezectva slovenského horoleze-
ckého spolku James, člen Národného 
športového centra – elitnej kategórie 
B, člen Slovenského športového top 
tímu Slovenskej republiky a tento rok 
je zaradený Slovenským olympijským 
tímom do Juniorského olympijského 
výberu Slovenskej republiky. Na Slov-
ensku v minulom roku získal štyri ti-
tuly majstra Slovenska a dva tituly 
vicemajstra v kategórii juniorov U20 i 
v kategórii mužov. Na Majstrovstvách 
Európy v olympijskej trojkombinácií 
v Rusku v kategórii junior obsadil 
skvelé 3. miesto. Na svetových ma-
jstrovstvách v Taliansku sa v olympi-
jskej trojkombinácii umiestnil na 9. 
mieste.

Štefan Kubálek
Štefan Kubálek, je členom ŠK ACHI-
LLES Handlová. Má 35 rokov. Štefan 
na sebe tvrdo pracuje, je cieľave-
domý, o čom svedčí aj 6. miesto v 
tohtoročnej sérii behov Marathon BB 
Tour, ale aj ďalšie ocenenia:
ADRIM Beh Nemce 9 700 m- 3. miesto
Rajec Hight Tatras 5000 m- 3. miesto
Kordický extrém 11 700m- 3.miesto
FA Donovaly Night Run 5000 m- 1. 
miesto. O Permoníkov Kylof 5000 m- 
3. miesto

Športovci mesta Handlová roka 2019 si prevzali ocenenia

Zľava Peter Kuric, Peter Tončko a Martin Minárik.                                                                                                                                FOTO: INU
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Výzva pre ženy a dievčatá

Pripravujte sa na Vansovej Lomničku! 
V tomto roku už po 53-krát vyzý-
vame dievčatá od 16 rokov a ženy, 
ktoré majú vzťah k umeleckému 
slovu, aby sa začali pripravovať na 
regionálnu súťaž v umeleckom pred-
nese poézie a prózy, ktorá sa koná na 
počesť spisovateľky Terézie Vansovej. 
Vyhlasovateľom súťaže je Únia žien 
Slovenska, spoluorganizátorom 
Mestská knižnica v Handlovej. Obsa-
hové zameranie nie je určené, bude 
hodnotená objavnosť textov a úroveň 
umeleckého prednesu. Výber textov 
je vecou vlastného rozhodnutia re-

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
citátoriek. Súťažiace,  umiestnené na 
1. mieste z každej kategórie, postu-
pujú do krajskej prehliadky. Súťaž sa 
uskutoční 11. marca 2020. 
Neváhajte, prihláste sa, zapojte sa! 
Súťaž má v Handlovej tradíciu. Naše 
účastníčky bývajú veľmi úspešné v 
krajskom kole a máme aj víťazky ce-
loslovenského kola.    
Bližšie informácie v Mestskej knižnici.

Výpredaj vyradených kníh

K aktualizácii a ochrane knižničného 
fondu patrí pravidelné vyraďovanie 
zastaralej, opotrebovanej a dupli-
citnej literatúry. Tú sme sa rozhodli 
ponúknuť verejnosti. Príďte si vybrať 
z vyradených kníh. Za jednotnú cenu 
0,20 € vám ponúkame literatúru pre 
deti a dospelých; náučnú literatú-
ru aj beletriu. Za symbolickú sumu 
podporíte nákup nových kníh a ak-
tivity, ktoré pripravujeme pre deti v 
knižnici. Výpredaj sa koná vždy počas 
pracovných hodín v Mestskej knižnici.

(MSK)

Kontaktujte nás: Námestie baníkov 3, Handlová, tel.: 046 547 5449, 0907 991 605
e.mail:kniznica.handlova@gmail.com. Aktuálne informácie z činnosti knižnice nájdete 

aj na novej facebookovej stránke @kniznicahandlova

Žiarsky mestský polmaratón štafeta 
ŠK Achiles – 3. miesto.
Malý Pieninský maratón štafeta ŠK 
Achiles- 1. miesto.
Na ALS Memoriály Jána Svočáka v 
štafete obsadil 2. miesto. Aby nebe-
hal sám, postupne k behu priviedol 
aj svoju manželku Adelu.

Kategória Zvláštne ocenenie

Edita Oslancová
Reprezentuje Mestský kynologický 
klub Handlová už 10 rokov ako tréner-
ka Agility. V roku 2019 získala so svojimi 
zverencami 31 ocenení na súťa žiach 
po celom Slovensku. Po 10 rokoch 
na poste trénerky Agility, odovzdáva 
svoj oddiel mladšej generácií. Pri tejto 
príležitosti jej patrí ocenenie plným 
právom. V deň oceňovania oslávila 
svoje 75. narodeniny.

Viliam Novák
Viliam hrá súťažne stolný tenis od svo-
jich 10 rokov a celý život reprezentuje 
Handlovú. Najvyššie hral 2. celoštátnu 
ligu. Vždy sa správal maximálne féro-
vo, bol a je vzorom pre všetkých okolo 
seba. Vychoval množstvo mladých 
stolných tenistov. Aj vo svojom veku, 
76 rokov, hrá 6. ligu. 

Jozef Eichenbaum
Svoju športovú činnosť začal ako 
18 ročný v atletickom oddiele Baník 
Prievi dza. Neskôr prestúpil do ZŤS 
Dubnica nad Váhom, kde pôsobil až 
do ukončenia svojej atletickej cesty v 
roku 1990. Prvé výsledky sa dostavi-
li v roku 1975, keď sa stal majstrom 
Slovenska v cezpoľnom behu v Ca-
baj- Čápore. Ďalší titul získal v roku 
1977 v Šali. Bronzovú medailu získal 
na majstrovstvách ČSSR v Bruntáli v 
roku 1977 v kategórií vytrvalcov. Na 
Majstrovstvách ČSSR zabehol 10 km 
za 29 minút a 49,4 sekundy. Ako tréner 
II. triedy sa venoval aj výchove doras-
tu, kde mnohí mladí atléti dosiahli 
úspechy v rámci Slovenska. Podieľal 
sa na organizovaní pretekov Beh oslo-
bodenia mesta Handlová, Beh zdravia 
Remätskou dolinou, či Handlovských 
športových hier. Počas svojej kariéry 
absolvoval stovky pretekov a nikdy 
žiadne preteky nevzdal. Dodnes je 
stále aktívnym rozhodcom atletiky. 

Kategória Handlovčan vo svete

Marián Gazdík
V roku 2016 postúpil do vyššej kate-
górie kadet, s výkonnejšími moto-
cyklami, v ktorej sa udomácnil natoľko, 
že na konci sezóny 2017 sa stal maj-
strom Slovenska v 9-dielnom seriáli 
medzinárodných majstrovstiev SR, jaz-
diacich sa po rôznych kútoch Slovens-
ka. Za zmienku stojí celkové 2. miesto 
v 5-dielnom seriály Enduro cup Stred. 
V sezóne 2018 postúpil do kategórie 
profi E1 medzi starších a skúsenejších 
jazdcov a tu v silnej konkurencií sa 
stal vicemajstrom Slovenska. Taktiež 
sa stal celkovým víťazom stredoslov-
enského pohára v seriáli Enduro cup 
stred. Na konci sezóny sa zúčastnil 
ako najmladší jazdec v tíme, spolu 
so slovenským národným tímom, na 
finále pretekov majstrovstiev Európy 
v poľskom meste Kielce. Tu obsadili 
spomedzi všetkých národov 7. mies-
to. V sezóne 2019 na medzinárodných 
majstrovstvách Slo venska v konečno 
bodovaní obsadil štvrté miesto. Stal sa 
celkovým víťazom stredoslovenského 
seriálu Enduro cup stred. Získal celkové 
druhé miesto v seriály Budovec cup. 
Zúčastnil majstrovstiev Európy, ktoré 
sa konali v Brezne, kde obsadil vo svo-
jej kategórií 7.miesto. Teraz sa bude 
venovať zimnej kondičnej príprave na-
koľko bude Slovensko reprezentovať 
na majstrovstvách Európy.

Denis Farkaš
Denis už 7 rokov trénuje kickbox, box, 
thajský box a MMA. Svoju kariéru začal 
v Idranyi Gym Prievidza a neskôr si 
ho všimol tréner Karel Kaiser z klubu 
Muay Thai Brno, kde doteraz pôsobí. 
Vo svojom mladom veku porazil už 
mnoho starších a skúsenejších súpe-
rov. V roku 2005 získal – vicemajster 
SK junior, v roku 2006 - majster SK 
junior, v roku 2016 - bronz na maj-
strovstvách Európy, v roku 2017- 
bronz na majstrovstvách SK v kategó-
rii muži, a zvíťazil na WAKO European 
cup a mnoho iných. Jeho doterajšia 
bilancia je 50 vyhraných zápasov a 10 
prehraných v K1 a v MMA 3 - 3. Síce 
momentálne pôsobí v českom klube, 
ale napriek tomu na každom zápase 
reprezentuje Slovensko a Handlovú.

Mário Ihring
Mário Ihring sa narodil v roku 1998 
a basketbal začal hrávať na ZŠ, 
Mierové námestie, kde bol súčasťou 
basketbalovej triedy. Mládežnícke 
kategórie odohral za tím ŠBK Hand-
lová, odkiaľ ako žiak, prestúpil do 
Považskej Bystrice. V súčasnosti je 
veľkou oporou Slovenskej basketba-
lovej reprezentácie  a aktuálne hosťu-
je v najlepšom tíme na Slovensku In-
ter Bratislava, kde predvádza úžasné 
výkony a patrí k lídrom svojho tímu.  
Aktuálne je veľkou nádejou pre eu-
roligový tím českého Nymburku. Ešte 

pred príchodom do Interu Bratislava 
získal minulý rok viaceré úspechy, 
spomenieme cenu najužitočnejší 
hráč v najvyššej Chorvátskej lige a líder 
reprezentácie SR.

Kategória Talent roka 2019

Mathias Šemetas
Mathias  má 9 rokov a patrí medzi naj-
väčšie talenty handlovských plavcov. 
V roku 2019 sa zúčastnil 6 celoslo-
venských pretekoch, kde vybojoval 
7 medailí. V slovenskom plaveckom 
pohári žiakov získal striebro, bron-
zovú medailu získal na medzinárodnej 
súťaži Veľká cena Púchova a bronz si 
vyplával na kvalitne obsadzovanom 
Štiavnickom kahanci.

Bohatý kultúrny program

Kultúrny program galavečera spestri-
la svojim spevom Adela Gazdíková a 
sláčikové zoskupenie pod vedením 
Kataríny Engererovej s klavírnym sprie-
vodom Alexandry Vargovej a Bubnová 
show, súbor bicích nástrojov pod ve-
dením Matúša Minicha zo ZUŠ Han-
dlová. Zostavu predviedli gymnastky 
z Klubu športovej Gymnastiky Han-
dlová pri Základnej škole ul. Školská 
Handlová a krátku scénku Divadlo pri 
Kolkárni.

(RED)

Trénerka Agility Edita Oslncová.                                                                                                                                    FOTO: INU

Zvláštne ocenenie si prevzal Jozef Eichenbaum (vľavo), Eduardovi Strakovi primátorka poďakovala za 60 cho-
deckých sezón.                                                                                                                                                                                                   FOTO: INU
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Alžbeta Orthová je poslankyňou 
druhé volebné obdobie. V minu
lom období bola podpredsedníč
kou Komisie zdravotnej, sociálnej 
a ochrany verejného poriadku, v 
súčasnosti jej predsedá.

Prečo ste sa rozhodli pracovať v so
ciálnej komisii?
Mne je táto oblasť veľmi blízka. Pra-
covala som na Sociálnom oddelení 
Mestského úradu v Handlovej, kde 
som bola súčasťou projektu terén-
nej sociálnej práce. Vždy sa snažíme 
ľuďom pomôcť. Koľkokrát nás 
navštívili občania na sociálnom od-
delení, vždy sme sa im snažili pomôcť. 
Vždy sme ich však aj motivovali, učili 
ich, aby nečakali len na pomoc iných, 
ale snažili sa pomôcť si aj v rámci 
svojich možností. Prax ma naučila, že 
práca v sociálnej sfére je dlhodobá. 
Pokiaľ si komunita zvykne na nového 
sociálneho pracovníka, kým ho prí-
jme, istý čas to trvá. Potom však môže 
vzniknúť aj skutočné priateľs tvo a 
naozaj efektívna spolupráca. Ešte  
stále ma ľudia oslovujú na ulici, i keď 
na mestskom úrade už nepracujem. 
Posťažujú sa aj pochvália. 

Ako ste sa dostali od sociálnej 
oblasti k školstvu?
Časom som zistila, že veľký význam 

má pracovať s deťmi od útleho veku, 
nakoľko sa dajú formovať. Preto som 
po absolvovaní štúdia sociálnej práce 
a zdravotníctva na Vysokej škole sv. 
Alžbety v Bratislave, začala študovať 
pedagogiku na súkromnej strednej 
odbornej škole pedagogickej EBD v 
Žiari nad Hronom. Pracovala som aj 
ako asistentka učiteľa s marginalizo-
vanou rómskou komunitou a v ma-
terskej škole som ostala ako učiteľka. 
Pracujem v materskej škole v Žiari 
nad Hronom, ktorú navštevuje veľa 
rómskych detí. Spolupráca s Rómami 
je výborná, keď vidia, že vám na dieťa-
ti záleží, tak spolupracujú, čo je veľké 
plus. Od útleho detstva učíme deti 
vážiť si samých seba a svojich kamará-
tov, mať aj povinnosti, aj venovať čas 
zábave a vzdelávaniu. 

Čomu sa sociálna komisia venuje?
Komisia má trinásť členov. Jej členmi 
sú poslanci aj odborníci. V jej radoch 
pracujú pani doktorky I. Hlobíková 
a A. Buzalková, M. Jánošík - náčel-
ník Mestskej polície, M. Sýkora - šéf 
Slovenského zväzu zdravotne pos-
tihnutých v Handlovej, M. Róžová 
- vedúca Denného centra - Klubu 
dôchodcov, E. Nyitrayová - riaditeľ-
ka Seniorcentra n. o., V. Mrázová - 
riaditeľka Jazmín, n. o. Poslanecký 
zbor je zastúpený p. poslankyňou L. 

Alžbeta Orthová: Práca v sociálnej sfére je dlhodobá
Jonásovou a p. poslancom J. Stop-
kom. Ďalšími členmi sú: J. Šafárik, E. 
Budovičová a P. Dudáš. Pravidelne 
navštevuje komisiu p. viceprimátor. 
Na komisiu si prizývame aj hostí 
podľa potreby. Páči sa mi, že ne-
hľadáme, ako sa to nedá, ale hľadáme 
možnosti, ako ľuďom pomôcť. Týka 
sa to aj starších ľudí, riešime totiž 
veľa prípadov prideľovania bytov 
v domoch s opatrovateľskou služ-
bou. Každý mesiac na komisii hov-
oríme o problémoch, ktorých je v 
dnešnej spoločnos ti mnoho. Dnes 
už nemôžeme hovoriť len o rómskej 
komunite, ktorá potrebuje pomoc. 
Sú to aj nízkopríjmové rodiny, ľudia 
v hmotnej núdzi, mladé rodiny, 
ľudia snažiaci sa zbaviť závislosti a 
seniori. Aj my raz budeme vo veku, 
kedy budeme potrebovať pomoc 
mladších. Od seniorov sa môžeme 
veľmi veľa naučiť. Musíme si uve-
domiť, že všetci starneme a my to 
zase odovzdáme mladšej generácií. 
Ako my ich budeme učiť, tak sa oni 
budú správať k nám. Je dôležité aké 
vzory im dáme. Vážme si každého 
človeka a každý deň, kedy sa ráno 
zobudíme. Nebuďme k sebe zlí, ale 
hľadajme si k sebe cestu.

Čo považujete za najväčší úspech 
sociálnej komisie v ostatnom čase?
Spolupracujeme s mestským by-
tovým podnikom a často prizývame 
jeho riaditeľa, keďže domy s opatro-
vateľskou službou patria pod túto 
spoločnosť. Vieme, že tie byty sa dlhé 
roky neopravovali, takže sme sa do-
hodli na tom, že byt, ktorý sa uvoľní, 
mestský bytový podnik zrekonštruuje 
v rámci svojich finančných možností, 
aby sa postupne zvyšoval štandard 
bývania. Ľudia, ktorí celý život žili v 
Handlovej a pracovali pre toto mes-
to, si to zaslúžia. Som rada, že po 4 
rokoch (!) sa nám podarilo presadiť 
v rozpočte na rok 2020 vyčlenenie 
finančných prostriedkov vo výške 
50-tisíc eur na opravu havarijného 
stavu strechy v bytovom dome na 
ulici 29. augusta č. 1. v tzv. DOS-ke.

Chcem poďakovať všetkým aktívnym 
členom komisie za ich prácu, pod-
nety, nápady. Vážim si konštruktívny 
prístup členov a samozrejme by som 
si priala, aby sme z pozície komisie ve-
deli prinášať viac riešení a byť oporou 
Sociálnemu oddeleniu Mestského 
úradu a pravdaže našim občanom. 

(RED) 

Alžbeta Orthová (vpravo) odovzdáva ocenenie Janke Holčekovej za dlhoročnú prácu v sociálnej oblasti 
na Handlovských katarínskych dňoch v roku 2019.                                                                                      FOTO: INU

Komisia prerokovala

Pravidelnými bodmi zasadnutí 
komisie v roku 2019 boli aktualizá-
cia poradovníka a žiadosti o byty 
osobitného určenia a Informatívna 
správa o činnosti Mestskej polície 
Handlová za predchádzajúci mesiac. 
Okrem pravidelných bodov komisia 
na svojich zasadnutiach prerokovala 
a zobrala na vedomie: 
• Aktualizáciu a prehodnotenie 
žiadostí z poradovníka na základe  
Zásad o hospodárení s bytmi vo 
vlastníctve mesta v mesiaci január 
2019.  Do  januára 2019 si žiadate-
lia okrem jednej žiadateľky splnili 
svoju povinnosť a prišli si požiadať 
o zotrvanie v poradovníku aj na rok 
2019, zároveň preukázali, že spĺňajú 
podmienky podľa Zásad. Jeden žia-
dateľ bol vyradený z poradovníka  na 
vlastnú žiadosť.
• Návrh VZN č. 1/2019 o Bytovej rade 
mesta Handlová a o pravidlách pri 
zostavovaní poradia uchádzačov o 
byt vo vlastníctve mesta Handlová.  
• Zásady prideľovania bytov vo vlast-
níctve mesta Handlová.
• Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa 
upravujú podmienky prideľovania 
a hospodárenia s nájomnými bytmi 
na účel sociálneho bývania vo vlast-
níctve mesta Handlová.
• Návrh na schválenie predloženia 
Žiadosti o NFP pre projekt s názvom 
„Podpora a rozvoj služieb starostli-
vosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa 
na komunitnej úrovni v meste Han-
dlová.“
• Návrhy na úpravu rozpočtu v sociál-
nej oblasti (vyčlenenie finančných 
prostriedkov na prácu Základnej 
organizácie Slovenského zväzu  
Zdravotne postihnutých  v Han-
dlovej, zvýšenie finančných pros-
triedkov na činnosť Denného centra 
– Klubu dôchodcov).
• Návrh o zabezpečenie úhrady fak-
túry SAD na prepravu členov Základ-
nej organizácie Slovenského zväzu  
Zdravotne postihnutých  v Hand-
lovej na rekondičný pobyt.
• Informatívnu správu o činnosti 
Mestskej polície v Handlovej za rok 
2018.
• Informatívnu správu o činnosti 
Denného centra – Klubu dôchodcov 
v Handlovej za rok 2018. 
• Zámer odkúpenia budovy zdravot-
níckeho a sociálneho zariadenia na 
ulici Partizánskej (OÚNZ). 
• Výsledky hospodárenia mesta – so-
ciálna oblasť 2018.
• Problematiku bytov osobitného 
určenia, riešenie opakovaných 
susedských sporov.
• Návrh VZN č. 4/2019 o výške me-
sačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Handlová.
• Návrh VZN č. 3/2019  o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta.
• Výsledky hospodárenia nezis-
kových organizácií Jazmín, n.o., a 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 
za rok 2018.
• Problematiku bytového fondu – 
byty osobitného určenia.
• Vyhodnotenie hospodárskej činno-
sti k 30.06.2019 – sociálna oblasť.
• Návrh rozpočtu mesta Handlová – 
sociálna oblasť na roky 2020-2021-
2022.
• Vyčlenenie v rozpočte na rok 2020 
finančných prostriedkov vo výške 50 
000 eur na opravu havarijného stavu 
strechy v bytovom dome na ulici 29. 
augusta č. 1.
• Návrhy rozpočtov neziskových 

organizácií na roky 2020 - 2022 
(Jazmín, n. o., SENIOR CENRUM 
HAND LOVÁ),
• Návrh na schválenie predloženia 
Žiadosti o NFP s názvom „Podpora 
zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra.“
• Aktualizáciu Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta Handlová 
na roky 2014 – 2021 a jeho vyhod-
notenie k 1. 9. 2019.
• Žiadosť o poskytnutie dotácie z roz-
počtu mesta Handlová podľa VZN č. 
3/2019 pre rok 2020 pre občianske 
združenie FÉNIX HANDLOVÁ, klub 
abstinentov na činnosť klubu.
• Žiadosť Základnej organizácie 
Slovenského zväzu Zdravotne pos-
tihnutých  v Handlovej o poskytnutie 
dotácie na činnosť klubu a jednora-
zové športové aktivity v roku 2020.
• Vzala na vedomie odstúpenie Ing. 
Milana Pepicha z členstva Komisie 
zdravotnej, sociálnej a ochrany vere-
jného poriadku pri MsZ v Handlovej.

Komisia v roku 2019 
odporučila/neodporučila 

• Žiadosti občanov mesta Handlová 
o byty osobitného určenia zaradiť 
do poradovníka, pretože spĺňajú 
podmienky VZN č. 1/2019 o Bytovej 
rade mesta Handlová a o pravidlách 
pri zostavovaní poradia uchádzačov 
o byt vo vlastníctve mesta Handlová:
-     počet žiadateľov v poradovníku 
k 31. 12. 2018:  32 + 2 v osobitnom 
poradovníku 
-     počet žiadateľov v poradovníku 
k 31. 12. 2019:   36 + 1 v osobitnom 
poradovníku
• počet nových žiadostí v roku 2019:             
39 +1 do osobitného poradovníka
z toho odporučené zaradiť do pora-
dovníka: 29 + 1 do osobitného po-
radovníka
neodporučené zaradiť do pora-
dovníka:  10
• počet prednostných žiadostí v roku 
2019:  41
z toho odporučené: 14
neodporučené: 27
• počet pridelených bytov: 15
SNP č. 34: 0                            
29. augusta č. 1: 7                  
Partizánska č. 36,38,40: 8       

• Počet žiadateľov o uzatvorenie ná-
jomnej zmluvy: 1
na dobu 6 mesiacov: 1

• Počet vyradených žiadateľov z po-
radovníka: 4
úmrtie: 0
na vlastnú žiadosť: 3
nespĺňanie podmienok: 1
 
• Komisia v roku 2019 prijala 112 
uznesení. 
• berie na vedomie: 35
• odporúča: 60
• neodporúča: 14
• ukladá: 3

Komisia v roku 2019 kontrolovala

• Priebežné čerpania rozpočtu  na 
rok 2019 : oblasť sociálneho zabez-
pečenia a oblasť verejného poriadku 
a bezpečnosti.

Komisia v roku 2019 schválila

• Plán zasadnutí a činnosti Komisie 
zdravotnej, sociálnej a ochrany vere-
jného poriadku na II. polrok 2019 I. 
polrok 2020.

(RED)

Z práce Komisie zdravotnej, sociálnej 
a ochrany verejného poriadku
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DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 11. február - 24. február 2020

SVIŇA
Thriller  / SK / MP 15 / 98 min / 5 €

11. 2. 18.00 / 12. 2. 17.00 / 
17. 2. 19.00 / 20. 2. 17.00

1917  
Vojnový / GBR, USA / MP 15 / 

titulky / 119 min / 5 €
13. 2. 17.00 / 14. 2. 20.00 

15. 2. 18.00

ROMÁN PRE POKROČILÝCH  
Komédia / CZE / MP 12 /

95 min / 5 €
13. 2. 19.00

SUPER MAZNÁČIKOVIA 
Rozprávka / DEU, CHN / MP 7 / 

dabing / 89 min / 5 €
14. 2. 16.00

CHLAP NA STRIEDAČKU  
Komédia / CZE / MP 12 / 112 min 

/ 5 €
14. 2. 18.00 / 15. 2. 20.00 

17. 2. 17.00

LABKOVA PATROLA: PRIPRAVENÍ 
POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ 

Animovaný / CAN / MP / 70 min / 
5 €

15. 2. 16.00

Premietame vždy! Aj pre jedného diváka. 
Možnosť výberu filmu, dátumu a času 

pre skupiny 046/ 5 475 439.

PRINC KRASOŇ 
(INKLUZÍVNE KINO PRE DETI)

Animovaný / CAN / MP / dabing 
90 min / 2 €
16. 2. 10.00

 
JEŽKO SONIC 

Komédia, animovaný / USA / MP 
90 min / 5 €

21. 2. 16.00 / 23. 2. 10.00

PRÍPAD MŔTVEHO NEBOŽTÍKA 
Komédia, krimi / CZE / MP 12

95 min / 5 €
21. 2. 18.00 / 22. 2. 18.00

24. 2. 17.00

ĽADOVÁ SEZÓNA 3 
Komédia, animovaný / USA / MP 

90 min / 5 €
22. 2. 16.00  / 23. 2. 16.00

www.kino.handlova.sk

V Handlovej na Valentína...
Krížovka

10. augusta 2009 došlo pri 
likvidácii požiaru v časti Východnej 
šachty bane v Handlovej približne 
330 metrov pod zemou k výbu
chu. Vyžiadal si životy 20 osôb  11 
banských záchranárov a deviatich 
civilných baníkov. Ďalší deviati 
baníci boli ľahšie zranení. Išlo o naj
väčšiu banskú tragédiu v histórii 
priemyselnej ťažby na Slovensku.

Samosudca Okresného súdu v Prievi-
dzi uznal v pondelok 10. februára tro-
jicu obžalovaných v kauze tragického 
výbuchu v bani v Handlovej z augus-
ta 2009, ktorý si vyžiadal 20 obetí, 
za vinných z prečinu všeobecného 
ohrozenia. Ladislavovi H., Jozefovi T. 
a Daliborovi R. uložil niekoľkoročné 
tresty odňatia slobody, ako i zákaz 
činnosti v ich odboroch. Rozsudok 

nie je právoplatný, odvolali sa voči 
nemu obžalovaní a obhajca Ivan 
Žilík, prokurátor a obhajca Peter Filip 
si ponechali lehotu na podanie odvo-
lania.
„Súd vyhodnotil dôkazy, ktoré boli 
získané zákonným spôsobom podľa 
svojho vnútorného presvedčenia, 
ktoré je založené na starostlivom 
uvážení všetkých okolností prípadu, 
jednotlivo aj súhrnne, nezávisle od 
toho, či tieto dôkazy zabezpečil súd, 
orgány činné v trestnom konaní ale-
bo niektorá zo strán,” uviedol po vy-
hlásení rozsudku samosudca Pavol 
Bielik.
Podľa názoru súdu, vzhľadom na všet-
ky vykonané dôkazy vrátane dôkazov, 
ktoré boli vykonané po zrušení roz-
sudku odvolacím súdom, je možné 
konštatovať, že bolo preukázané, že 

všetci traja obžalovaní sa dopustili 
tohto konania. „Súd je toho názoru, 
že existuje príčinná súvislosti medzi 
konaním obžalovaných a následkom, 
ktorý vznikol,” doplnil Bielik.
Samosudca uložil obžalovanému 
Ladislavovi H. trest odňatia slobody 
na päť rokov a zákaz vykonávania 
funkcie vedúceho bane na päť rokov. 
Obžalovanému Jozefovi T. uložil 
trest odňatia slobody na šesť rokov 
a zákaz vykonávania funkcie vedúce-
ho likvidácie havárie na sedem rokov, 
obžalovanému Daliborovi R. trest 
odňatia slobody na osem rokov a 
zákaz vykonávania funkcie vedúceho 
likvidácie havárie na sedem rokov. V 
prípade Dalibora R. súd rozsudkom 
zvýraznil jeho postup pri likvidácii 
havárie vzhľadom na následky.
      Súd sa podľa samosudcu kauzou 

Okresný súd uznal obžalovaných v kauze výbuchu v bani za vinných
zaoberal v intenciách rozhodnutia 
Krajského súdu (KS) v Trenčíne, ktorý 
mu nariadil znovu vypočuť znalcov. 
Opieral sa aj o výpovede znalcov z 
Ostravy, ako i výpoveď vedúceho 
vetrania. Samosudca považuje za 
mimoriadne dôležitú aj výpoveď 
Vladimíra Tejbusa, ktorý bol súčasťou 
vyšetrovacej komisie nešťastia a 
obhajoba jeho výpoveď spochyb-
nila. Ten poukázal okrem iného na to, 
že Obvodný banský úrad v Prievidzi, 
ako i Hlavný banský úrad sa snažili 
ovplyvniť vyšetrovanie. „Súd považu-
je túto výpoveď za veľmi dôležitú 
z toho dôvodu, že táto okrem iné-
ho ukazuje snahu po mimoriadnej 
udalosti určitým spôsobom ovplyvniť 
a skresliť závery vyšetrovania tejto 
udalosti,” zdôraznil Bielik.
Poškodených odkázal samosudca na 

civilné konanie, keďže by sa v tejto 
veci muselo uskutočniť ďalšie doka-
zovanie.
Prievidzský súd sa kauzou výbuchu 
opätovne zaoberal po tom, čo Krajský 
súd v Trenčíne zrušil jeho pôvodný 
rozsudok v celom rozsahu a vrátil mu 
vec s tým, aby ju v potrebnom roz-
sahu znovu prerokoval a rozhodol. 
Rozhodnutie vydal ešte v marci 2017. 
Okresný súd v Prievidzi uznal trojicu 
zamestnancov Hornonitrianskych 
baní Prievidza Ladislava H., Jozefa 
T. a Dalibora R. za vinných z prečinu 
všeobecného ohrozenia ešte začiat-
kom mája 2015 a odsúdil ich na nie-
koľkoročné tresty odňatia slobody a 
zákazy činnosti vedúcich pracovníkov 
v bani.

(TASR)

9. septembra 2013 - Na Okresnom 
súde (OS) v Prievidzi sa začalo hlavné 
pojednávanie. 
11. septembra 2013 - Po výpovedi-
ach ďalších svedkov samosudca OS v 
Prievidzi Pavol Bielik prerušil pojed-
návanie. 
25.  26. novembra 2013 - Na OS v 
Prievidzi pokračovalo hlavné pojed-
návanie s obžalovanými. Na súde vy-
povedali ďalší svedkovia.
24.  25. februára 2014 - Ako sved-
kovia obhajoby sa na pojednávaní 
vyjadrovali ďalší zamestnanci a 
odborníci, obvodní banskí inšpek-
tori a členovia vyšetrovacej komisie 
nešťastia z Obvodného banského 
úradu (ObBÚ) v Prievidzi.
28.  29. apríla 2014 - Výpoveďami 

ďalších svedkov sa začalo prerušené 
hlavné pojednávanie s obžalovanými 
v kauze výbuchu. Okrem svedeckých 
výpovedí súd prehrával CD nosiče s 
rozhovormi medzi baňou a riadia-
cim dispečingom a DVD záznamy zo 
záchranných prác.
9. a 11. júna 2014 - K príčinám vý-
buchu sa vyjadrovali štyria odborníci, 
ktorí vypracovali znalecké posudky. 
Za príčinu banského nešťastia označi-
li zhodu viacerých okolností, jednou z 
nich mal byť výsyp materiálu.
21. januára 2015 - Prievidzský OS 
pokračoval v pojednávaní, pričom 
oboznamoval prítomných s listinnými 
dôkazmi.
5. mája 2015 - Oboznamovaním s lis-
tinnými dôkazmi zo spisu sa na OS v 

Prievidzi začalo odročené hlavné po-
jednávanie s obžalovanými v kauze 
výbuchu v Bani Handlová. 
7. mája 2015 - Trojicu zamestnancov 
HBP Ladislava H., Jozefa T. a Dalibo-
ra R. samosudca OS v Prievidzi Pavol 
Bielik uznal za vinných z prečinu 
všeobecného ohrozenia a uložil im 
tresty odňatia slobody v trvaní od 
piatich do ôsmich rokov. Rozsudok 
nebol právoplatný, obhajca Ladisla-
va H. Ivan Žilík aj v zastúpení obhajcu 
ostatných dvoch obžalovaných Petra 
Filipa sa na mieste odvolal.
30. novembra 2016 - Polícia začala 
opäť vyšetrovať okolnosti výbuchu v 
Bani Handlová. Vyšetrovateľ Okres-
ného riaditeľstva Policajného zboru 
v Prievidzi začal na pokyn okresného 

prokurátora trestné stíhanie vo veci 
pre zločin marenia spravodlivosti. 
Podľa bývalého vedúceho oddele-
nia banskej bezpečnosti na HBÚ 
Vladimíra Tejbusa mohli byť príčiny 
nešťastia iné, než prezentovali závery 
poradnej komisie.
10. júna 2017 - O výbuchu v Bani 
Handlová mal znova rozhodovať OS 
v Prievidzi. Rozhodol o tom senát 
Krajského súdu (KS) v Trenčíne, ktorý 
zrušil rozsudok v celom rozsahu.
26. novembra 2018 - Všetky dôkazy 
smerovali k tomu, že baníci a banskí 
záchranári, ktorí zahynuli v Bani Han-
dlová v auguste 2009, zomreli už pri 
hasení požiaru, teda skôr ako nastal 
výbuch. 
16. septembra 2019 - Požiar v Bani 

Handlová vyvolal otázku, čo sa malo 
zachrániť jeho hasením a či sa nemal 
zlikvidovať uzatvorením požiariska. 
Tento záver znaleckého posudku zo-
pakoval svedok Pavel Vavrek na OS v 
Prievidzi. Za najpodstatnejšiu príčinu 
tragédie s 20 obeťami Vavrek označil 
vypadnutie popolčeka, čím zostali 
zavalené dve tretiny chodby, ďalej 
deformáciu prerážky a manipuláciu s 
dverami na trafostanici.
20. novembra 2019 – Predseda 
Českého banského úradu Martin 
Štemberka vyhlásil, že na nešťastie 
nemalo vplyv otváranie dverí tra-
fostanice, ako to uvádza obžaloba. 
Príčinami mala byť podľa neho ne-
dostatočná likvidácia zápary a výsyp 
hor nín.                                                   (TASR)

Výberová chronológia vyšetrovania výbuchu v Bani Handlová z roku 2009
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Takmer v každej oblasti ideme 
v línii, ktorú sme si pred rokom 
vytýčili. Prvý rok bol plný analýz, 
druhý rok už bude rokom reali
začným. 

Stovky stretnutí a rokovaní

V roku 2019 sa počet pracovných 
stretnutí, rokovaní, zasadnutí 
vyšplhal na 1200. V tomto čísle je 
desať zasadnutí mestského zastu-
piteľstva, ktoré bolo počas uply-
nulého roka vždy uznášaniascho-
pné. Rokovania vo veľkej zasadacej 
miestnosti mohli ľudia sledovať v 
priamom prenose na YouTube kaná-
li RTV Preividza a predchádzali im aj 
poslanecké stretnutia, na ktoré boli 
pozývaní všetci poslanci, naprieč 
politickým spektrom. Ctím si prácu 
každého poslanca či poslankyne, 
ktorí pracujú pre toto mesto bez 
postranných úmyslov.
Obohacujúce, verím, že pre obe 
strany prínosné a pre našu prá-
cu nevyhnutné, boli stretnutia s 
podnikateľmi, s rôznymi komuni-
tami, športovými klubmi, hasičmi, 
tanečníkmi i spolkami na území 
mesta. Našim cieľom je postupne 
vytvoriť v Handlovej fóra pre umel-
cov, športovcov, podnikateľov i 
dobrovoľníkov a všetkých tých, 
ktorých výsledkom práce je lepšia a 
krajšia Handlová. Sú to vzácni ľudia, 
a my si ich vážime.
Za necelý rok sme prijali 250 pod-
netov od obyvateľov. Niektoré sme 
vyriešili a odpovedali na ne hneď, 
niektoré sú v riešení a niektoré sa 
žiaľ riešiť nedajú. Aj mesto je lim-
itované zákonmi, financiami i súvis-
losťami a procesmi, ktoré sa možno 
niekedy zdajú nepochopiteľné, ale 
existujú.

Zefektívňujeme vnútorné pro
cesy

Už v januári minulého roka sme 
vám predstavili nového prednostu 
mestského úradu. Bol to prvý krok 
vedúci k ďalším štyrom zmenám 
organizačnej štruktúry. Pracovné 
nasadenie personálneho oddelen-
ia muselo byť nastavené na veľmi 
vysoké obrátky, keďže  pripravo-
valo a vyhodnocovalo desiatky 
výberových konaní vyhlásených 
mestom a jeho organizáciami. 
Dali sme príležitosť všetkým, ktorí 
mali chuť pre naše mesto praco-
vať adekvátne k súčasným požia-
davkám na kvalitný výkon práce v 
samospráve, teda v oblasti služieb. 
Počet zamestnancov mesta je v 
súčasnosti 115 vrátane opatrovate-
liek. Je to presne taký istý počet, ako 
bol predtým, ako sme na úrad prišli. 
Zmenili sme však prerozdelenie na 
jednotlivých oddeleniach. Dnes náj-
dete na úrade kolektív ľudí z mladšej 
i staršej generácie, ľudí s novými 
myšlienkami a zručnosťami, kole-
gov seniorov so skúsenosťami, ale 
otvorenou mysľou pre nové nápady, 
odborníkov vo svojej oblasti. Stali 
sme sa otvoreným úradom, zruši-
li sme nestránkový deň. Záverom 
nášho snaženia v budúcom období 
je dokončiť organizačné zmeny, 
lepšie nastaviť procesy a zabezpečiť 
kvalitnú softvérovú podporu na ze-
fektívnenie vnútorných procesov, 
ktoré boli dlhodobo prehliadané.

Agenda zástupcu 

Pristavím sa pri pozícii môjho 
zástupcu Radoslava Iždinského. 
Študuje, zisťuje a prichádza s rieše-

niami. Nebudem vymenovávať všet-
ky jeho kompetencie, sú kompletne 
zverejnené na webovom sídle. Za 
podstatné však považujem povedať, 
že sa aktívne venuje transformácii 
nášho regiónu, ktorá je už tu, sme jej 
súčasťou a verím, že sa nám podarí 
aj za pomoci vlády a Trenčianskeho 
samosprávneho kraja transformovať 
naše územie tak, aby baníctvo osta-
lo historickým medzníkom ale ľudia 
plynulo prešli z baníckeho priemyslu 
na iné odvetvia. 

Dôležitá zmena v komunikácii

Za najväčší úspech považujem 
zmenu v komunikácii mesta. Hand-
lová sa stáva mestom, ktoré komu-
nikuje, spolupracuje, vypočuje si a 
spája. Identifikovali sme problém v 
poddimenzovaní komunikačného 
oddelenia, ktorého výsledkom bola 
nedostatočná otvorená komuniká-
cia. Od mája tohto roku si každé 
dva týždne môžete prečítať správy 
v Handlovskom hlase. Verím, že sa 
nám podarí prinášať vám kvalitné a 
presné informácie.
Máme za sebou analýzu webového 
sídla. Forma a štruktúra we-
bového sídla však už nezodpovedá 
súčasným požiadavkám a preto sa v 
prvom štvrťroku 2020 zmení. Pracu-
jeme na tom.

Nútená správa mestu nehrozí

Situáciu v rozpočte mesta sme zhod-
notili v júni toho roka. Konštatovali 
sme, že aj keď je z ekonomického 
pohľadu situácia v meste nepriaz-
nivá aj s ohľadom na hotovosť mesta 
a schopnosť platiť záväzky, nútená 
správa Handlovej nehrozí.
Rozpočet mesta nám ukazuje naše 
možnosti. Medziročne sa jeho výš-
ka mení podľa stavu ekonomiky 
v národnom hospodárstve. Naše 
mesto reaguje na rozhodnutia slov-
enskej vlády, na potreby, ktoré vzni-
kajú priebežne, na záväzky z minulo-
sti ako aj priority súčasnosti. Našou 
úlohou, ktorú beriem so všetkou 
vážnosťou, je prerozdeliť mestské 
financie lepšie a efektívnejšie. 

Sme realisti, nie populisti 

Vzhľadom na vývojový trend výbe-
ru dane, aktuálnu mieru zamest-
nanosti spojenú s dôrazom na 
možnú očakávanú recesiu hos-
podárstva, je navrhovaný objem 
príjmu mestského rozpočtu blízko 
k realite. Na celkových bežných 
príjmoch mesta sa o niečo viac ako 
polovicou podieľajú daňové príjmy  
z výnosu dane z príjmov fyzických 
osôb, teda zo štátu. Na budúci rok 
je príjem nastavený vo výške 6,6 
milióna eur, čo je viac o 2,5 % ako 
úroveň očakávanej skutočnosti roka 
2019 podľa odporúčaní Ministerst-
va financií.  Rozpočet Handlovej 
na budúci rok je zostavený ako 
vyrovnaný, na strane príjmov a vý-
davkov je 14 700 344 eur. Najvyšší 
objem financií ide do vzdelávania a 
školstva.
Plnenie rozpočtu sa bude predovš-
etkým odvíjať od reálneho príjmu 
podielovej dane, príjmu miestnych 
daní a poplatkov po ich med-
ziročnom zvýšení a úspešnosti vo 
vymáhaní daňových nedoplatkov 
minulých a novovzniknutých.
V priebehu roka 2020 zintenzívnime 
proces vymáhania pohľadávok, prie-
bežne budeme monitorovať plnenie 
zámerov rozpočtu s ohľadom na 
možný ďalší vývoj legislatívy a ich 

dopad na ekonomické a sociálne 
zmeny v týchto oblastiach. Už tento 
rok majú nové zmluvné vzťahy nové 
ustanovenia, ktoré naše mesto budú 
chrániť, aj pred neplatičmi.

Vyššie dane a poplatky

Začiatkom decembra sme schválili 
zvýšenie daní i poplatku za nak-
ladanie s odpadom. Napríklad v 
prípade poplatku za komunálny 
odpad sme neurobili nič iné, a to 
bez ohľadu na to, čo urobili iné 
mestá, iba sme reálne spočítali, 
koľko nás nakladanie s odpadmi 
stojí. Stali sme sa terčom kritiky za 
to, že od roku 2012 a 2013 sa popla-
tok nemenil, pričom životná úroveň 
stúpala, čím sa zvyšoval objem 
odpadu až o 5 kg na osobu a rok. 
Pokiaľ úroveň vytriedenia odpadu 
zostane na úrovni  24% aj v roku 
2020, poplatok za uloženie odpadu 
na skládku podľa platného nariad-
enia vlády, ktorý je teraz 10 eur za 
tonu bude 22 eur a v roku 2021 až 27 
eur. Tento poplatok a reálne náklady 
nám vstupujú do prepočtov poplat-
kov pre občanov. Nové zákony sú 
stále prísnejšie, ale smerujú k väčšej 
ochrane životného prostredia. Záleží 
na každom z nás, na našej spoločnej 
zodpovednosti!
Zákony na úrovni národnej legis-
latívy zvýšili mestu výdavky. Nové 
opatrenia významne zaťažili alebo 
zaťažujú mestský rozpočet. Finan-
cie na tieto opatrenia však mestám 
štát neposkytol. Realizovať ich bez 
toho, aby ste s nimi v pláne roz-
počtu rátali, je nesmierne ťažké. 
A zároveň aj keď o nich viete, a 
nemáte v peňaženke dosť, ako ich 
vykryjete? Mesto žije z podielových 
daní a z daní obyvateľov. Zvyšo-
vanie platov vo verejnej správe a 
školstve určite bolo opodstatnené. 
Mnohé pozície boli objektívne pod-
hodnotené. Zvyšovaním miezd zo 
zákona, realizáciou obedov zadar-
mo, zvyšovaním udržiavaných vere-
jných plôch či chodníkov, platením 
rekreačných poukazov či realizáciou 
napríklad ochrany údajov a GDPR sa 
však prirodzene zvyšujú aj výdavky 
mesta.

17 % neplatičov

Chýbajúce príjmy vznikajú aj tu 
u nás doma, a tu treba zdvihnúť 
ukazovák. V istom období sme 
zrátali všetky dlhy, ktoré vytvorili 
neplatiči, a ocitli sme na sume 870 
tis. eur. Za poplatky, dane, za ná-
jom v mestských bytoch... Až 17 % 
obyvateľov Handlovej dlhuje mestu 
na daniach. Tieto príjmy potom 
chýbajú na štandardný chod nášho 
mesta. Koncom roka iba za nájom 
v mestských bytoch chýba 260 tis. 
eur. Avšak mesto musí tieto financie 
zaplatiť ďalej a to štátnemu fondu 
rozvoja bývania, ktorý poskytol 
mestu úver na vybudovanie týchto 
bytov.
Rozšírili sme rozsah úľav pre občan-
ov starších ako 65 rokov, ktorých 
v našom meste žije 3044. Je nám 
dobre známe, že ich dôchodky sú 
často veľmi nízke, preto je našou 
povinnosťou nezaťažiť ich natoľko.
Mesto tvoria v prvom rade jeho 
obyvatelia. Vaša dôvera je pre nás 
dôležitá. Zvyšovanie daní a poplat-
kov je nepopulárne, na druhej strane 
Vám dávame prísľub, že nepop-
ulárne obdobie príde aj pre tých, 
ktorí sú mestu dlžní. Aj v nových 
mestských zákonoch nájdete klau-
zulu, že zľavu nemožno poskytnúť 

poplatníkovi, ktorý si neplní povin-
nosti voči mestu a nemá zaplatenú 
čo i jedinú službu. Rovnako tak sú 
neplatiči vyškrtnutí z poradovníkov 
na byty a nebudeme reagovať ani 
na ich podnety či iné žiadosti.

Transparentná bytová politika

Za naše ročné pôsobenie sa nám 
podarilo vytvoriť bytovú radu a 
spracovať komplexnú bytovú prob-
lematiku tak, aby sme obyvateľom 
jasne dali signál, že byty sa prideľu-
jú transparentne a adekvátne k 
postaveniu žiadateľov. Posilnil sa 
i tím sociálneho oddelenia, čím sa 
sprofesionalizovala jeho činnosť. 
Vytvorili sme dočasnú pracovnú 
komisiu pre problematiku baníckej 
kolónie, vrátane riešenia bytového 
fondu. Handlová je jedným z lídrov 
v rámci Transformácie uhoľného 
regiónu v oblasti kvality života a so-
ciálnej infraštruktúry so zámerom 
vytvorenia Kontaktných centier a 
podporných rodinných tímov. Po-
darilo sa nám skvalitniť prístup k 
službám. Vybudovali sme „nábeh“ 
pred obytným domom na ulici 29. 
augusta č. 1, pre potreby sanitiek a 
taxíkov a občanov so zdravotným 
znevýhodnením.
Boli sme úspešní v projekte, kedy 
sme navýšili počet opatrovateliek, 
avšak financie, na ktoré má mesto 
nárok, nám neboli z ministerstva 
stále preplatené a aj to poukazuje 
na to, že realizovať projekty z EU 
fondov niekedy nie je jednoduché.

Zveľaďujeme majetok mesta

Pristavím sa i pri letnej téme. Máme 
prírodu, na ktorú môžeme byť pyšní, 
ale zároveň je našou povinnosťou 
aktívne upozorňovať na to, ak nám 
z kopcov miznú stromy. Sceľujeme 
naše lesy, podarilo sa nám do ma-
jetku mesta získať les v piatom 
ochrannom pásme zámenou za 
drobné pozemky, ktoré mesto neve-
delo využiť. A taktiež sme nadobudli 
starý sad v Novej Lehote a budovu 
bývalej fary. Vidíme v nich príleži-
tosť aj na niektoré transformačné 
projekty. Chceme postaviť na nohy 
cestovný ruch, ale nie za cenu ne-
splniteľných sľubov. Prijali sme 
skúseného zamestnanca, a už teraz 
je podaný projekt na zviditeľnenie 
našich handlovských ikonických 
stavieb. Aby ste sa mohli pochváliť 
návštevám, aby ste boli hrdí na naše 
mesto.

Deti sú naša budúcnosť

Sieť škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
tvorilo v predchádzajúcom škols-
kom roku 16 škôl a školských zari-
adení. Hovorím o materskej škole 
so štyrmi elokovanými pracoviska-
mi, školských jedálňach, Základnej 
umeleckej škole, Centre voľného 
času. V handlovských základných  
školách sa vzdeláva  približne 1200 
žiakov a je zamestnaných 107 ped-
agogických a nepedagogických 
zamestnancov. Priniesli sme do 
Handlovej skúšobne osvedčený 
projekt Teach for Slovakia. Našou 
snahou je a bude, aby postavenie 
učiteľov bolo v rovnováhe s ich 
spoločenským ocenením. Pretože 
v múdrosti nás všetkých pramení 
schopnosť kriticky zhodnotiť i ak-
tuálnu spoločenskú situáciu.
Urobili sme nový pasport detských 
ihrísk, meníme postupne dopravu. 
Uplynulý rok sme osadili z dôvo-
du bezpečnosti zákaz státia na 

Partizánskej ulici, ulice Poštová a 
Dimitrovova sú jednosmerné, osa-
dili sme nové dopravené značenie 
na sídlisku Morovnianska cesta a v 
príprave je nová koncepcia parkova-
nia v meste.

Námestie baníkov ožilo

Vlani sa nám podarilo splniť si naše 
tajné prianie, aby sme vrátili život na 
námestie. Z rozpočtu mesta v roku 
2019 sa nám podarilo vyčleniť zdro-
je i na osadenie lavičiek na námestí, 
novinkou je letná vodná hmla, naša 
fontána celé leto vďaka oprave 
fungovala. Leto na námestí v rám-
ci ktorého sa realizovali koncerty 
a obľúbené Kratochvíľky ocenili i 
návštevníci mimo nášho mesta. 
Opravili sme schody, nájazdy a 
výtlky za takmer 20 tisíc eur. Ešte 
z objednávok z rokov 2017 a 2018 
bola zrealizovaná oprava parkovacej 
plochy pri zdravotnom stredisku, 
opravilo sa parkovisko a rozšíri-
la cesta na mestskom cintoríne a 
podobne.
V súčasnej dobe má mesto vo fáze 
realizácie projekty za 1,7 milióna 
eur. Sú to projekty pre kvalitnejšie 
školstvo, ale i zvýšenie počtu opa-
trovateliek, revitalizácia vnútrob-
loku Morovnianska cesta, výmenu 
kinosedačiek.

Mesto, ktoré spája

Projekt, ktorý sme podali pre vyt-
vorenie mestských detských jaslí v 
prvom kole nebol schválený, ostáva 
však v zásobníku. Ale projekt pod-
pory a zvyšovania kvality terénnej 
sociálnej práce bol úspešný. Čakáme 
na vyhodnotenie projektu výmeny 
strešnej krytiny na objekte JAZMÍN 
n.o.  a aktívne pripravujeme projekt 
v rámci transformácie na podporu 
zamestnateľnosti v regióne horná 
Nitra. Sme iba na začiatku realizá-
cie našich plánov, ktoré postupne 
plníme.
Už budúci rok pripravujme pre vás 
participatívny rozpočet a veríme, 
že i vy spolu s nami vytvoríte mes-
to, ktoré komunikuje, spolupracuje, 
vypočuje si a spája.
Rok 2020 bude pre celé Slovens-
ko rokom parlamentných volieb. 
To, ktoré politické subjekty budú 
nasledujúce štyri roky zastúpené 
v Národnej rade Slovenskej repub-
liky je v rukách nás, občanov. Náš 
región stojí pred transformáciou z 
uhoľného priemyslu na nové odvet-
via. Množstvo rozhodnutí o trans-
formácii bude prijatých na úrovni 
NR SR. Kto bude tieto rozhodnutia 
vydávať, je na nás. Nenechávajte o 
osude krajiny, regiónu i nášho mes-
ta rozhodnúť iných a zúčastnite sa 
volieb.

Podporujme sa navzájom

Prajem Vám teda šťastnú ruku 
pri voľbách, ale aj veľa dobrých 
a múdrych rozhodnutí vo Vašich 
osob ných životoch. Želám Vám, aby 
ste vedeli byť vďační aj za úsmev, 
tešili sa z maličkostí, netúžili po zby-
točnostiach a nestrácali, čo je vzác-
ne. Prajem Vám veľa zdravia lásky a 
okolo seba ľudí, ktorí pri Vás budú 
stáť aj v ťažkých chvíľach. Nášmu 
mestu želám, aby sa nám darilo a 
aby sme sa vzájomne podporovali. 

Silvia Grúberová

Odpočet primátorky mesta za rok 2019. Aký bol prvý rok v úrade?
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5 448 160 € 
Školstvo a vzdelávanie

2 283 842 €
Administratíva

1 864 859 €
Sociálne služby

318 257 €
Bývanie

46 965 €
Plánovanie, 
manažment 
a kontrola

83 687 €
Marketing 
a propagácia

269 174 €
Interné
služby

195 848 €
Služby občanom

499 987 €
Bezpečnosť

580 644 €
Odpadové 
hospodárstvo

705 796 €
Komunikácie

201 000 €
Doprava

531 964 €
Šport

577 608 €
Kultúra

1 092 553 €
Prostredie pre život

Plánované výdavky mesta Handlová pre rok 2020

2020
14 700 344 €

2019
13 342 300 €

2018
12 156 178 €

2017
11 681 813 €

2016
10 123 504 €

2015
13 560 766 €

2014
9 074 675 €

2013
8 748 096 €

2012
11 465 460 €

2011
10 744 111 €

2010
11 767 078 €

Skutočné výdavky mesta v ostatných rokoch:

Rozpočet
Rozpočet

Plánovanie, manažment a kontrola. Operatívne 
riadenie samosprávy, strategické i územné 
plánovanie, finančné riadenie, výdavky pre 
oblasť mestskej kontroly, rozvoj partnerských 
vzťahov mesta. Komplexné spracovanie a pred-
loženie žiadostí o poskytnutie nenávratných 
finančných príspevkov, dotácií a grantov pre 
rozvojové projekty.
Marketing a propagácia. Publikovanie in-
formácií o meste v printových médiách, v 
regionálnej televízii, tlač propagačných a in-
formačných materiálov, výroba letákov, plagá-
tov, bulletinov, inzercia v printových médiách 
a výdavky spojené s prevádzkou internetovej 
stránky mesta. Výroba, poštovné a tlač novín 
Handlovský hlas, reprezentačné výdavky na 
ubytovanie a občerstvenie pri prijatí návštev, 
delegácií, pri príležitosti konania rôznych 
spoločenských, kultúrnych a iných podujatí 
organizovaných mestom.
Interné služby. Výdavky súvisiace s činnosťou 
volených orgánov v samospráve, ako aj s 
činnosťami mesta zabezpečujúcimi odborné 
aktivity, nevyhnutné pre efektívne fungovanie 
manažmentu mesta. Právne služby mesta, 
správa mestského majetku, organizácia toku 
písomných informácií v rámci mestského úradu 
(MsÚ) a rozvoj ľudských zdrojov mesta. Výdavky 
súvisiace s voľbami.
Služby občanom. Administratívne služby 
MsÚ, pre občanov mesta - pokladňa, petície 
podania a sťažnosti. Štandardné evidenčné 
činnosti samosprávy, matrika, osvedčovanie 
úradných listín. Organizácia spoločenských 
obradov. Spoločný obecný úrad – stavebný, 
Podnikateľský inkubátor a výdavky pre rozvoj 
služieb občianskej vybavenosti.
Bezpečnosť. Ochrana verejného poriadku, ma-
jetku a zdravia občanov v meste financovaním 
Mestskej polície. Výdavky súvisiace s veter-
inárnou bezpečnosťou, prevádzka karanténnej 
stanice, odchyt voľne sa pohybujúcich zvierat.
Preventívne opatrenia krízového manažmentu 
mesta. Služby súvisiace s požiarnou ochranou, 
protipožiarne preventívne kontroly, školenia,  
výdavky na odmeny členov dobrovoľného 
hasičského zboru.
Odpadové hospodárstvo. Výdavky súvisiace 
s riešením komunálneho odpadu, štruktúro-
vane podľa nákladov za zber, odvoz, separáciu 
a zneškodnenie odpadu. Pravidelný zvoz a 
odvozu komunálneho odpadu z územia mes-
ta. Udržiavanie a čistenie dažďových vpustí 
pre bezproblémový odtok dažďových vôd.
Kompostáreň, vývoz nadrozmerného odpa-
du, likvidáciu nelegálnych skládok a nebez-
pečného odpadu, vývoz psích exkrementov.
Komunikácie. Údržba a oprava miestnych 
komunikácií, údržba a oprava výtlkov na 
miestnych komunikáciách, chodníkoch, vere-
jných priestranstvách a schodiskách, obnova 
a dopĺňanie dopravného značenia, zimná 
údržba. Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, odstavných plôch, chodníkov, 
rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest 
v meste.
Doprava. Výdavky na miestnu hromadnú do-
pravu a opravu autobusových prístreškov.
Školstvo a vzdelávanie. Výdavky na materské 
školy, základné školy, umelecké školy, školské 
kluby detí, centrum voľného času a zariad-
enia školského stravovania. Financovanie 
voľnočasových aktivít v meste a metodika v 
rámci Spoločného obecného úradu - školstvo.
Šport. Podpora infraštruktúry športu, špor-
tových klubov a športových aktivít jednotliv-
cov, nezávislých skupín občanov, organizácií a 
celomestských športových podujatí. Koncesná 
odplata pre prevádzkovateľa plavárne. 
Kultúra. Výdavky schválené na podporu 
kultúrneho života v meste, Domu kultúry a 
Mestskej knižnice. Výdavky na projekt výmeny 
sedačiek v kine a údržbu DK v Morovne.
Prostredie pre život. Prevádzka, správa a 
údržba verejného osvetlenia, výdavky na 
údržbu verejných priestranstiev – námestí a 
spevnených plôch a detských ihrísk. Údržba 
verejnej zelene a verejných pohrebísk. Výdavky 
na projekt revitalizácie vnútrobloku MC.

Bývanie. Platby mesta pre stabilizáciu a rozvoj 
bytovej politiky v meste, na správu a eviden-
ciu bytových objektov, údržbu a modernizáciu 
bytového fondu v meste, ktoré pre mesto vyko-
náva Mestský bytový podnik. Splácanie úrokov 
z výstavby nájomných bytov na ul. Ligetskej, 
Železničiarskej, Dimitrovovej a Mostnej.
Sociálne služby. Denné centrum (Klub dôchod-
cov), terénna, domáca opatrovateľská služba. 
Krízová intervencia pre osamelých rodičov, 
bezdomovcov, terénna sociálna práca. Dotácie 
pre nezávislé občianske združenia na pod-
poru sociálnych projektov a aktivít. Povinné 
sociálne transfery mesta - hmotná núdza, so-
ciálno-právna ochrana detí, pochovania opus-
tených občanov. Rozvoj pracovných zručností a 
zamestnanosti v meste.
Administratíva. Bežné výdavky na adminis-
tratívnu agendu MsÚ: mzdy, služobné príjmy a 
ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky 
do poisťovní zamestnancov, tovary a služby.

Sedem priorít vedenia mesta pre Handlovú 
na rok 2020

Úspešne zrealizovať nové projekty
 „Revitalizácia vnútrobloku“ na sídlisku Mor-
ovnianska cesta
 ,,Výmena sedačiek v kine Baník Handlová“
 „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Ni-
tra“ súvisiaceho s transformačným procesom 
nášho regiónu po ukončení ťažby uhlia 

Podporiť sociálnu infraštruktúru 
Výmena strechy na „DOS“ – bytový dom na Ul. 
29. augusta č.1, pokračovať v projekte  opat-
rovateľskej služby, dať do prevádzky vere-
jné toalety, dokončiť Koncepciu „Budúcnosť 
rómskej osady v Handlovej“

Vytvoriť pravidlá pre parkovaciu politiku
Spracovať plán parkovacej politiky mesta, 

vybudovať nové parkovacie miesta a koncom 
roka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta týkajúce sa parkovania

Chrániť okolitú prírodu
Založiť neziskovú organizáciu s pracovným 
názvom „Handlovské lesy a sady“, ktorej priori-
tou bude ochrana prírody, vzdelávanie a budo-
vanie malých prvkov rekreačnej infraštruktúry

Strategicky plánovať
Vytvoriť nový strategický dokument nášho 
mesta „Program rozvoja mesta na roky 2021 
-2027“

Budovať odpadové hospodárstvo 
Dopracovať projekt vybudovania chránených 
stojísk pre nádoby na odpad pri bytových do-
moch

Pokračovať a vylepšovať modernú komunikáciu 
mesta
Spustiť nové webové sídlo mesta
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Zelená škola je environmentál
novzdelávací program určený pre 
školy, ktoré chcú zmeniť seba a 
svoje okolie. Aj tím Základnej školy 
Mo rovnianska cesta sa inšpiroval 
ich myšlienkami. 

Túžime zlepšiť stav triedenia odpadu 
v našej škole, a tým aj v celom  meste. 
Chceli by sme, aby učitelia, žiaci a ich 
najbližší začali ešte viac rozmýšľať a 
hlavne konať v súlade s ochranou 
životného prostredia. Máme snahu 
stmeliť aktivitami učiteľov, žiakov, 
rodinných príslušníkov, priateľov ško-
ly a vytvoriť obohatené prostredie, 
v ktorom sa budeme dobre cítiť. 
Hlavným naším cieľom je učiť deti 
predovšetkým cnostiam, ako sú pra-
vdovravnosť, slušnosť či láskavosť a 
úcta k životnému prostrediu. Pri praviť 
ich na reálny pracovný i osobný život 
a aktívne riešenie problémov, ktoré so 
sebou život prináša. Tento proces si 
vyžaduje veľa porozumenia a trpezli-
vosti. Nechceme súťažiť, ale zamerať 
sa  na spoluprácu, umiernenosť a s 
pokorou prispievať k zlepšeniu stavu 
našej planéty. 

Sedem krokov k zmene

Nastúpili sme na cestu siedmich 
krokov Zelenej školy.  V prvom 
kroku sme si vytvorili Kolégium Ze-
lenej školy - skupinu zanietených 
ľudí odhodlaných meniť veci k lep-
šiemu. Na prvom stretnutí nás uvíta-
la Ivka Doležalová, koordinátorka 
programu Zelenej školy na našej 
škole. Prvé rozpaky sa rozplynuli pri 
plnení úvodnej aktivity. Každý člen 
kolégia: Ivka, Marianka, Jojo, Grétka, 
Jakub, Juraj, Zojka, Dominika, Saška, 
Matúš, Šimonko, Radko i Zuzana sa 
predstavil ostatným prostredníct-
vom časti skladačky puzzle, ktorú 
vyzdobil svojimi charakteristikami. 
Keď sme ich spojili, uvedomili si 
dôležitosť každého člena tímu. 
Zo siedmich tém, ktoré ponúka 
program Zelená škola sme si zvolili 
tému Odpad. V druhom kroku pre-
behol v našej škole environmentál-
ny audit zameraný na zistenie vply-
vu školy na odpadové zaťaženie 
životného prostredia. 

Tvoríme akčný plán

Do realizácie auditu sa zapojili čle-
novia kolégia, žiaci druhého stupňa, 
pán školník, pani upratovačky, pani 
ekonómka a štvrtáci, ktorí navštívi-
li spoločnosť Hater. Bolo pre nich 
pozitívnym zistením, že separujeme 
papier, plasty, kovy, sklo, elektrood-
pad a súčasťou vyučovania sú en-
vironmentálne témy. Samozrejme, 
uvedomili sme si aj nedostatky a 
rezervy. V niektorých miestach školy 
chýbajú separačné nádoby, kompost 
a oddy chové zóny. Najväčšie rezervy 
ale máme v minimalizácii odpadu 
a schop nosti dávať veciam druhú 
šancu. Na základe týchto zistení v 
súčasnosti tvoríme Environmentálny 
akčný plán. Bude obsahovať nápady, 
ktorými chceme znížiť negatívny 
vplyv školy na životné prostredie. 
Deti opakujú správanie nás dos-
pelých, preto sa snažíme vzbudiť v 
deťom túžbu zachovať krásnu našej 
prírody aj pre budúce generácie. K 
tomu však potrebujeme pomoc aj 
vás ostatných!

Mária Maňáková

Školáci si urobili environmentálny audit

Štart nového roka 2020 prebehol v 
ZŠ Školská akčne. Zatiaľ čo školáci 
si užívali posledný deň vianočných 
prázdnin, ich učitelia využili tento 
deň na budovanie svojich zručností 
i posilnenie vzťahov. 

V rámci dlhodobej spolupráce s Teach 
for Slovakia absolvoval učiteľský 
kolektív 5-hodinové školenie. Té-
mou dopoludňajšieho workshopu 
bola práca so spätnou väzbou. Erik 
Tomásch z Teach for Slovakia naj-
prv vysvetlil koncept radikálnej ot-
vorenosti (radical candor) a spoločne 
s učiteľmi hovoril o princípoch 
úspešného dávania konštruktívnej 
spätnej väzby. Následne si dané 
princípy účastníci prakticky precviči-
li v trojiciach - jeden z trojice dával 
spätnú väzbu, druhý ju prijímal a tretí 
celú situáciu pozoroval a zhodnotil. 
Dôležitým nástrojom, používaným 
počas celého školenia, bola indi-

viduálna reflexia. Okrem samotného 
obsahu školenia bolo zároveň jeho 
cieľom aj posilniť vzájomnú dôveru, 
spoluprácu a vzťahy v kolektíve.
Popoludní sa účastníci spolu so ško-
liteľom pustili do druhej témy - skupi-
novej metódy riešenia problémov, 
tzv. Bálintovskej skupiny. Po vysvet-
lení konceptu sa rozdelili do dvoch 
skupín, v ktorých si danú metódu 
zažili na vlastnej koži. 
Ako učitelia sami zistili, rovnako 
dôležité ako vyriešenie problému 
je pri nej samotný proces hľadania 
riešenia, keďže poskytuje priestor na 
spoznávanie seba samého, učenia sa 
i pozorovania druhých. Taktiež pris-
pieva k budovaniu a rozvíjaniu vzá-
jomných vzťahov.  
Spoločným programom s Teach for 
Slovakia škola podporuje zmenu 
vzdelávacieho systému a deťom dáva 
šancu v živote uspieť. 

Erik Tomásch

Učitelia v školských laviciach

Žiaci, učitelia, no v nemalom 
zastúpení aj rodičia zo ZŠ Školská 
Handlová v spolupráci s CVČ a ZO 
SPOPK A. Kmeťa v Handlovej sa po-
starali o lesné zvieratká. Podujatie 
pod názvom Novoročný stromček 
pre zvieratká sa stalo milou tradíciou. 
Účastníkov tejto ,,misie privítal v so-
botu 11.01.2020 pán Arpád Koszta, 
ktorého prítomnosť na turistických 

Vyzdobili novoročný stromček pre zvieratká

výletoch  je zárukou, že pobyt v 
prírode bude bezpečný a obohatený 
o jeho odborné vedomosti a osobné 
skúsenosti. 
Cestu si všetci vychutnávali 
plnými dúškami. Dopoludnie bolo 
sprevádzané dobrou náladou a prí-
jemným počasím. 
Dospelí obdivovali krásu zimnej 
prírody, najmladší sa guľovali, váľali v 

zostatkovom snehu... Na lúke zvanej 
Zelená oáza rozbalili svoje noše a vy-
ložili z nich mrkvy, jablká, suchý chli-
eb, semená a zemiaky. Obvešali nimi 
stromčeky na kraji lesa alebo ich len 
uložili do snehu.
V chladnom počasí hrial všetkých 
pocit, že aspoň na chvíľu zmiernili 
ťažký život lesných obyvateľov. 

Mgr. V. Koprnová, Mgr. J. Dórová

ŠKOLSTVO

ILUSTRAČNÉ FOTO: Teach for Slovakia

Novoročný stromček pre zvieratká sa stalo milou tradíciou.                                                                                                                                                                                                FOTO: VK
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Dňa 7. februára 
uplynulo 6 rokov 

od kedy nás navždy 
opustil náš milovanaý 

manžel, otec, dedko 
a dobrý kamarát 
Štefan Gecler.

Spomienka
S tichou spomienkou ku 

hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na 

Teba myslíme. 
Osud ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, 

no v našich srdciach 
budeš navždy žiť.

Dňa 18. februára si pripomenieme 20. výročie, 
čo nás navždy opustila naša milovaná 

manželka, mamina, babinka a prababka, 
sestra, švagriná a krstná mama 
Anna Šuhajová rod. Vršková. 

S láskou spomína celá rodina.

3/3/2/2020/OI

Spomienka

4/3/2/2020/OI

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomína manželka, dcéra, syn, nevesta 

a vnúčatá. 

Osud ti nedovolil s nami 
dlhšie byť, ale v našich 

srdciach budeš stále žiť.
Dňa 8. 2. 2020 

uplynulo 17 rokov od 
úmrtia našej milovanej 

mamičky, babky
Anny Vráblikovej.

Spomienka

5/3/2/2020/OI

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. S úctou a láskou spomínajú synovia 
František s rodinou, Ján, Peter s rodinou, Anna 

s rodinou, Pavol s rodinou a Marienka.

Dňa 22. februára 
uplynie 10 rokov 

od kedy nás navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec, starý otec 
a priateľ 

Michal Gazdag.

Spomienka

6/3/2/2020/OI

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 

Dňa 29. januára 
uplynuli 2 roky čo nás 

navždy opustil manžel, 
otec, starý otec a dedko 

Alexander Bálik. 

S láskou spomína 
manželka, dcéra Júlia 

s rodinou, syn Peter 
s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina. 

Veľmi nám chýbaš. 

Spomienka

7/3/2/2020/OI

Dňa 20. 1. 2020 uplynulo 20 rokov od úmrtia 
nášho ocka Cyrila Siváka 

a 6. 2. 2020 uplynuli 3 roky od úmrtia našej 
mamičky Boženy Sivákovej. 

Chýbate nám. 
S láskou spomína päť detí s rodinami. 

Spomienka

8/3/2/2020/OI

Dňa 18. 1. 2020 
uplynulo 23 rokov 

čo nás opustil náš drahý 
manžel, ocko, dedko 

a pradedko 
Ján Kováčik.

Spomienka

9/3/2/2020/OI

S láskou a so smútkom v srdci spomínajú 
manželka a deti s rodinami. 

Dňa 12. 2. 2020 
si pripomíname prvé 

výročie, čo nás navždy 
opustil náš manžel, 

otec, starký, krstný otec 
Pavel Koštial. 

Spomienka

10/3/2/2020/OI

Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, no vždy 
budeš v srdciach tých, ktorí ťa mali radi.

S láskou spomína celá rodina. 
Ďakujeme za tichú spomienku, rod. Koštialová.

Dňa 22. 2. 2020 
si pripomenieme prvé 
výročie úmrtia nášho 

milovaného syna, 
tatíka, brata, švagra, 
vnuka, krstného otca  

a priateľa 
Patrika Tolnaya. 

Spomienka

12/3/2/2020/OI

Aj keď priskoro zhasla sviečka Tvojho života, 
neodišiel si, zostávaš navždy v našich srdciach. 
Nikdy nezabudneme. Ľúbime Ťa, mamina, syn 
Patrik, sestra Mirka so švagrom Jančim, bratia 

Andrej a Samko. 

Čas plynie, rana bolí, 
ani čas ju nezahojí. 

A chcel si ešte žiť, 
ale prišla tá chvíľa, 

keď si nás musel opustiť. 
Dňa 15. februára 2020 

uplynie rok, čo nás 
navždy opustil 

Jozef Ilešič. 

Spomíname s láskou a vďakou na všetko 
krásne, čo si nám dal. Rodičia, sestra Ľudmila s 

rodinou, manželka Vierka, dcéra Alicka so synom 
Tomáškom a rodinou, syn Jozef, vnučka Tánička 

a ostatná rodina a priatelia.

Spomienka

13/3/2/2020/OI

Dňa 31. 1. 2020 
uplynulo 5 rokov, čo nás 

navždy opustila naša 
mamička, starká 

Janka Zlatňanská. 
Spomienky nám 

zostávajú. 
S láskou spomína syn.

Spomienka

15/3/2/2020/OI

Dňa 23. februára 2020 
si pripomenieme prvé 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

ocko a dedko 
Štefan Stránsky.

Spomienka

16/3/2/2020/OI

Kto verí, nikdy nie je sám, ani počas života ani 
počas smrti. S láskou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 16. 2. 2020 
si pripomenieme 
1. výročie úmrtia 
Milana Vojteka. 

S láskou spomína 
mamina, dcéra Janka 

s rodinou a bratia 
s rodinami.

Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte 
a v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte. 

Spomienka

17/3/2/2020/OI

V kruhu rodiny už 13 
rokov veľmi chýba 

náš miláčik,
Ing. Peter Hromádka,
láskyplný otec, manžel, 

brat a dobrý priateľ.

Spomienka

18/3/2/2020/OI

S láskou a žiaľom v srdci spomína 
najbližšia rodina.

Dňa 22. 2. 2020 
si pripomenieme 

4. výročie čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec, starý otec 
a praotec 

Jaroslav Očovský. 

Spomienka

11/3/2/2020/OI

S láskou spomína manželka a deti s rodinami. 
Už nikdy nepohladíme Tvoju tvár, 

už nikdy ti nepovieme, že si to najvzácnejšie, 
čo nám osud vzal. Svoj večný spánok odišiel si 

spať, no my Ťa budeme navždy ľúbiť 
a s láskou na Teba spomínať. 

Spomienka

Dňa 16. februára 
si pripomenieme 

1. smutné výročie, 
od kedy nás navždy 

opustil náš milovaný 
František Dragúň.

2/3/2/2020/OI

Kto ste ho poznal, venujte mi tichú spomienku. 
S láskou spomína smútiaca rodina. 

Riadková inzercia
 Predám Škodu felíciu, benzín + plyn, 
emisná aj technická, výborný stav - 
garážovaná, farba modrá. Cena 800€ 
príp. dohodou. Kontakt: 0948608403
14/3/2/2020/OI

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 4/2019

je v utorok 18. 2. 2020 
Noviny vyjdú v stredu 

26. 2. 2019

Dňa 6. februára 2020 
uplynuli 3 roky, čo nás 
navždy opustila naša 

milovaná mama 
Vierka Rendeková. 
S láskou spomínajú 

synovia Vojtech, Libor 
a Roman s rodinami.

Spomienka

19/3/2/2020/OI

Február v našich horách býva zväčša 
biely, zasnežený a čím vyššie sa vy-
beriete, tým toho snehu býva viac. 
V čase písania týchto riadkov tu 
však máme extrém. Teplo ako na 
jar, po snehu ani chýru ani slychu. 
Prechádzky našimi horami a lúkami 
sú však nádherné aj tak. Blíži sa čas, 
kedy jelene začnú zhadzovať svoje 
parožie. Málokto vie, že ich zber bez 
povolenia zaváňa poriadnym prob-
lémom. Čo je však ešte horšie, mnohí 
ľudia akoby zmyslov zbavení blúdia v 

tomto období horami a v snahe uch-
matnúť si ten „svoj“ paroh vedomky či 
nevedomky plašia zver, ktorá najmä v 
zimných mesiacoch potrebuje pokoj. 
Majme na pamäti, že jelenice sú v 
tomto období gravidné a každý útek 
pred nezodpovedným „turistom“ 
znamená stratu veľmi cennej energie. 
Namiesto snehu tu na začiatku 
februára máme kvantá vody, lúky sú 
rozmočené. Predstavte si, čo sa stane 
keď po takejto mokrej lúke tryskom 
preletí milovník terénnych motoriek 

Z  h a n d l o v s k ý c h  l e s o v  a  l ú k
na svojej nádhere? Po jeho kolesách 
ostáva výrazná ryha. Áno, on sa teší, 
ako krásne mu spod kolies lieta blato. 
Po jeho spanilej jazde však prichádza 
dážď, voda ktorá ryhou steká čoraz 
rýchlejšie berie so sebou stále viac 
a viac hliny a o pár dní už z plytkej 
ryhy vzniká neraz aj pol metra hlboký 
kanál, ktorým voda letí do doliny stále 
rýchlejšie a rýchlejšie. 
Buďme ohľaduplnejší. Prejdime sa, 
stretnime sa, vážme si tú nádheru, 
ktorú okolo Handlovej máme. Nuž a 
malý tip na zahriatie? Ak sa rozhod-
nete vybrať sa na túru, vyskúšajte 
skutočný lesný zimný čaj.  V zime sa 
suroviny na jeho prípravu zberajú síce 
ťažšie, ale nájsť sa naozaj dajú. Vys-
kúšajte napríklad mix borovicového 
ihličia, zamrznuté šípky z kríka a nie-
koľko černicových listov, ktoré náj-
dete aj v tomto období stále zelené. 
Zaliať horúcou vodou, nechať lúhovať 
aspoň desať minút, hotovo. Verte či 
nie, takto pripravený čaj v horách 
chutí tisíc krát lepšie ako akýkoľvek 
drahý špeciál...                                 (RED)

Ohľaduplnosť a zimný čajík

1/3/2/2020/PI

Dom kultúry Handlová, 19. februára 18.00, vstupné 12 €



Po zápase 26. kola sa handlovský 
Baník rozlúčil so srbským lodivodom 
Brankom Maksimovičom. Vedenie 
MBK okamžite začalo pracovať na ob-
sadení uvoľnenej trénerskej stoličky. 
Hornonitrania odohrali v rámci súťaže 
bez kouča iba jediný zápas. Na poste 
trénera zaskakoval Jankovič a Mrviš, 
ktorým sa takmer podarilo na Spiši 
bodovať, z víťazstva 72:67 sa ale na-
pokon tešili domáci.

Handlovčanov povedie Bujan

Po týždni sa trénersky post Baníka 
znova obsadil. Do Handlovej prichád-
za 52-ročný chorvátsky kormidelník 
Tihomír Bujan. Rodák zo Záhrebu je 
slovenskej basketbalovej verejnosti 
dobre známy z pôsobenia v Prievidzi, 
kde debutoval v sezóne 2018/2019. 
Do metropoly hornej Nitry prišiel 
koncom decembra 2018, kedy naska-
koval na nie príliš dobre rozbehnutý 
prievidzský vlak. Kormidlo prevzal po 
Američanovi Michaelovi Claxtonovi 
a jeho príchod mal nakopnúť v tom 
čase nelichotivé obdobie Prievidžan-
ov. To sa mu podarilo a s BC získal 
vicemajstrovský titul.
Skúsený Chorvát prichádza spoza 
kopca
Po úspešnej sezóne v Prievidzi sa s 
vedením klubu dohodol na predĺžení 
kontraktu. Ten sa ale nečakane skončil 
v polovici januára, kedy Prievidžania 
podľahli v stretnutí 26. kola pod svo-
jimi košmi žilinským “Šošonom” 68:72. 

Do Handlovej prišiel bývalý kouč Prievidze

K ukončeniu zmluvy prišlo aj napriek 
tomu, že sa Prievidza pohybovala 
vo vrchnej časti tabuľky. Skúsený 
Chorvát je profesionálnym koučom 
od roku 1990 a počas svojej kariéry 
pôsobil prevažne v Chorvátsku a 
Bosne a Hercegovine. V roku 2005 bol 
ocenený titulom chorvátsky tréner 
roka. S Handlovčanmi sa dohodol na 
zmluve do konca aktuálnej sezóny. 

Slovenský pohár už bez Handlovej

Svoj debut na lavičke Handlovej zaz-
namenal v pohárovom zápase, na 
palubovke Lučenca. Úvodné dejstvo 
prinieslo vyrovnaný priebeh a po 
desiatich minútach vyhrávali domáci 
24:21. O víťazovi stretnutia sa rozhod-
lo už v druhej štvrtine. V 15. minúte 
ešte Handlovčania viedli 35:34, no za 
tohto stavu nasledovala 15-bodová 
šnúra domácich. Necelé dve minúty 
pred koncom prvého polčasu sa 
“pelikáni” ujali vedenia 49:35. Do 
veľkej prestávky “baníci” ukrojili zo 
14-bodového manka iba tri body a 
po prvej polovici svietil na ukazovate-
li stav 51:40.
V štvrtej minúte tretej časti Hand-
lovčania opäť zaspali a za stavu 59:48 
inkasovali ďalšiu, tentoraz 10-bodovú 
šnúru, ktorou Lučenec natiahol svoj 
náskok na 21 bodov, 69:48. Do pos-
ledného dejstva sa vstupovalo za 
stavu 73:54 a Hornonitrania už iba 
upravili na prijateľnejší konečný 
výsledok 91:75.                Pavel Procner

Prevzaté zo stránky mbkhandlova.eu.

Tihomir Bujan.                                                                                                                                                                   FOTO: TASR

Počas troch dní sa uskutočnilo 
mnoho veľmi vyrovnaných zápasov 
s dramatickými koncovkami. Bol to 
jeden z najvyrovnanejších turna-
jov tohtoročnej sezóny, kde každý 
mohol poraziť každého. Aj napriek 
tomu potvrdili Katowice úlohu fa-
vorita a aj naďalej zostávajú nepo-
razené.
Predovšetkým na zápasoch 
domáceho tímu bola hala zaplnená 
a v hľadisku panovala búrlivá 
atmosféra. Padol i tohtoročný 
divácky rekord, za čo patrí všetkým 
fanúšikom veľké poďakovanie.

Konečné poradie:
1. UKS SP 27 Katowice

2. PGE Turów Zgorzelec
3. SKM Zastal Zielona Góra 2004
4. ŠBK Handlová
5. ADFORS Basket Litomyšl
6. Sokol Pražský

Do All-star tímu boli vybraní hráči:
Maciej Zabłocki (PGE Turów Zgor-
zelec)
Kacper Holyš (SKM Zastal Zielona 
Góra 2004)
Samuel Murcin (ŠBK Handlová)
Filip Suchomel (ADFORS Basket 
Litomyšl)
Petr Šťovíček (Sokol Pražský)

Najužitočnejším hráčom turnaja sa 
stal Maksymilian Duda (UKS SP 27 

Katowice), ktorý bol zároveň aj naj-
lepším strelcom turnaja (98 bodov 
v 5 zápasoch).

Handlová hostila CEYBL ligu. Katowice potvrdili úlohu favorita

Zdroj: http://www.ceybl.eu/


