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Každý, kto vhodí vrchnáčik, ukáže 
dobré srdce. Zbierka vrchnákov je 
venovaná Martinke z Handlovej, 
ktorá trpí nevyliečiteľnou choro-
bou. 

Na Námestí baníkov je od stredy 12. 
mája inštalované kovové srdce na 
vrchnáčiky z umelej hmoty. Prísluš-
níci Mestskej polície Handlová sa in-
špirovali na sociálnych sieťach a srdce 
vďaka dobrovoľníkom a ich nielen fi-
nančnej podpore, vyrobili. Každý, kto 
vhodí plastový vrchnáčik do srdca, 
pomôže Martinke z Handlovej. 

Empatickí strážcovia zákona

Príbeh „Handlovského srdca pomoci“ 
opisuje Lucia Chudá, koordinátorka 
prevencie Mestskej polície Handlo-
vá: „Inšpirovali sme sa kovovým srd-
com, ktorý obehol sociálne siete a 
zaujal nás. Myslím si, že keď je pekná 
myšlienka, nie je potrebné vymýšľať 
nič nové, ale nasledovať ju. Rozhodli 
sme sa, že urobíme aj my na mestskej 
polícii niečo, čo bude pomáhať našim 
Handlovčankám a Handlovčanom a 
takýto nápad zrealizujeme. Týmto by 
som sa chcela poďakovať všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí prispeli prácou, 
finančne a materiálom. Hlavne ná-
čelníkovi mestskej polície Marcelovi 
Jánošíkovi a jeho synovi, ktorí srdce 
vytvorili, pánovi Ondrejovi Kozárikovi 
a všetkým, ktorí pomohli myšlienku 
zrealizovať,“ uviedla mestská policaj-
tka.
Primátorka mesta Handlová, Silvia 
Grúberová, myšlienku uvítala: „Mests-
ká polícia Handlová ma dennodenne 
presviedča o svojej profesionalite. 
Ako strážcovia zákonov a pravidiel 
musia konať prísne. O to viac si cením, 
že prejavujú tiež veľkú dávku empatie 
a púšťajú sa do projektov zameraných 
na pomoc našim obyvateľom.“ uvied-
la primátorka mesta.

Handlovské srdce na zber vrchnáčikov na pomoc Martinke

 Aké vrchnáčiky sa zbierajú?

Zbierky vrchnáčikov z PET fliaš pre-
biehajú po celom Slovensku, ale aj v 
okolitých štátoch. Keďže vrchnáčiky 
sú z kvalitnejšieho plastu ako ostatná 
časť PET fliaš, majú tiež inú hodnotu. 
I keď tá výkupná sa nedá porovnať s 
hodnotou, akú má pre rodiny, ktorým 
ich predaj dokáže zabezpečiť pomoc. 
Vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z 
kvalitného tvrdého plastu a do jedné-
ho kilogramu sa zmestí približne 400 
kusov. Ich výkupná hodnota je približ-
ne 20 centov za kilogram. Zbierajú sa 
vrchnáky z PET fliaš minerálnych ale-
bo sladených vôd, škatúľ od nápojov, 

olejov, ktoré sú označené na vnútor-
nej strane v trojuholníku číslom 2, 4, 5 
(HDPE, LDPE, PP). Ak majú vrchnáky v 
trojuholníku číslo 1 a PET, alebo číslo 
6 a pod tým PS (nájdete ich zvyčajne 
na kozmetických výrobkoch) tieto sa 
nezbierajú samostatne a môžete ich 
vhodiť ako triedený odpad k plastom. 
Pre vsypanie vrchnáčikov do srdca je 
potrebné použiť lievik v jeho hornej 
časti.

Komu pomáhame?

Handlovská zbierka je aktuálne veno-
vaná Martinke Chrenkovej z Handlo-
vej. Rodina Chrenková z Handlovej 

zbiera plastové vrchnáčiky približne 
od roku 2016 a z peňazí za odovzda-
né vrchnáky kupuje veci potrebné pre 
dcéru Martinku, ktorá trpí od narode-
nia Rettovým syndrómom, zriedka-
vou nevyliečiteľnou chorobou. Dnes 
23 ročná Martinka je ležiaca a na kys-
líku, má silnú skoliózu a problémy s 
pľúcami.
Handlovské srdce pomoci bolo plné 
vrchnákov už za necelé štyri dni po 
inštalovaní. Po odvážení plastových 
vrchnáčikov už vieme, že do srdca sa 
zmestí päťdesiat kilogramov vrchná-
kov. Zbierka naďalej pokračuje.

Jana Paulínyová

Náčelník handlovskej mestskej polície, Marcel Jánošík a preventistka Lucia Chudá pri inštalácii srdca na Námestí baníkov.                                                                   FOTO: INU

Od pondelka 10. mája sú spustené 
do prevádzky verejné toalety na 
prízemí Domu kultúry na Námestí 
baníkov. Pre verejnosť je ich použi-
tie bezplatné, pre vstup do toaliet 
si stačí vypýtať žetón.

Verejné toalety budú otvorené kaž-
dý pracovný deň v čase od 8.00 h 
do 17.00 h a každú sobotu od 8.00 h 
do 12.00 h. V nedeľu a sviatky budú 
toalety zatvorené, avšak prevádz-
kovateľ, mesto Handlová, môže v 
odôvodnených prípadoch, napríklad 
počas konania celomestských kul-
túrnych podujatí, prevádzkovú dobu 
dočasne rozšíriť. Deťom do 6 rokov 
je vstup do verejných WC dovolený 
len v sprievode dospelej osoby. V 
dámskych toaletách nájdu mamičky 
prebaľovací pult. Použitie verejných 
toaliet je bezplatné, stačí si na vrátni-
ci Domu kultúry vypýtať žetón a ten 
vhodiť do zariadenia na kľučke dverí 
od verejných toaliet.

Čistenie a dezinfekciu zabezpečuje 
prevádzkovateľ a bude sa vykonávať 
aktuálne v zmysle platných protiepi-
demických opatrení.
Verejné toalety v meste fungovali od 
roku 2012 do polovice roka 2019 na 
Ulici SNP, po ukončení činnosti turis-
tickej informačnej kancelárie na tejto 
adrese ich mesto sprístupnilo bez-
platne na prízemí budovy mestské-
ho úradu. V marci 2020 ich z dôvodu 
protiepidemických opatrení zatvorilo. 
Koncom roka 2020 mesto vyhlásilo 
verejné obstarávanie na „Verejné so-
ciálne zariadenie“ na prízemí Domu 
kultúry mesta Handlová, Námestí ba-
níkov 3. Celkové náklady na rekon-
štrukciu boli vo výške 16 417,96 eur. 
V rámci rekonštrukcie bola vymenená 
podlaha, upravené povrchy, vymenili 
sa obklady, bol vykonaný monitoring 
jestvujúceho potrubia, vybudovaná 
nová vnútorná kanalizácia, vodovod 
a sanita.

(RED)

Použitie nových verejných toaliet je bezplatné Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta, 
Silvia Grúberová, 

zvolala 22. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva. 
Konať sa bude vo štvrtok 

27. mája 2021 
o 14. hodine vo veľkej 
zasadacej miestnosti 

mestského úradu.

Program je zverejnený na 
webstránke mesta, priamy 

prenos sa bude vysielať
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.

Verejné toalety už slúžia verejnosti.            FOTO: INU 
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Samospráva mesta Handlová ak-
tuálne hľadá pre svoje organizácie 
päť zamestnancov.

Mestský bytový podnik hľadá elektri-
kára - údržbára výťahov. Ide o hlavný 
pracovný pomer s nástupným platom 
850 eur brutto. Požaduje sa stredné 
odborné vzdelanie, osvedčenie a mi-
nimálna prax 5 rokov.
Mestská polícia v Handlovej príjme 
jedného príslušníka. Požadované je 
úplné stredné vzdelanie, vek mini-
málne 21 rokov, bezúhonnosť, dob-
rý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a 
duševná spôsobilosť na plnenie úloh 
mestskej polície. Ide o hlavný pracov-
ný pomer s predpokladaným termí-
nom nástupu 1. júla 2021.
Mestský úrad v Handlovej vypísal vý-
berové konanie na obsadenie miesta
referenta strategického plánovania 
a cestovného ruchu. Náplňou práce 

Voľné pracovné miesta v samospráve
budú analytické, metodické a kon-
cepčné činnosti – tvorba a aktuali-
zácia strategických a koncepčných 
dokumentov, návrh a rozpracovanie 
projektových zámerov a vytváranie 
predpokladov pre rozvoj cestovného 
ruchu.
Dve voľné pracovné miesta ponúka aj 
Senior centrum Handlová. Praktická 
sestra by mala mať minimálne úplné 
stredné odborné vzdelanie v odbore 
zdravotnícky asistent v súlade so zá-
konom o odbornej spôsobilosti na 
výkon zdravotníckeho povolania. 
Opatrovateľ by mal byť absolventom 
opatrovateľského kurzu v súlade so 
zákonom o sociálnych službách.
Všetky výberové konanie sú zverej-
nené na webovom sídle mesta www.
handlova.sk v sekcii Mestský úrad - 
Zamestnanie, výberové konania. 

(RED)

Ivan Kartáč z referátu dopravy Mests-
kého úradu v Handlovej informoval, 
že mesto si u spoločnosti Hater - 
Hand lová objednalo opravu približ-
ne 350 výtlkov, ktoré sa nachádzajú 
na trase mestskej hromadnej dopra-
vy. „Momentálne máme zmapované 

Mesto si objednalo opravu 350 výtlkov
ulice Okružná, Morovnianska cesta, 
Mostná, ČSA, Údernícka, Lipová, Di-
mitrovova, Štrajková a Fučíková. Bu-
deme pokračovať v mapovaní ďalších 
lokalít,“ uzavrel Kartáč.

(RED)

Mesto Handlová začalo územné kona-
nie navrhovateľa Orange Slovensko, 
a.s. Spoločnosť podala 25. marca ná-
vrh na vydanie rozhodnutia o umiest-
není líniovej stavby prípojky verejnej 
elektronickej komunikačnej siete na 
pozemkoch v katastrálnom území 
Nové Lehota. Predmetom územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby je 
pripojenie telekomunikačného sto-
žiaru do existujúcej optickej trasy na 
verejnú telekomunikačnú sieť Oran-
ge Slovensko v dĺžke 1140 m, na po-
zemku parcelné číslo 562/1, k.ú. Nová 
Lehota. Stavba bude umiestnená vo 
verejnom záujme podľa zákona o 
elektronických komunikáciách.
Mesto Handlová nariadilo k prejed-
naniu návrhu ústne pojednávanie 
s miestnym šetrením na štvrtok 20. 
mája 2021 o 9,00 hod. so stretnutím 
na Mestskom úrade v Handlovej, kan-
celária číslo dverí 10. Do podkladov 
rozhodnutia je možné nahliadnuť na 
Spoločnom obecnom úrade v Hand-
lovej, Námestie baníkov č.7, č. dverí 
10 predovšetkým v pondelok a stredu 
od 8,00 -16 hod. a v piatok od 7,00 do 
14,00. Účastníci konania a dotknuté 
orgány môžu svoje námietky a pripo-

Orange plánuje telekomunikačný stožiar
mienky uplatniť najneskoršie pri úst-
nom pojednávaní. V tom istom čase 
predložia svoje stanoviská aj dotknu-
té orgány. Na pripomienky dané po 
určenom termíne sa neprihliada.

(RED)

O podporu z Fondu na spravodlivú transfor-
máciu sa uchádza 349 projektových zámerov

Spätnú väzbu k zámerom, ktoré 
predložili, dostanú žiadatelia v júli.

O podporu zo 459 miliónov eur z Fon-
du na spravodlivú transformáciu sa 
uchádza už 349 projektov. Prihlásili sa 
do otvorenej nezáväznej výzvy, ktorú 
vyhlásilo Ministerstvo investícií, regi-
onálneho rozvoja a informatizácie SR. 
Cieľom je na hornej Nitre a v ďalších 
priemyselných regiónoch zmierniť 
dopady transformačných zmien, kto-
ré nastanú po uzatvorení prevádzok 
produkujúcich veľké množstvo emisií 
skleníkových plynov.

Mesto prihlásilo sedem zámerov

Najviac projektových zámerov – až 
147 v celkovej výške 1,8 miliardy eur – 
bolo predložených pre región hornej 
Nitry, kde sa v roku 2023 skončí ťažba 
hnedého uhlia a jeho spaľovanie v 
elektrárni Nováky. „Celkový počet 
projektov, ktoré majú územie realizá-
cie Handlová, je 32 a drvivá väčšina 
je zo súkromného sektora,“ povedal 
hovorca ministerstva Andrej Ďuríček.
Spoločnosť HATER-HANDLOVÁ pred-
ložila štyri projektové zámery a tri 
projekty podalo mesto. Zámerom 
poskytovateľa environmentálneho 
servisu pre mesto Handlová je vy-
budovať bioplynovú stanicu, foto-
voltaickú elektráreň, zelené centrum 
spracovania odpadov a skleníkovú 
farmu na pestovanie rastlín. Mesto sa 
v projektových zámeroch zameralo 
na vybudovanie infraštruktúry pre 
elektromobily, revitalizáciu historic-
kej budovy bývalej fary, hospodárskej 
budovy a ovocného sadu v mestskej 
časti Nová Lehota a vybudovanie Ba-
níckeho uhoľného skanzenu v areáli 
Východnej šachty.
Ako podotkol Peter Cagáň, vedúci 
oddelenia mestských projektov, ide 
o zámery, ktoré nie sú rozpracované 
ako štandardné žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok. Sú v nich však 

dostatočné informácie pre potrebu 
ministerstva, ktoré ich bude posudzo-
vať. Keď od ministerstva mesto získa 
spätnú väzbu, ktoré z projektov majú 
šancu na získanie podpory, až potom 
ich rozpracujú detailne do podoby 
projektových žiadostí.
Možnosť konzultácie s projektovými 
manažérmi z oddelenia mestských 
projektov využili aj niektoré súkrom-
né spoločností z Handlovej. Z tejto 
spolupráce vzišlo spolu 23 zámerov. 
Podľa hovorcu ministerstva “ostrá”-
výzva bude vyhlásená akonáhle sa 
spustí Operačný program Slovens-
ko v novom programovom období. 
„Predtým však musí na úrovni EÚ 
dôjsť k schváleniu novej legislatívy 
pre eurofondy a následne k schvále-
niu Partnerskej dohody SR Európskou 
komisiou,” doplnil Ďuríček. 

Žiadosti za vyše šesť miliárd

Celková suma predložených projek-
tov dosiahla výšku 6 miliárd eur. Cie-
ľom výzvy je predbežne identifikovať 
potenciálne projekty, ktoré môžu byť 
podporené po spustení Fondu na 
spravodlivú transformáciu na prelo-
me rokov 2022/2023.
„Výsledky prvého kola výzvy ukazu-
jú, že investičné potreby regiónov 
ďaleko presahujú možnosti Fondu 
na spravodlivú transformáciu. Preto 
bude kľúčové nastaviť správne kri-
tériá pre predbežný výber najkvalit-
nejších projektov. Regióny, ktoré si 
nesú vážne environmentálne záťaže 
z minulosti, potrebujú také riešenia, 
ktoré ľuďom prinesú pracovné miesta 
s pridanou hodnotou a lepší život v 
zdravej krajine,“ zdôraznila minister-
ka investícií a regionálneho rozvoja 
Veronika Remišová.
Nezáväzná online výzva zostáva aj 
po uzavretí prvého hodnotiaceho 
kola stále otvorená. Žiadatelia, ktorí 
sa chcú ešte do tejto výzvy zapo-
jiť, môžu svoje projektové zámery 

predložiť prostredníctvom online 
formulára. Pri jeho vypĺňaní treba 
postupovať podľa návodu, ktorý je 
uvedený v Príručke pre predklada-
teľa projektového zámeru. Žiadateľ 
predkladá online formulár výhradne 
elektronicky (prost redníctvom we-
bového rozhrania) a bez akýchkoľvek 
príloh. Online výzva je spolu s pod-
pornou dokumentáciou zverejnená 
na stránke: www.mirri.gov.sk/sekcie/
investicie/fond-spravodlivej-transfor-
macie/zber-projektovych-zamerov/

Čo je Fond na spravodlivú 
transformáciu?

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť 
uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a 
preto pristupuje k útlmu využívania 
fosílnych palív, vrátane zatvárania 
uhoľných baní. To má zásadné dopa-
dy na životy ľudí a miestnu ekono-
miku, ktoré má zmierniť práve nový 
finančný nástroj – Fond na spravod-
livú transformáciu. V novom progra-
movom období dostane Slovensko z 
Európskej únie do nového Fondu na 
spravodlivú transformáciu 459 milió-
nov eur. Tieto financie budú určené 
na riešenie dôsledkov transformácie 
uhoľného regiónu hornej Nitry a ďal-
ších znečistených území v košickom, 
banskobystrickom a bratislavskom 
kraji. Fond spolu s Plánom spravod-
livej transformácie riadi Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR. Podpora sa týka 
oblastí:
• Tvorba pracovných miest a rekvali-
fikácia pre nové ekonomické sektory 
budúcnosti
• Veda, výskum a inovácie
• Obnoviteľné zdroje energie a čistá 
energia
• Podpora malých a stredných podni-
kov pri tvorbe nových hospodárskych 
príležitostí
• Sociálne veci a zdravotníctvo
• Cestovný ruch                                  (INU)

Cieľom Fondu na spravodlivú transformáciu je na hornej Nitre a v ďalších priemyselných regiónoch zmierniť dopady transformačných zmien, ktoré nastanú po uzat
vorení prevádzok produkujúcich veľké množstvo emisií skleníkových plynov.                                                                                                                        FOTO: JAROSLAV KOBERLING

Mesto Handlová aktuálne rokuje s 
Ministerstvom zdravotníctva SR o 
podmienkach zriadenia očkovacieho 
miesta v Handlovej. Obyvatelia mesta 
by tak mali službu očkovania rýchlo 
dostupnú. Očkovať sa bude vakcínou 
Pfizer.
Samospráva teraz zbiera informácie, 
aký bude o očkovanie v meste záu-
jem. Záväzný záujem o očkovanie je 
potrebné nahlásiť do 28. mája 2021 
na adresu ockovanie@handlova.sk 

Očkovacie centrum možno aj v našom 
meste. Mali by ste záujem? Prihláste sa

alebo telefonicky na číslo 0915 874 
998 (linka je dostupná iba v pracovné 
dni v čase od 8.00 h do 14.00 h).
V prihláške uveďte svoje meno, priez-
visko, vek, adresu, zdravotnú poisťov-
ňu, tel. kontakt a či ste už nahlásená/
nahlásený v čakárni na očkovanie. 
Presný termín a miesto očkovania v 
Handlovej budú známe po určení 
podmienok Ministerstvom zdravot-
níctva SR. 

(RED)
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V sobotu 8. mája sa konal prvý zber 
odpadu v roku 2021, ktorý organizo-
vala Earth Angel - Kristína Kubáleková 
Chovancová. Deväť dobrovoľníkov sa 
snažilo vyčistiť lúky a lesík nad Okruž-
nou ulicou spolu s najmenším členom 
tímu, ktorý časť akcie prespal v det-
skej klokanke. Po približne roku sa 
„zberači“ vrátili na lokalitu, ktorá je 
častým miestom stretávania sa mlad-
ších i starších Handlovčanov.
Výsledkom bolo trinásť vyzbieraných 
stodvadsaťlitrových vriec s odpadom. 
Dobrovoľníci sa snažili odpad triediť, 
aby sklenené a PET nápojové fľaše, 
kovové obaly a plastové vrchnáči-

ky nemuseli skončiť na handlovskej 
skládke, ale mohli byť zrecyklované.  
Žiaľ, aj napriek snahe dobrovoľných 
Popolušiek sa úplne nepodarilo v prí-
rode vyzbierať všetok odpad - skle-
nené fľaše od alkoholu boli totiž po-
rozbíjané na drobné kúsky. Našťastie 
hliníkové plechovky sa zbierali lepšie.
Do upratovania handlovskej prírody 
sa zapojili aj dvaja zamestnanci spo-
ločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s 
r.o. a vyzbieraný odpad vrátane mat-
racov, koberca, zbytkov z televízora či 
menu boxov na záver aktivity odvie-
zol konateľ spoločnosti.

HaterHandlová

Odstraňovanie nepoužívaného a 
nebezpečného mobiliáru z verej-
ných priestorov pokračuje. 

Aktivační pracovníci odstraňujú 
rôzne kovové prvky – prašiaky, há-
čiky, stĺpiky, plôtiky, ktoré sú často 
skorodované a v zlom technickom 
stave. Dôvodom je eliminácia rizík 
prípadných úrazov. Oceľové kon-
štrukcie boli osadené prevažne pred 
desiatkami rokov bez akejkoľvek 
technickej a právnej dokumentácie 
a bez súhlasu vlastníka pozemku. V 
súčasnosti sa už takéto konštrukcie v 
moderných sídliskách nenachádzajú.
Prvky, ktoré budú aktivační pracov-
níci postupne odstraňovať, označil 
vedúci Oddelenia výstavby, územné-
ho plánu, dopravy a ochrany život-
ného prostredia Mestského úradu v 
Handlovej, Jozef Čaplár, na základe 
obhliadky priamo na mieste. Žiadosť 
o zachovanie konštrukcie môže ve-
rejnosť nahlásiť terénnej pracovníč-
ke, pani Ľudmile Hegliovej, na tele-
fónne číslo 0905 284 990. Zachované 
však budú iba používané prašiaky v 
uspokojivom technickom stave.

(RED)

Húština ocele a korózie z medziblokov mizne

Zverejňovanie majetkových prizna-
ní mestských poslancov je zákon-
nou povinnosťou. Podľa zistení mi-
movládnej organizácie Transparency 
International Slovensko až 41 zo 100 
najväčších mestských samospráv s 
nimi napriek tomu mešká už rok. V 
prípade mnohých miest stojí za po-
zornosť aj užívateľsky nevhodný spô-
sob zverejňovania majetkových priz-
naní poslancov. Najhoršou formou 
je podľa mimovládky zverejňovanie 
nekvalitných skenov, o čosi lepší je 
prístup, kde sú dáta z formulárov vy-
tiahnuté, no zverejnené sú tiež len v 
jednom dokumente, bez menného 
zoznamu. Prehľadnejšou a užívateľsky 
zmysluplnejšou formou je rozdelenie 
majetkových priznaní k jednotlivým 
poslancom. Podľa Transparency In-

Mesto dostalo pochvalu od mimovládky
ternational sa ale dá zájsť ešte o krok 
vpred a občanovi predložiť prehľad-
nú tabuľku so spracovanými údajmi, v 
ktorých sa vyzná aj laik. Spolu s mest-
skou časťou Košice-Západ či Šamorí-
nom mimovládka ako príklad dobrej 
praxe uviedla aj mesto Handlová. „Aj 
mestá by si mali uvedomiť, že zverej-
ňovanie majetkových priznaní nemá 
byť  iba byrokratickou a samoúčelnou 
povinnou jazdou. Verejná kontrola je 
naopak nevyhnutným predpokladom 
pri predchádzaní konfliktom záujmov 
a zneužívaniam verejných funkcií. 
Ako je táto kontrola účinná, nezáleží 
pritom iba od obsahu zverejňova-
ných údajov, ale aj od ich formy a teda 
užívateľskej prístupnosti,“ konštatuje 
mimovládka. 

(INU)

Upratané spoločné priestory by-
tových domov pracovníci aj vyde-
zinfikujú a pomôžu tak zamedziť 
šíreniu koronavírusu.

Mestský bytový podnik Handlová 
od 1. apríla zaviedol novú službu - 
upratovanie spoločných priestorov 
v bytových domoch vo svojej správe. 
„Členovia dozornej rady na zasadnu-
tí skonštatovali, že čistota mestských 
domov nie je na takej úrovni, akú 
požadujeme. Šetrením sme zistili, že 
väčšina ľudí už odmieta upratovať 
spoločné priestory a týždenné služby 
v niektorých prípadoch prestali fun-
govať. Nevymysleli sme nič nové, v 
mnohých mestách táto služba fungu-

Bytový podnik zaviedol upratovaciu službu
je a čas na ňu už dozrel aj v Handlovej. 
Je to nová podnikateľská aktivita by-
tového podniku, rozšírili sme živnosť 
o upratovacie práce a zamestnali sme 
dve pracovné sily,“ povedal konateľ 
spoločnosti Rudolf Vlk.
Okrem upratovania spoločných 
priestorov bude bytový podnik 
aj obnovovať hygienické nátery v 
mestských domoch. „Začať chceme 
od domov, ktoré sú na tom najhoršie. 
Vymaľujeme spoločné priestory, tam, 
kde je zničený gumolit, ho doplníme, 
prípadne vymeníme za trvácnejšiu 
dlažbu. Niektoré domy chceme vy-
noviť už tento rok,“ povedal Vlk.
V správe bytového podniku je 2800 
bytov. Upratovaciu službu aktuálne 

poskytujú pre domy, ktoré sú majet-
kom mesta, postupne ju však chcú 
rozšíriť a poskytovať aj domom, v kto-
rých byty vlastnia súkromní majitelia. 
Tam to podľa Vlka funguje lepšie, sta-
rajú sa o vlastný majetok, ale aj tam sa 
nájdu ľudia, ktorí spoločné priestory 
z rôznych dôvodov neupratujú a boli 
by ochotní si za túto službu zaplatiť. 
Služba je spoplatnená sumou 4 eurá 
s DPH mesačne za byt a nájomcom 
mestských bytov bude služba zúč-
tovaná raz ročne v rámci rozúčtovaní 
služieb spojených s bývaním. Majite-
lia bytov si môžu službu objednať na 
telefónnych číslach 046/ 5475 937, 
0905 693 043 alebo emailom na ad-
rese info@msbp-ha.sk.                    (RED)

Dobrovoľníci vyzbierali 1 560 l smetí 

Na mestskom zastupiteľstve v máji 
budú poslanci rokovať o návrhu 
odkúpiť pozemky Hornonitrians-
kych baní Prievidza a Rímskokato-
líckej cirkvi v lokalite Tri studničky. 

Súkromná spoločnosť Vaša s.r.o. uva-
žuje o zriadení ohradenej zvernice 
v rozsahu 62 ha v lokalite Tri stud-
ničky. Územím prechádza turistická 
trasa, banský náučný chodník, je 
tam bans ká štôlňa a je to obľúbené 
výletné miesto obyvateľov mesta. 
„Poviem otvorene, že zámer v takom-
to rozsahu sa nielen mne, ale i celej 
Správnej a Dozornej rade neziskovej 
organizácie Handlovské lesy nezdá 
šťastný. Radi by sme dosiahli rozum-
ný kompromis, preto v spoločných 
stretnutiach pokračujeme,“ napísala 
primátorka Silvia Grúberová na soci-
álnej sieti.  
Ako primátorka upozornila, mesto 
v lokalite Troch studničiek nevlastní 
žiadne pozemky. Časť lúky na Troch 
studničkách patrí Hornonitrianskym 
baniam Prievidza (HBP) a cirkvi. Ob-
kolesené sú lesnými pozemkami 
spoločnosti Vaša. „Našim zámerom je 
odkúpiť banské a cirkevné pozemky 
s cieľom, aby ich Handlovčania mohli 
ďalej využívať. Jedným z cieľov nezis-
kovej organizácie Handlovské lesy je 
mať nad nimi dohľad a obnoviť re-
kreačný charakter pre obyvateľov aj 

Mesto chce získať lúku na Troch studničkách

s jednoduchým prístreškom. O tomto 
so spoločnosťou Vaša, ale aj s HBP a 
cirkvou hovoríme, pretože našim zá-
ujmom je a vždy bude verejný zreteľ. 
Sme volení vami, obyvateľmi mesta, 
zastupujeme každého jedného z 
Vás a ubezpečujem Vás, že vyvíjame 
úsilie, aby nám blízka lokalita ostala 
prístupná pre nás všetkých,“ napísala 
na facebooku primátorka Grúberová. 
Mesto Handlová má záujem o 2 661 
m2 pozemkov Hornonitrianskych 
baní Prievidza a 1 493 m2 pozemkov 
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi 

farnosti Handlová. 
„Lesné porasty neplnia podľa záko-
na o lesoch len produkčnú funkciu. 
Tvoria nezastupiteľnú zložku život-
ného prostredia a poskytujú celej 
spoločnosti dôležité ekosystémové 
služby. Toto by mal mať na zreteli 
každý správca a pri nakladaní so svo-
jím lesom zohľadniť aj práva všetkých 
dotknutých osôb a mať na zreteli 
výrazným spôsobom aj verejný záu-
jem,“ uzavrela primátorka.     

                  (INU)

Dnes už nefunkčné a nebezpečné konštrukcie vznikali svojpomocne a nespĺňajú žiadne normy.          FOTO: ĽH 

Samospráva má záujem o vyše 4 000 m2 lesných pozemkov.                                                                               FOTO: TG

Mesto Handlová zriadilo v marci 2021 
linku pre nahlasovanie do čakárne na 
očkovanie proti COVID-19 pre všet-
kých, ktorí nemajú prístup na internet 
alebo majú problém s prihlasovaním 
sa. Službu poskytovalo mesto Hand-
lová do konca apríla v spolupráci s 
Centrom voľného času v Handlovej.
Zamestnanci Centra voľného času 
zaregistrovali v tomto období do 
čakárne na očkovanie 82 obyvateľov 
Handlovej. Zároveň poskytovali infor-
mácie a poradenstvo pri problémoch 
s registráciou. Osobné údaje, ktoré 

Pomoc pri očkovaní využili desiatky ľudí
boli potrebné na účely registrácie nie 
sú nikde archivované. Každý zaregis-
trovaný cez SMS správu alebo email 
obdržal PIN kód, ktorý slúži v prípa-
de zmeny registrácie (zmena miesta 
očkovania, odregistrovanie). Mesto 
nemá vplyv na systém registrácie 
– čakárne, nevie ovplyvniť ponuku 
očkovacích miest, termín ani výber 
vakcín. V prípade, že dlho čakáte na 
termín očkovania, obráťte sa na Info-
linku COVID-19  t.č. 0800 174 174

Gabriela Grígerová, CVČ Handlová
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V piatok 7. mája sa uskutočnilo val-
né zhromaždenie akciovej spoloč-
nosti Kmet Handlová, v ktorej 10 
percent vlastní mesto Handlová. 
O tepelnom hospodárstve sme ho-
vorili s predsedom predstavenst va 
firmy, Matejom Danócim.  

Aký bol rok 2020 pre Kmet Hand-
lová?
Rok 2020 bol pre každého z nás 
niečím neštandardným. Bol to rok 
s príchuťou pandémie i nových vý-
ziev. Zažili sme veci, ktoré sa vymy-
kajú normálu, ale pre obyvateľov 
mesta Handlová je dôležité aký to 
malo vplyv na cenu tepla. Napriek 
nepriaznivým okolnostiam sa nám 
podarilo v roku 2020 cenu tepla 
pre našich odberateľov znížiť. Počas 
roka 2020 sme náklady spoločnosti 
racionalizovali tak, že v tomto roku 
budeme vracať obyvateľom cez 480 
tisíc eur, ktoré budú cez jednotlivé 
bytové družstvá a správcov domov 
a bytov vrátené obyvateľom mesta. 
Ľudia dostanú naspäť peniaze, ktoré 
každému prispejú do rozpočtu. Od 1. 
januára 2021 sme tiež znížili predpis 
preddavkov za teplo.

Ako k úspore došlo?
Podarilo sa nám zlacniť nákup plynu. 
Odstúpili sme od zmluvy s doteraj-
ším dodávateľom a dnes už nakupu-
jeme od sesterskej spoločnosti. Cen-
trálnym nákupom v rámci skupiny 
sme nakúpili plyn aj elektrickú ener-
giu za lepších podmienok. Navyše si 
neuplatňujeme najvyššiu cenu tepla, 
ktorú nám stanovil Úrad pre regulá-
ciu sieťových odvetví.

Aké máte plány pre rok 2021?
Nároky na výrobu tepla z obnovi-
teľných zdrojov stúpajú. Spoločnosť 
Kmet Handlová je členom Slovens-
kého zväzu výrobcov tepla. Na tejto 
platforme diskutujeme o rôznych 
možnostiach ako centrálne zásobo-
vanie tepla racionalizovať tak, aby 

Kmet Handlová vráti obyvateľom mesta 480 tis. eur a plánuje veľký projekt
teplo bolo vyrobené z obnoviteľ-
ných zdrojov a zároveň kombinova-
nej výroby elektrickej energie a tepla. 
Nám sa tento rok podarí spustiť tri 
kogeneračné jednotky. Tým pádom 
rozšírime oblasť podnikania našej 
spoločnosti o výrobu elektrickej 
energie, ktorú budeme dodávať do 
distribučnej siete.

Ako vyrábate teplo dnes a ako ho 
budete vyrábať v budúcnosti?
Dnes vyrábame teplo zo zemné-
ho plynu. Cenu zemného plynu ale 
ovplyvňovať nedokážeme a jeho 
cena kolíše. Cenu plynu ovplyvňuje 
výrazne aj cena emisných povoleniek 
pre vypúšťanie oxidu uhličitého. Ak 
nevyrábate takzvané zelené teplo, 
musíte kupovať tieto certifikáty. Ich 
cena medziročne vzrástla z 25 na 50 
eur. Je tu výrazný tlak na zelenú ener-
giu. Z toho dôvodu Slovenský zväz 
výrobcov tepla tlačil na ministers-
tvá, aby sa do balíka fondu obnovy 
dos tali aj peniaze na rekonštrukciu 
tepelných hospodárstiev. Je tam vy-
členená kapitola pre zelené Sloven-
sko, v rámci ktorej by mali peniaze 
ísť aj do energetiky. Podporené budú 
projekty na výrobu tepla z obnoviteľ-
ných zdrojov a projekty kombinova-
nej výroby elektriny a tepla. A budú 
peniaze aj na rekonštrukciu rozvo-
dov tepla. Našou snahou je z týchto 
prost riedkov načerpať čo najviac a 
tak čo najviac s ich pomocou zefek-
tívniť prevádzku tepelných zariadení.

Čo konkrétne plánujete?
V súčasnosti pripravujeme projekt 
ekologizácie výroby elektrickej ener-
gie a tepla. Pripravujeme projekt výs-
tavby kotla v kombinácii s organic-
kým Rankinovým cyklom, ktorý bude 
vyrábať 4 megawatty tepla a jeden 
megawatt elektrickej energie. Bude 
to unikátny projekt tohto druhu na 
Slovensku. Viaceré tieto zaradenia už 
fungujú v západnej Európe, v tepel-
ných hospodárstvach na Slovensku 

ale táto technológia ešte aplikovaná 
nie je. V priebehu tohto leta by sme 
radi posunuli projekt do fázy staveb-
ného povolenia. Chceme tento zdroj 
postaviť v areáli baní, v priemysel-
nom parku, aby nebol v blízkosti 
obývanej časti mesta. Tam budeme 
centrálne vyrábať teplo. Musíme ho 
však dopraviť do jednotlivých ko-
tolní, takže bude musieť prebehnúť 
rekonštrukcia rozvodov, čo sa neza-
obíde bez rozkopávok. Ale bude to 
s cieľom, aby sme pre obyvateľov 
Handlovej stabilizovali cenu tepla. A 
bude to teplo vyrobené z obnoviteľ-
ných zdrojov energie.  

Koľko by mal projekt stáť? 
Investičné náklady plánujeme po-
kryť z eurofondov. Na vybudovanie 
zdroja bude možné získať dotáciu do 
výšky 60 % nákladov, pre rekonštruk-
ciu rozvodov tepla existuje schéma, 
ktorá ponúka dotáciu až do 85 % 
výšky investície, čiže nejakých 70 
% celkových investičných nákladov 
môže byť uhradených zo schémy po-
moci. Naše investičné náklady budú 
tiež čiastočne vykompenzované 
predajom elekt rickej energie, ktorú 
budeme vyrábať a dodávať do siete. 
Hrubý odhad celej investície je 8 mi-
liónov eur.

Spoločnosť KMET Handlová, a.s. vznik-
la v apríli 2004 a v meste je dominant-
ným subjektom v energetike s licenciou 
na výrobu a rozvod tepla. Celkový in-
štalovaný výkon kotolní je 37,9 MW, 
z ktorých 6 je blokových a zvyšok do-
mových. Palivom vo všetkých zdrojoch 
je zemný plyn. Všetky kotle sú nové s 
rokom výroby 2004, kedy prebehla aj 
komplexná obnova tepelného hospo-
dárstva. Zahŕňala výstavbu 13 kotolní, 
8 km distribučných sietí, uloženie 16 
km predizolovaného potrubia, výs-
tavbu 114 ks odovzdávacích staníc 
tepla v obytných domoch a centrálny 
dispečing.

Predseda predstavenstva spoločnosti Kmet Handlová, Matej Danóci.                                                                                                                                                                               FOTO: JP 

Sčítaním si splníte svoju zákonnú 
povinnosť  a zároveň pomôžete 
svojmu mestu. 

Využite služby asistovaného sčítania 
v Handlovej v kontaktných miestach 
na Mestskom úrade Handlová v pra-
covné dni od 9.00 h do 15.00 h a v 

Asistované sčítanie potrvá do 13. júna. Sčítajte sa

Mestskej  knižnici Handlová v pra-
covné dni od 9.00 h do 17.00h.
Mobilného sčítacieho asistenta si ob-
jednajte na tel. č. 0905 862 210, kde 
Vám odpovedia aj na Vaše prípadné 
otázky týkajúce sa sčítania v Hand-
lovej. Mobilný sčítací asistent príde k 
Vám do domácnosti výlučne na Vašu 

objednávku.
Počas asistovaného sčítania od 3. 
mája  do 14. mája sa sčítalo 1 368 
ľudí prostredníctvom sčítacích asis-
tentov. Spolu zo všetkých sčítaných 
obyvateľov, vrátane tých, korí sa sa-
mosčítali je to  14 592 Handlovčanov, 
t. j. 87,04% .

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) 
v rámci prvej zmeny rozpočtu zvý-
ši v tomto roku investície do troch 
nemocníc vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti takmer o 3,4 milióna eur. 
Rozhodli o tom na pondelkovom za-
sadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.  
„Na dobudovanie urgentného príj-
mu v Nemocnici s poliklinikou (NsP) 
Prievidza so sídlom v Bojniciach je 
určených približne 1,4 milióna eur. 
Dobudovanie centra diagnostiky NsP 
v Považskej Bystrici si vyžiada ďalších 
556 000 eur a takmer 306 000 eur pôj-
de na stavebné úpravy v priestoroch 
oddelenia anesteziológie a intenzív-
nej medicíny v NsP Myjava,“ priblížil 
predseda TSK Jaroslav Baška.
V rámci rozpočtu TSK vyčlenili z bež-
ných výdavkov na tento rok 50 000 
eur na podporu mladých lekárov 

Kraj investuje 3,4 milióna do nemocníc
troch nemocníc v zriaďovateľskej pô-
sobnosti kraja, ktorí si robia atestácie.
„Chceme nejakými štipendiami pod-
poriť a zastabilizovať mladých začí-
najúcich lekárov v nemocniciach v 
Bojniciach, v Považskej Bystrici a v 
Myjave. Samozrejme, títo lekári, keď si 
urobia atestácie, zostanú pracovať ur-
čité obdobie v našich nemocniciach,“ 
doplnil predseda TSK.                    (TASR)

  (RED)

Na zasadnutí zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávneho kraja v 
pondelok 10. mája poslanci súhlasili 
s predajom budovy internátu Stred-
nej odbornej školy na Poštovej ulici v 
Handlovej. Ako informoval vedúci Od-
delenia právneho, správy majetku a 
verejného obstarávania, Tomáš Baláž, 
zastupiteľstvo TSK na svojom zasad-
nutí 6. mája 2019 rozhodlo o trvalej 
prebytočnosti budovy domova mlá-
deže a schválilo súťažné podmienky 
pre obchodnú verejnú súťaž. Znalec-

Kraj našiel kupca internátu strednej školy
kým posudkom bola cena budovy 
stanovená na sumu 304 000 eur. Vo 
verejnej súťaži cenovú ponuku pred-
ložil jeden záujemca, spoločnosť RI 
s.r.o. z Prievidze, ktorá ponúkla sumu 
305 000 eur. Účel využitia majetku je 
podľa cenovej ponuky jediného zá-
ujemcu „kancelárske a prevádzkové 
priestory a prechodné ubytovanie.“ 
Poslanci ponúknutú cenu akceptovali 
a predaj budovy odsúhlasili.   
                                                                 (INU)

                                  
(INU)
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Bol to krásny mesiac. Počas celého 
apríla nám to naši žiaci dokazovali 
takmer každý deň. 

V školskom klube si pripomenuli Deň 
Zeme netradične. V každom oddelení 
vytvorili jednu vílu z odpadového ma-
teriálu, ktorá predstavuje jedno ročné 
obdobie. Deti prejavili svoju tvorivosť 
a zmysel pre recyklovanie. Vytvorili 
nádherný veľký obraz s témou roč-
ných období, ktorý hrdo zdobí chod-
bu pri vstupe do školskej jedálne.
Aj najmenší žiačik vám povie, že les 
je dôležitý.  Lesné spoločenstvo si žije 
svojím vlastným životom. Práve lesné 
rastliny a živočíchy boli hlavnými hr-
dinami prírodovedných projektov na 
prvom stupni. Počas  prezentácie sa 
slovo les ohýbalo v triedach vo všet-
kých pádoch. Zaujímavé rozprávanie 
sa dobre počúvalo a vtiahlo všetkých 
aj do najtajnejších lesných skrýš.  Bolo 

Keď „chrániť prírodu“ nie je len obyčajný slogan

vidieť, že deti pracovali na projektoch 
zodpovedne a aj s radosťou. 
V triedach na prvom stupni bolo na 
Deň Zeme veselo. Okrem obľúbených 
vedomostných hier a iných zaujíma-
vých aktivít sa aj tancovalo a spievalo. 
Hudobné nástroje nahradili plastové 
fľaše a rytmus im išiel rovnako od 
ruky ako bubeníckym paličkám. Tí 
najmenší vyfarbovali, tvorili spoloč-
né obrazy lesa a prírody a vyrábali 
výrobky z triedeného odpadu. Tretiaci 
si trúfli na väčšie projekty z papiera a 
plastov. Majú neuveriteľnú fantáziu. 
Separovanie odpadu deti zvládajú 
už ľavou zadnou. Veď to robíme pre 
seba, pre svoju budúcnosť. 
V druháckych triedach sa žiaci cítili 
ako malí záhradkári.  V triede si zasa-
dili  semienko levandule. Ak sa im z 
neho podarí vypestovať ozajstnú le-
vanduľu, plánujú ju presadiť do škol-
skej predzáhradky.  Rovnako zasadili 

šalátovú uhorku. Vypestovaná planta 
poputuje potom do ich vlastnej  zá-
hradky alebo na záhradu k starkej. Pri 
sadení sa žiaci naučili aj to, prečo tieto 
rastliny pestujeme a ako sa o ne sta-
rať.  Hádam sa im v triede „zazelená“ 
a budú mať dôvod na radosť.
Apríl – mesiac lesov sme zakončili 
symbolicky. Stromom. Deviatacku 
tradíciu sadenia triednych strom-
čekov si udržujeme už niekoľko ro-
kov. Vďaka tomu máme dnes v areáli 
školy už malý živý plot. Každá tuja v 
ňom symbolizuje jednu triedu devia-
takov. Deviatakov, ktorí boli živí, plní 
energie, so zdravými koreňmi. Devia-
takov, ktorí  raz budú rovnako  silní a 
hrdí ako tie tuje. Tak nech sa im dobre 
rastie. Obom. Tujkám i žiakom! 
Stromy, kvety, vzduch a voda nám to 
raz vrátia. A my dúfame, že len v tom 
najlepšom. 

Mgr. E. Dobišová, ZŠ Mierové námestie

V súvislosti so Svetovým dňom po-
hybom ku zdraviu, ktorý každoročne 
pripadá na 10. mája, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v 
Banskej Bystrici pod záštitou Úradu 
verejného zdravotníctva v SR v spo-
lupráci s ostatnými Regionálnymi 
úradmi verejného zdravotníctva v 
SR vyhlasuje IX. ročník celonárodnej 
kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. 
Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. 
augusta 2021. 
Cieľom kampane je povzbudiť čo naj-
viac ľudí, aby zaradili do svojho voľné-
ho času každodenne aspoň 30 minút 
pohybových aktivít a žili zdravšie. 
Účastníci v uplynulých ročníkoch vý-
razne zvýšili svoju pohybovú aktivitu, 
mnohí z nich zhodili nadbytočné ki-
logramy a väčšina z nich sa vďaka pra-
videlnému pohybu začala cítiť lepšie.
Do kampane sa môže zapojiť každý 
bez rozdielu veku. 
Súčasťou kampane je aj súťaž o vec-
né dary. Podmienkou na zaradenie 
do žrebovania je vykonávanie fyzic-
kej aktivity aspoň 150 minút stred-
nej intenzity alebo 75 minút vysokej 

Vyzvi srdce k pohybu 2021
intenzity alebo adekvátnej časovej 
kombinácie týchto intenzít týždenne 
počas minimálne 4 týždňov za sebou.
Po ukončení kampane, najneskôr 
do 8. augusta je potrebné odoslať 
dôsledne vyplnený účastnícky list 
prostredníctvom online formulára, 
e-mailom na adresu poradna.zdra-
via@vzbb.sk alebo poštou na Regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Banskej Bystrici, odde-
lenie podpory zdravia a výchovy k 
zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 
Banská Bystrica.
Online formulár alebo účastnícky list 
môžu súťažiaci vyplniť len raz a až 
po splnení podmienok súťaže alebo 
na konci kampane. Online formulár 
bude sprístupnený 7. júna 2021. Ak 
sa súťažiaci rozhodne pre túto formu, 
pred začatím vykonávania aktivít, by 
si mal poznačiť počiatočnú váhu a 
aktivity si zatiaľ zaznamenávať mimo 
formulár. 
Všetky potrebné informácie o kam-
pani sú dostupné na stránkach www.
vzbb.sk a www.ruvzpd.sk

Adriána Šimková

Druháci si zasadili levanduľu a šalátovú uhorku.                                                                                                                                                                                                               FOTO: ZŠMN

Mesto Handlová a HA-
TER-HANDLOVÁ spol. s r.o. 
vyhlasujú súťaž o najkrajšie 
predzáhradky v meste.

Mesto sa postupne stáva opäť 
mestom kvetov nielen z dôvo-
du, že handlovskí záhradníci 
vysadili na území mesta nové 
kvety a kvetinové vázy. Stá-
le viac obyvateľov mesta sa 
venuje svojmu okoliu aj keď 
bývajú v bytových domoch a 
zveľaďujú verejné priestran-
stvá. Možno k tomu pomohla 
spoločenská situácia, kedy boli 
obyvatelia nútení ostať doma, 
no predzáhradiek stále pribú-
da a vyzerajú stále upravenej-
šie a krajšie.

Mesto si taktiež cení, že oby-
vatelia vysádzajú vo svojom 
okolí kvety a nesadia dreviny, 
nakoľko výsadbu drevín je po-
trebné vopred konzultovať s 
odd. výstavby mestského úra-
du, odd. životného prostredia. 
Dôvodom je, aby sme sa ne-
museli po rokoch s drevinou, 
ktorá bude prerastlá, nevhod-
ná a napríklad mimo pozemku 
mesta, rozlúčiť.

Aká bude najkrajšia predzá-

Súťažte o najkrajšiu predzáhradku
hradka Handlovej? Možno 
práve ta Vaša! Pošlite foto-
grafiu a vyhrajte!

Ako súťažíme
Pošlite fotografiu svojich pre-
dzáhradok v termíne od 21. 
mája do 31. mája na adresu 
predzahradka@handlova.sk. 
Do predmetu vpíšte Predzá-
hradka a do tela emailu loka-
litu, kde sa nachádza a Vaše 
meno. Poslať môžete fotogra-
fiu predzáhradky pred Vašim 
domom alebo bytovým do-
mom.

Zbierajte páčiky
Od 1. júna 2021 nájdete všet-
ky fotografie na oficiálnej FB 
stránke mesta @MestoHand-
lova a môžete pre tú svoju zís-
kavať páčiky do 15. júna 2021 
do polnoci.

Súťažíme o tri naj predzá-
hradky
Vytvorili sme tri kategórie cien. 
Fotografia predzáhradky, kto-
rá získa najviac „páčikov“ na FB 
stránke mesta, druhou ocene-
nou bude predzáhradka, ktorú 
vyberú zo zaslaných fofografií 
handlovskí záhradníci a treťou 
predzáhradkou, ktorá si zaslúži 

pozornosť, bude výber primá-
torky mesta.
Fotografie víťazných predzá-
hradiek nájdete v mestskom 
dvojtýždenníku Handlovský 
hlas a na fejsbúkovej stránke 
mesta. 

O čo súťažíte?
Cena za najvyšší počet páči-
kov: Monografia mesta Han-
dlová 1, darčeková súprava k 
645. výročiu mesta, záhradníc-
ke náradie a sadenice dopesto-
vané našimi záhradníkmi
Cena záhradníkov: Monografia 
mesta 1, darčeková súprava k 
645. výročiu mesta a záhrad-
nícke náradie
Cena primátorky: Monografia 
mesta 1, darčekové predmety 
k 645. výročiu mesta

Na deň kvetov oslávime tiež 
predzáhradky
Presne na medzinárodný deň 
kvetov, ktorý pripadá na pon-
delok 21. júna 2021, sa v Han-
dlovej stretneme, po vyjadrení 
súhlasu víťazov súťaže, a pred-
stavíme handlovské zákutia 
plné kvetov. Viac o podujatí, 
ktoré pre Vás pripravujeme na 
Deň kvetov, sa dozviete čosko-
ro. 

(JP)
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645. výročie mesta Handlová, ktoré 
oslavuje naše mesto v tomto roku, 
si pripomíname na stránkach Hand-
lovského hlasu v každom jeho vydaní 
až do konca roka bádavou súťažou o 
pekné ceny. Správne odpovede na 
súťažné otázky nájdete v Monografii 
mesta 1, ktorá vyšla v roku 2017. Ten-
to rok  ju sprístupňujeme v digitálnej 
podobe na webovom sídle mesta 
www.handlova.sk v odkliku 645. vý-
ročie mesta. Pre tých, ktorí si chcú s 
nami zasúťažiť, nie sú majiteľmi Mo-
nografie mesta 1 a nemajú ani prístup 
na internet, nájdu túto knihu v našej 
mestskej knižnici, ktorá je otvorená aj 
počas núdzového stavu.

Ako sa zapojiť a pravidlá súťaže

1. Po zverejnení krátkeho textu o 
meste bude nasledovať otázka. Vašou 
úlohou bude otázku správne zodpo-
vedať. 
2. Do súťaže sa zapojíte tak, že napí-
šete odpoveď do formulára, ktorý náj-
dete vo vydaní Handlovského hlasu 
na tomto mieste, vypíšete kontaktné 
údaje a pošlete do redakcie do uzá-
vierky budúceho čísla novín.

3. Vystrihnite súťažný kupón, vyplňte 
a vhoďte do schránky na budove MsÚ 
v obálke s označením: Súťaž 645 ale-
bo odfoťte vyplnený kupón a pošlite 
fotografiu na adresu redakcie hand-
lovsky.hlas@handlova.sk, v predmete 
správy uveďte: „Súťaž 645“ 
4. Výhercov budeme losovať každé 
dva týždne. Vždy jedna/jeden z vás 
vyhrá pekné ceny k výročiu ako sú šál-
ky, tričká, pohľadnice, magnetky. Na 
konci roka všetky správne odpovede 
zo všetkých odpovedí vylosujeme a 
trom výhercom venujeme novú Mo-
nografiu mesta 2.

Súťažná úloha č. 5

V roku 1869 sa uskutočnilo prvé sčíta-
nie obyvateľstva po Rakúsko-Uhors-
kom vyrovnaní. V Handlovej stálo 256 
domov a v nich žilo 3 072 obyvate-
ľov, teda na jednu chalupu pripadalo 
priemerne 12 ľudí, čo bolo oveľa viac 
ako v okolitých slovenských obciach. 
To bol výsledok po predkoch zdede-
ného spôsobu stavby domov, ale aj 
patriarchálneho života. Väčšina do-
mov mala poschodie, a tak ich obyt-
ná plocha bola väčšia ako v dedinách 

so slovenským obyvateľstvom, od 
ktorých sa na prvý pohľad líšili. V 
jednom takom dome žila veľkorodi-
na: Starí rodičia, jedna i dve rodiny 
ich synov, dcéry s manželmi i vnuci, 
dohromady aj tri desiatky osôb. V 
spodnej časti sa nachádzali spoloč-
né priestory ako kuchyňa, obývacia 
izba, komora a pitvor, odkiaľ viedli 
schody na poschodie, kde boli štyri i 
viac izieb pre jednotlivcov alebo ro-
diny. K domu priliehala hospodárska 
budova s maštaľou, niekedy aj senník, 
ďalej boli chlievy a stodola. Pozemok 
pri chalupe bol zvyčajne ohradený 
plotom z prútia. Pri dome boli aj orá-
činy a lúky, a tak ich nazývali „predné 
role“, pozemky pod lesom boli „zad-
né role“. Voľakedy boli takmer všetky 
domy v obci drevené, kryté šindľovou 
strechou, veď obyvatelia majstrovsky 
ovládali všetky práce s drevom vráta-
ne stavebných. Koncom 18. storočia 
Miestodržiteľstvo nariadilo  používať 
pri stavbe nových domov nehorľavé 
materiály – kameň, pálené i nepále-
né tehly alebo i hlinu, aby sa prediš-
lo hromadným požiarom. Ale k tým 
dochádzalo v Handlovej zatiaľ len 
zriedka, lebo obec bola roztiahnutá 

Otázka číslo 5: Na ktorom mieste 
bola Handlová počtom obyvateľ-
stva v rámci okresu v roku 1881?

Správna odpoveď:

......................................................................... 
Meno, Priezvisko:

.........................................................................
Email a/alebo telefónne číslo:

.........................................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádz-
kovateľ, ktorému sa poskytujú osobné 
údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 
7, 97251 Handlová , 0908 342 616, hand-
lova@handlova.sk. Doba uchovávania 
osobných údajov: do doby pominutia úče-
lu – zlosovanie výhier. Svojím podpisom 
dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi 
súhlas so spracovaním mojich osobných 
údajov pre vyššie uvedené účely. Podrob-
nosti o ochrane osobných údajov sú do-
stupné na www. handlova.sk/ samospra-
va/ osobnyudaj.

Podpis: 

.........................................................................

a domy ďalej od seba. V druhej polo-
vici 19. storočia sa postupne patriar-
chálne veľkorodiny rozpadávali, deti 
chceli žiť samostatne a stavali si vlast-
né príbytky – menšie, modernejšie s 
väčšími oknami, postavené z kameňa 
alebo tehly. Podľa sčítania ľudu z roku 
1881 počet domov dosiahol 255 a v 
nich žilo 3137 ľudí. 

Losovanie 4. kola

Správna odpoveď na otázku 4. kola je 
„sv. Katarína.“ Zo správnych odpovedí 
sme vyžrebovali pána Denisa Hickla. ...
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Program podpory lokálnych ko-
munít Nadácie COOP Jednota už 
piaty rok podporuje obce a mestá 
regiónu. Verejnosť môže hlasovať 
za jeden z troch projektov, ktorý 
nadácia podporí sumou 6 000 eur. 
Hlasovanie prebieha od 15. mája 
do 15. júna 2021 v predajniach 
COOP Jednota v Handlovej.

Hlasujte za jeden z troch projektov, ktorý získa grant 6 000 eur

Výhľadňa s bioklimatickou pergolou

Cieľom projektu je vytvoriť na ná-
mestí v Handlovej mobilnú hraciu 
plochu pre deti od 3 do 5 rokov. 

Mamičky, ktoré sú na materskej dovo-
lenke, nemajú s deťmi kam ísť, keďže 
interiérové kútiky sú momentálne 
kvôli pandémii zatvorené. Bol by to 
exteriérový detský kútik, aby detičky 
trávili čo najviac času na čerstvom 
vzduchu. Socializovali by sa nielen 
mamičky, ktoré počas pandémie boli 
s deťmi doma, ale takisto by sa so-
cializovali aj samotné detičky medzi 
svojimi detskými rovesníkmi.
V roku 2020 vzniklo na podnet ma-
mičiek s deťmi, v spolupráci s CVČ 

ZŠ Školská by pri príležitosti 60. 
výročia školy rada obohatila areál 
o edukačnú a relaxačnú plochu s 
výhľadom na mesto. 

Výhľadňa s bioklimatickou pergo-
lou poskytne príjemné a atraktívne 
prostredie pre poznávanie miestnej 
krajiny. Popisky s pomenovaním a lo-
kalizáciou okolitých pohorí ponúknu 
geomorfologický prehľad okolia, po-
menujú technické dominanty mesta. 
Okolie výhľadne dotvorí expozícia 
miestnych hornín a nerastov, bota-
nická expozícia bylín a drevín typic-
kých pre naše klimatické podmienky. 

Zóna oddychových špor tov v HANDparku
Hlavným zámerom je vytvorenie 
aktívnej rekreačnej zóny s komu-
nitným rozmerom v HANDparku, 
ktorý má veľký potenciál stať sa 
centrom oddychu pre obyvateľov 
a návštevníkov mesta.

Jadrom zóny sú prvky, ktoré Handlov-
čania dlhodobo žiadajú: dva vonkaj-
šie pingpongové stoly, dva šachové 
stolíky a plocha pre petang. Priestor 
dopĺňa kontajner, ktorý slúži ako 
sklad pre športové pomôcky, no zá-
roveň slúži ako prístrešok pre tuliva-
ky, flipcharty a potreby na vonkajšie 
stretnutia miestnych komunít ako sú 
detský a mládežnícky parlament, kto-

Mobilná hracia plocha na námestí
Handlová, mestské detské centrum 
Malinkovo, ktoré  funguje ako herňa 
pre detičky, prináša tiež rôzne eduka-
tívne kurzy a workshopy pre detičky 
s maminami. V dobe, keď ho otvárali, 
sa začala pandemická situácia zhoršo-
vať a museli ho zavrieť. Matky na ma-
terskej dovolenke majú prirodzenú 
potrebu stretávať sa a zdieľať medzi 
sebou každodenné starosti, radosti, 
skúsenosti. Deti boli v momentálnej 
pandemickej situácii veľa času doma, 
preto je cieľom projektu dostať ich na 
vzduch, aby si užili teplé mesiace v 
roku. Malinkovo tiež plánuje na tomto 
mieste workshopy, kde sa môžu ma-
miny aj detičky všeličo nové naučiť.

rý by sa o priestor staral a spravoval 
ho ako svoju dobrovoľnícku aktivitu.
Handpark získalo mesto Handlová 
do dlhodobého prenájmu od majite-
ľa pozemku - rímskokatolíckej cirkvi 
len nedávno, v marci 2021. Park je v 
zaned banom stave, ale má potenciál 
stať sa atraktívnym miestom na od-
dych, šport, pre rodiny i miestne ko-
munity. Hneď v prvých týždňoch sa 
podarilo klubu Adrenaline Bike Team 
cez verejnú zbierku s podporou mes-
ta Handlová kúpiť skatepark a nain-
štalovať ho v Handparku. 
Športové prvky sú určené pre širokú 
verejnosť. Petang si už obľúbili hand-
lovskí seniori, pingpong priláka mlad-

šie generácie, či rodiny s deťmi a šach 
je skutočne pre každého. 
Kontajner s vybavením na stretnutia, 
brainstormingy, či workshopy, bude 
určený pre komunity, ktoré prejavia 
záujem o využívanie priestoru a jeho 
spravovanie. Najvhodnejší kandidáti 
na rozbehnutie komunitných aktivít 
sú členovia DAMPu, ktorí už v minu-
losti v tomto priestore zrealizovali 
nápady na revitalizáciu Handparku.

Ponúkne tak priestor na poznávanie 
nielen pre žiakov školy, ale aj rodičov 
a širšiu komunitu mesta.
ZŠ Školská sa nachádza v atraktív-
nom zelenom prostredí. Vyvýšená 
poloha areálu ponúka pekný výhľad. 
V súčasnosti sa vo veľkom areáli na-
chádza malý altánok a detské ihrisko 
s preliezkami na opačných stranách 
areálu. V budúcnosti škola plánuje 
prepojiť tieto dve zóny vytvorením 
oddychových miest so vzdelávacími 
aktivitami. V meste sa v súčasnosti ne-
nachádza rozhľadňa, ktorá by ponúk-
la informácie o okolitých pohoriach a 
technických stavbách mesta.

Výhľadňa s bioklimatickou pergolou 
poskytne priestor pre vzdelávanie 
počas výchovnovzdelávacieho pro-
cesu ako učebňa v prírode, ako učeb-
ňa pre deti v školskom klube detí v 
popoludňajšej činnosti. Ponúkne aj 
oddychovú zónu pre rodičov žiakov 
a v neposlednom rade aj informácie 
o okolí pre obyvateľov mesta.
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Jaromír Laučík, 93 rokov,
naposledy bytom Švermova 20.

František Uhrovčík, 73 rokov,
naposledy bytom Úderníca 6/2.

Ing. Alžbeta Fidesová, 72 rokov
naposledy bytom Ľudovíta Štúra 1.

Jozef Detvan, 86 rokov,
naposledy bytom Nová Lehota 60.

Adela Vagáňová, rod. Karová, 87 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 3/42.

Ervín Hock, 89 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 3/26.

Erika Pravdová, rod. Medveďová, 80 rokov,
naposledy bytom Okružná 11.

Zdenka Ištoková, rod. Balážová, 62 rokov,
naposledy bytom Marka Čulena 13/6.

Navždy nás opustili

Spomienka
Dňa 30. mája 

si pripomenieme prvé 
smutné výročie, odkedy 

nás navždy opustila 
naša milovaná mamička 
Katarína Mamojková. 

S láskou a úctou 
spomínajú manžel, deti, 

vnúčatá a pravnúčatá. 

Posledné zbohom si musela dať, 
všetko pekné zanechať. 

Srdiečko unavené prestalo biť, 
nebolo lieku, aby si mohla žiť. 

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. 
Tá, že sa raz zahojí je iba klamné zdanie. 

V srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.

1/10/5/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 11 / 2021

je v utorok 25. mája. 
Na distribučných miestach 

noviny budú 1. 6. 2021.

Spomienka

Dňa 15. mája 
by sa dožila 100 rokov 
naša milovaná matka, 

starká, prastarká 
Anna Nagyová 

rod. Predáčová. 

S láskou spomína celá rodina.

2/10/5/2021/OI

Riadková inzercia

COOP Jednota Prievidza ponúka na prenájom 
nebytový priestor 50 m2 na ul. SNP 1. Priestor 
je vhodný na maloobchodnú činnosť a je k 
dispozícií okamžite. +421 465 199 109, +421 
915 783 345, nehnutelnosti@pd.coop.sk.

7/9/5/2021/OI

“Mama”, úplne obyčajné slovo, ktoré 
však pre mnohých z nás znamená 
celý svet. Situácia, v ktorej sa dnes 
všetci nachádzame nedovoľuje, aby 
mamičky a staré mamičky žijúce v 
našom zariadení mali možnosť objať 
svojich blízkych, pritúliť si vnúčatká 
či pravnúčatká, a len tak si posedieť 
a pospomínať na časy, keď bozk a 
objatie boli také samozrejmé. My, 
zamestnanci seniorka, sme na naše 
milé klientky nezabudli a Deň matiek 
sme oslávili spoločne s nimi. Podľa 
pani Doležalovej to bolo veľmi pek-
né a dojímavé. „Dúfam, že to bude 
pokračovať aj po iné roky, lebo tieto 
pekné zvyky treba dodržiavať.“
Myslím, že všetkých príbuzných pote-
ší, že aj vo Vašom mene sme obyva-
teľkám odovzdali pomyselnú kyticu 
uvitú z milých slov a krásnych ľudo-
vých piesní, ktoré sa počas pondelko-
vého dňa ozývali zariadením. Aj keď 
tieto oslavy boli smutnejšie, než na 
aké sme zvyknutí, snažili sme sa do-
obedie ozvláštniť a namiesto desiaty 
sme si posedeli pri koláčiku a kávičke. 
Obed bol tiež slávnostnejší a bohatší 
o pohárik dobrého vínka. Po obede 
sa ku gratulantom pridala i naša oby-
vateľka, pani Adamíková, ktorá nás 
všetkých prekvapila peknou básnič-
kou určenou všetkým mamičkám. 
„Mala som veľkú trému. Básničku si 
opakujem každú noc, ale aj tak som 

Deň matiek sme oslávili aj v senior centre milým programom 

sa bála,“ prezradila pani Adamíková. 
Kvietky na výzdobu jedálne nám 
sponzorsky darovalo Kvetinárstvo 
Janka, za čo pani majiteľke patrí veľká 
vďaka. „Pondelok bol úžasný, bolo to 
milé prekvapenie. Jedáleň bola veľmi 
pekne vyzdobená, krásne prestreté, 
koláč a obed bol veľmi chutný. Aj s 
mojou spolubývajúcou, pani Vorlo-

vou sa často rozprávame o tom, že 
sa nám tu páči. Jediné čo si prajeme 
je, aby už mohli prísť naše deti, lebo 
po telefóne sa nedá tak porozprávať,“ 
zhodnotila pani Vargová.
Všetci spoločne veríme, že sviatky, 
ktoré nás ešte tento rok čakajú, oslá-
vime spolu s Vami tak, ako to bolo 
zvykom po minulé roky. Oslava dňa 

Spomienka
Tento rok uplynulo 20 

rokov od úmrtia nášho 
milovaného manžela, 

otca a starého otca 
Pavla Príbojszkého. 

S láskou spomína 
manželka a deti 

s rodinami.

3/10/5/2021/OI

matiek mala podľa pani Fábryovej 
jedinú chybičku: „Bolo to pekné, av-
šak potešilo by nás, keby vystúpili aj 
páni a nám ženám, matkám, povedali 
zopár pekných slov.“

Iveta Ondrušíková, inštruktorka sociálnej rehabili
tácie

Namiesto desiaty si klienti senior centra posedeli pri koláčiku a kávičke.                                                                                                                                                             FOTO: SCH

Aj vy pravidelne sledujete Duel či 5 
proti 5? Aj obyvatelia Senior centra 
Handlová sú veľkými fanúšikmi tých-
to relácií. Preto sme rozhodli podob-
nú súťaž zorganizovať v našom zaria-
dení. Pomenovali sme ju Traja proti 
šiestim. 
Dňa 22. apríla sme si vytvorili televíz-
ne štúdio, kde nastúpili tri družstvá 
so svojimi asistentkami. Súťaž bola 
rozdelená do troch náročných okru-
hov: 1. Vedomosti, 2. Šport, 3. Zmysly. 
Vedomostné otázky sa týkali prírody, 

Dve dopoludnia plné súťaží

kultúry, nášho zariadenia a tiež výrob-
kov, s ktorými sa denne stretávame. 
Druhý okruh patril športu. Zhadzova-
nie kolkov, stavanie veže, či namotá-
vanie vlny na rýchlosť,  boli veľmi 
náročné disciplíny, ale všetci účast-
níci ich zvládli na výbornú. Potom 
už nasledovala skúška jednotlivých 
zmyslov. Skúste si zatvoriť oči, a len 
podľa čuchu uhádnuť niektoré bež-
né potraviny, či podľa hmatu uhád-
nuť predmety dennej potreby. Nie 
je to také jednoduché, ale Vaši starí 
rodičia i túto disciplínu zvládli bez 
problémov. 
Zábavné dopoludnie sa konalo i po-
čas nasledujúceho dňa. Tu sme však 
súťaže zamerali najmä na podporu 
hybnosti a pozornosti. Naši ďalší sú-
ťažiaci sa zúčastnili pohybových hier, 
ktoré boli určené hlavne pre klientov, 
ktorí majú pohybové problémy, prob-
lémy s motorikou, či rôzne zdravotné 
obmedzenia. Heslom súťažných dní 
nebolo vyhrať, ale zabaviť sa, a to si 
myslíme, že sa nám podarilo. Sme 
radi, že i v týchto ťažkých časoch sa 
dokážeme všetci spolu zasmiať a  
prestať myslieť na obmedzenia, kto-
ré Vám bránia tráviť čas s  najbližšími. 

Ondrušíková Iveta

Klienti odpovedali aj na vedomostné otázky.                                                     FOTO: SCH

Spomienka

Dňa 29. mája 
si pripomenieme 

nedožitých 80 rokov 
môjho drahého manžela, 

otecka a starého otca 
Ladislava Májového. 

S hlbokým žiaľom a s láskou 
spomína celá rodina.

4/10/5/2021/OI

Všetci, ktorí sme pána Jozefa Detvana 
poznali, vieme, aký mal ku krajine, k 
prírode vrúcny vzťah. Bola to jeho vá-
šeň – blúdiť horskými cestičkami s ne-
odmysliteľným košíkom, do ktorého 
zbieral dary lesa. Medzi stromami, v 
tichu hory oddychoval, čerpal sily do 
nových dní, do nových výziev, hľadal 
tam pokoj a rovnováhu života. Dnes 
už pán Detvan kráča krajinou večné-
ho pokoja.
Jozef Detvan sa narodil 26. novem-
bra 1934 v malej podhorskej dedinke 
Veľký Lom, ležiacej medzi Zvolenom 
a Veľkým Krtíšom. Tam strávil detstvo 
a prvé školské roky. Po základnej 
škole pokračoval v Lučenci na pe-
dagogickom gymnáziu. Po maturite 
pokračoval v štúdiu na Vysokej ško-
le pedagogickej v Bratislave, ktorú 
ukončil v roku 1958. Práve tu stretol 
svoju životnú lásku, slečnu Štefániu 
Čavojskú, s ktorou ešte počas štúdia 
vykročil na spoločnú cestu manžel-
skú. Po skončení štúdia spolu s man-
želkou v septembri 1958 nastúpil na 
svoju prvú a zároveň poslednú učiteľ-
skú stanicu, na Jedenásťročnú stred-
nú školu v Handlovej. Na škole, ktorá 
prešla mnohými premenami, zotrval 
plných 38 rokov, z toho 28 rokov pô-
sobil ako riaditeľ. 
A práve takto ho poznajú celé generá-
cie rodičov a študentov. Handlovské-
mu gymnáziu zostal verný i napriek 
lákavým a výhodným pracovným po-
nukám z veľkých miest na Slovensku. 
Zostal verný nášmu baníckemu mes-
tu, zapustil tu hlboké korene, pretože 
ako napísal vo svojom životopise, „ob-
ľúbil som si jeho krásnu prírodu, jeho 
okolie, jeho ľudí, medzi ktorými som 
našiel veľa priateľov na dlhé roky.“
Veľmi mu záležalo na tom, aby čím 
viac detí handlovských baníkov štu-
dovalo na vysokých školách. Úprimne 
sa tešil z toho, že táto vízia sa postup-
ne stala skutočnosťou. Bol pyšný na 
to, keď absolventi robili handlovské-
mu gymnáziu dobré meno. Neraz 
konštatoval, že práve toto bolo jeho 
poslanie, videl v tom naplnenie svoj-
ho životného učiteľského poslania. 
Prispel nielen k rozvoju školy, ale 

aj celého handlovského stredného 
školstva. Ale neuzatváral sa len do 
priestorov školy. Zúčastňoval sa ak-
tívneho spoločenského, politického 
a športového života. Bol predsedom  
mestského výboru KSS, pracoval v 
Telovýchovnej jednote Baník a bol 
zakladateľom Handlovských športo-
vých hier, ktoré trvajú dodnes. 
V roku 1995, po rokoch strávených 
medzi študentmi, odišiel do zaslúže-
ného dôchodku. 
Do siene slávy handlovského škol-
stva vstúpil v roku 2018, kedy mu 
bola udelená Cena mesta Handlová. 
Okrem toho získal mnohé ocenenia, 
medzi inými „Za rozvoj Stredoslovens-
kého kraja“, „Za rozvoj mesta Handlo-
vá“ a významné štátne vyznamenanie 
„Za vynikajúcu prácu“. Vďaka svojej 
ľudskosti mal do posledných chvíľ 
svojho života veľa priateľov, bez kto-
rých si nevedel predstaviť svoj život, 
hlavne obdobie po roku 1993, kedy 
ho navždy opustila milovaná manžel-
ka Štefánia. Dôchodok prežil v Novej 
Lehote, obklopený krásnou prírodou, 
spokojný, vyrovnaný a vždy otvorený 
pre svojich priateľov, s ktorými si rád 
zaspieval slovenské vrchárske pesnič-
ky, ktoré miloval. Česť jeho pamiatke!

(ZPOZ)

Naplnených 86 rokov života

Jozef Detvan 1934  2021.



O Plaveckom klube Handlová sme 
sa rozprávali s jeho prezidentkou, 
Ivanou Hromádkovou.

Kedy vznikol v Handlovej plavecký 
klub?
Plávanie v Handlovej má dlhú tra-
díciu. Plavecký oddiel vznikol pri 
Telovýchovnej jednote Handlová 9. 
októbra 1989 a začiatkom 90-tych 
rokov sa pretransformoval na Plavec-
ký klub Handlová. Začiatky plávania 
v Handlovej budú vždy pevne späté 
s menom Daniela Šúrová – zakla-
dateľka oddielu, klubu, dlhoročná 
prezidentka, učiteľka, trénerka. Po 
odchode Danky Šúrovej z postu pre-
zidentky Plaveckého klubu Handlová 
ju nahradila Majka Májová, po jej od-
chode túto funkciu zastávam ja.

Ako sa klub postupom času menil?
Cieľom a víziou klubu bolo pritiahnuť 
čo najviac detí, mládeže a dospelých 
na plaváreň, naučiť ich základom pla-
veckého športu. Postupom času sa 
klub vyvíjal, jeho členskú základňu 
tvorilo do 200 detí a mládeže, ktoré 
už pravidelne trénovali pod dohľa-
dom skúsených trénerov a začali 
dosahovať kvalitné výsledky v rámci 
celého Slovenska. Prvými a dlhoroč-
nými trénermi boli Danka a Vladko 
Šúrovci, Zuzka Pokryvačová, neskôr 
pribudla Stanka Gregorová, Majka 
Májová, Ivana Hromádková, Nika 
Ráczová, Miloš Váňa. Okrem pravi-
delných plaveckých tréningov klub 
zastrešoval aj základné plavecké vý-
cviky detí z celej handlovskej kotliny 
– na našej plavárni sa vystriedali snáď 
všetci škôlkári a žiaci základných škôl, 
ktorí pod vedením našich trénerov 
získali svoje prvé plavecké skúsenos-
ti. Plavecký klub Handlová úspešne 
spolupracoval aj so Združením teles-
ne postihnutých športovcov, ktorým 
bol nápomocný pri organizovaní 
športových sústredení a pretekov. 
Klub dlhoročne organizoval význam-
né plavecké celoslovenské preteky – 
O pohár mesta Handlová, organizoval 
Slovenský pohár v plávaní, či regio-
nálne majstrovstvá oblastí mladších 
aj starších žiakov. S našimi deťmi sme 
v rámci plaveckých sústredení pre-
cestovali snáď celú Európu, boli sme 
v Chorvátsku, Taliansku, Francúzsku, 
Grécku. Každý rok sme zakončievali 
tradičnou Kapriádou, kde naše deti 
predviedli rodičom, starým rodičom, 
kamarátom, čo sa všetko za celý rok 
naučili, v čom sa zdokonalili. V klube 
sme rozbehli aj trénovanie dospelých 
neplavcov a kurzy pre deti od 3 do 5 
rokov. 

Aké najväčšie úspechy členovia 
klubu dosiahli?
V 90. rokoch vznikli na základnej škole 
Morovnianska cesta športové triedy 
so zameraním na plávanie, v ktorých 
vyrástli viacerí úspešní handlovskí 
plavci – medailisti z Majstrovstiev 
Slovenska. Medzi najvýraznejšie vte-
dajšie talenty patrili Majdlen, Ingár, 
Šúrová, Kácz, Krč, Horváth, Pokryva-
čové, Hromádka. 

Plaváreň mala byť otvorená už 
pred vyše rokom a stále nefunguje. 
Ako sa vyrovnáte s touto situáciou? 
Plaváreň v Handlovej bola súčas-
ťou snáď každého z nás – či už ako 
návš tevníka alebo rodiča, ktorý sem 
pravidelne vodieval svoje ratolesti 
na tréningy. Po zavretí handlovskej 
plavárne sme dočasne našli útočis-
ko na prievidzskej plavárni, kde sme 
v obmedzenom počte cca 20 detí 
trénovali až do februára 2020. Toto 
obdobie bolo mimoriadne náročné 
– zabezpečiť dopravu pre deti, tréno-
vať na dvoch dráhach v stiesnených 
podmienkach bolo stresujúce, časo-
vo a finančne náročné nielen pre deti, 
ale aj rodičov a nás, trénerov. Boli sme 
vďační za každú pomoc, ktorú nám 
poskytlo nielen mesto Handlová, ale 
aj Slovenská plavecká federácia, ro-
dičia, všetci, ktorí verili, že táto situá-

Plaváreň bola súčasťou snáď každého z nás

cia nebude nadlho. Absolvovali sme 
niekoľko desiatok pretekov, kde naši 
zverenci aj napriek nevyhovujúcim 
tréningovým podmienkam podávali 
nadštandardné výkony – dokázali 
sa presadiť a prebojovať medzi ab-
solútnu slovenskú špičku vo svojich 
kategóriách. Vetráková, Juríček, Suja, 
Šemethas, Klátiková, úžasné hand-
lovské deti, ktoré by pri optimálnych 
plaveckých podmienkach všetkým 
ukázali, že aj v malom meste vyrastajú 
veľké talenty.

Ako fungujete počas pandémie ko-
ronavírusu?
Covid a s tým súvisiace uzatvorenie 
športovísk pre náš klub znamenal 
koniec – teda veríme, že len dočasný. 
Náš klub sa od februára 2020 nedos-
tal do vody, po vzájomnej dohode a v 
spolupráci s Plaveckým klubom Prie-
vidza naši najúspešnejší plavci pre-
stúpili do Prievidze, kde sa im dodnes 
darí rozvíjať svoje schopnosti a talent.

Koľko má klub členov?
Členská základňa Plaveckého klubu 
Handlová je v súčasnosti prakticky 
nulová – nemáme bazén, netrénu-
jeme, nemáme deti. Veríme, že po 
kolaudácii novej plavárne, po kon-
štruktívnych rozhovoroch s konate-
ľom plavárne, so zástupcami mesta 
Handlová sa nám opäť podarí roz-
behnúť a naštartovať náš klub, že sa 
opäť budeme tešiť z veľkého záujmu 
našich detí, ktorým chceme poskyt-
núť v spolupráci s prevádzkovateľom 
bazéna čo najlepšie podmienky na 
tréningovú činnosť. Naše vízie sú od-
vážne. Uvidíme, čo prinesie čas.

Čím je plávanie špecifické?
Plávanie patrí k najzdravším a najob-
ľúbenejším športovým činnostiam, 
je to druh lokomócie vykonávaný v 
špecifickom vodnom prostredí. Zara-
ďujeme ho medzi základné športové 
činnosti, v živote človeka má mno-
hostranný význam – zdravotný, vý-
chovný, rekreačný a športový. Človek 
môže tento šport vykonávať prakticky 
od narodenia až do seniorského veku.

Silver Jurtinus

Plávať môže človek od narodenia až do seniorského veku.                                                          FOTO: FACEBOOK PKH

Handlová má majstra Slovenska v 
hokejovej Tipos extralige. Mare-
kovi Viedenskému gratulujeme k 
premiérovému titulu v slovenskej 
extralige. Aká bola sezóna a čo pri-
pravuje?

V minulej sezóne si pôsobil v Slova-
ne Bratislava a po jej predčasnom 
ukončení si novú sezónu začal vo 
Zvolene. Ako sa rodila spolupráca 
s týmto tímom?
Bohužiaľ, v rozbehnutej sezóne nikto 
nič nevedel a v hokejovom živote zo-
stal každý ticho. Ja som sa pripravoval 
v Bratislave a čakal, čo príde. Na stole 
som mal reálne, a to aj pre zranenia, 
dve, možno tri ponuky. Slovan medzi 
nimi nebol. Záujem bol aj zo Zvolena, 
kde ma lanáril „Pulo“ (Radovan Puliš) 
a som rád, že som sa nechal presved-
čiť. Pri mojom rozhodovaní zavážilo aj 
to, kto tam mal trénovať.

Počas sezóny sa ti nevyhli zranenia 
a v základnej časti si odohral 21 
zápasov, v ktorých si mal bilanciu 
4+10. Ako by si zhodnotil základnú 
časť?
Bola to ďalšia sezóna, ktorá nevyšla z 
aspektu zdravia podľa predstáv. Čo sa 
tyká bodov, nebolo to najhoršie, ale 
vždy mi chvíľu trvalo, kým som sa do-
stal do zápasového tempa. Našťastie, 
tím sme mali silný a chalani ma doko-
nale zastúpili. Mohol som sa sústrediť 
na rekonvalescenciu, nech sa vrátim 
čo najsilnejší.

Tvoj tím vyhral základnú časť a 
zaistil si výhodu domáceho pros-
tredia. Vo štvrťfinále ste sa posta-
vili proti HC Nové Zámky, s ktorými 
ste urobili rýchly proces s výsled-
kom 4:0 na sériu. V semifinále si 
sa postavil proti tvojmu bývalému 
zamestnávateľovi HC Slovan Bra-
tislava. V čom bola pre teba táto 
séria špecifická?
Základnú časť sme vyhrali hlavne 
vďaka dobrej partii a tomu, že sme si 
nepripúšťali neúspech. Mali sme cieľ 
a za ním sme si tvrdo išli. Vedeli sme, 
že naša sila spočíva v tímovom duchu, 
a to sme aj dokázali, keď sme nepre-
hrali viac ako 2 zápasy po sebe. Skoré 
4:0 s Novými Zámkami je síce pek-
né, ale neboli to práve ľahké zápasy. 
Zámky mali za sebou výhru v sérii nad 
Košicami. Čo sa tyká Slovana, bolo to 
pre mňa špecifické. Mal som tam veľa 
kamarátov - či už medzi hráčmi, ale 
hlavne v realizačnom tíme. No ako to 
počas play-off býva, boli sme súpermi 
a nič sme si na ľade nedarovali. Vyhrať 
mohol len jeden. Som rád, že sme to 
boli my.

Po jednom zaváhaní v druhom zá-
pase doma, ste vyhrali všetky zápa-
sy a po výsledku 4:1 v sérií ste za-
slúžene postúpili do finále. Tam ste 
sa stretli s HK Poprad. Kapitulovali 
ste iba vo štvrtom vzájomnom zá-
pase a na domácom ľade dokráčali 
k titulu, ktorý bol pre klub tretím v 
klubovej histórii. Aké boli pocity vo 
finálovej sérii a bezprostredne po 
poslednej siréne?
Neskutočné! Na jednej strane radosť z 

Pohár Vladimíra Dzurillu v Handlovej
výhry, na strane druhej som bol šťast-
ný, že už je to za nami a spadol mi 
veľký kameň zo srdca. Posledné dni 
počas play-off som bol mysľou stále 
na zimnom štadióne a rozmýšľal som, 
čo spraviť v zápasoch lepšie, aby sme 
to ukončili. Keby ste sa opýtali Ivky 
(manželka), tak tá by vám povedala, 
že cez finále som doma ani nebol.

V spolupráci s mestom Handlová, 
Jánom Beránekom a ŠBK Handlová 
sa uskutoční Majstrovská návšteva 
základných škôl v Handlovej, a to 
aj s majstrovským pohárom pome-
novaným po brankárskej legende, 
Vladimírovi Dzurillovi. Na čo sa 
môžu tešiť žiaci základných škôl?
Na čo sa môžu tešiť? Na niečo, čo v 
Handlovej ešte nikdy nebolo a kto 
vie, či ešte niekedy bude. Nemáme 
hokejový štadión, takže titul a pohár 
v hokeji, bohužiaľ, Handlová tak skoro 
asi nevyhrá. Pripravili sme aj kartičku 
s podpisom, každý si príde na svoje. 
Pevne verím, že im to dodá odvahu 
na plnenie snov. Keď niekto niečo 
chce a venuje tomu všetku svoju 
energiu, môže sa splniť každý sen. Ten 
sa vďaka hokeju splnil aj mne.

Začal si v Prievidzi a momentálne si 
vo Zvolene. Keď sa obzrieš na svoje 
začiatky, čo ťa najviac motivovalo, 
aby si bol čo najlepší v hokeji a čo 
by si odporučil mladým začínajú-
cim športovcom?
Odporučil by som im najmä to, nech 
si šport užívajú. Mňa hokej baví ešte 
aj teraz. Aj keď to bolo niekedy ťaž-
ké, stále som išiel za svojím cieľom 
a vždy to bolo s podporou rodiny a 
kamarátov. Hlavne treba isť naplno, 
nehľadať žiadne skratky, lebo tie ne-
existujú, a to platí nielen v športe, ale 
aj v živote. Je potrebné neriešiť názor 
ľudí, ktorí nič nedokázali, ale treba 
počúvať tých, ktorí sú našimi vzormi. 
Najväčšími nepriateľmi sme si nieke-
dy sami. Jedným z mojich cieľov bolo 
ukázať neprajníkom, a tých bolo veľa, 
že na to mám. Každý len hľadá dôvo-
dy, prečo sa to nedá a málokto hľadá 
spôsoby, ako to ide.

Ivan Morvay

Marek Viedenský s pohárom.                     FOTO: FBMV

Nekonečná rekonštrukcia bazéna
Žiadny avizovaný termín otvorenia 
plávarne koncesionár nedodržal.

Koncesnú zmluvu na prevádzkovanie 
mestskej plavárne uzavrel primátor 
Rudolf Podoba so spoločnosťou B.T.I. 
spol. s r.o. v roku 2017. Koncesionár 
mal vykonať rekonštrukciu plavárne, 
vybudovať letné kúpalisko a zabezpe-
čiť prevádzkovanie mestskej plavárne 
a kúpaliska. 
Rekonštrukcia plavárne síce začala 
ešte v roku 2017, dodnes však nie je 
ukončená. Plaváreň bola podľa zá-
stupcu spoločnosti B.T.I., Jána Karu, 
hotová na 99 % už v januári 2020. Ani 

ostatný avizovaný termín kolaudá-
cie, ktorá sa mala uskutočniť v apríli, 
však spoločnosť B.T.I. nedodržala. Na 
webstránke plavárne www.plavaren-
handlova.sk už mesiace visí oznam:  
„Plaváreň zatvorená, o jej otvorení 
vás budeme včas informovať.“ Odml-
čal sa aj profil Plaváreň Handlová na 
sociálnej sieti Facebook. Zatiaľ pos-
ledný príspevok administrátor pridal 
14. apríla 2020.  
Celková hodnota koncesie je 5 184 
000 eur a mesto malo spoločnosti 
B.T.I. platiť podľa zmluvy 15 rokov 345 
600 eur ročne.

(INU)


