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Handlovské kamenné domy raz budú stáť stotisíc eur

Andrej Jedlovský za vlastnoručne vyrobenou kópiou tradičného handlovského stola.                                                                                                                                            FOTO: INU

Od pondelka 8. marca sa zmenila 
organizácia výučby v handlovs
kých základných školách a v ma
terskej škole. 

Školské vyučovanie v základných 
školách na prvom stupni je umož-
nené prednostne pre deti zamest-
nancov, ktorí musia chodiť do práce 
a pre žiakov, ktorí nemajú prístup 
na internet. Vyučovanie v základ-
ných školách na druhom stupni je 
umožnené v skupinách, v ktorých je 
maximálne päť žiakov a jeden učiteľ. 
Určené však je výhradne žiakom, 
ktorí nemajú prístup k dištančnému 
vzdelávaniu. Riaditeľky základných 
škôl môžu udeliť výnimku aj žia-
kom, ktorí nespadajú do uvedených 
kategórií.
Pre deti zamestnancov, ktorí musia 

chodiť do práce a nemôžu pracovať 
z domu je k dispozícii elokované 
pracovisko materskej školy na ulici 
Morovnianska cesta.
Základná umelecká škola je aj na-
ďalej v prevádzke rovnako ako do-
teraz. Prezenčné štúdium je určené 
pre žiakov 1. stupňa individuálnych 
odborov okrem spevu a dychových 
nástrojov.
Rozhodnutie má učinnosť do ne-
dele 21. marca. Primátorka mesta 
Handlová prijala toto rozhodnutie 
na základe Rozhodnutia ministra 
školst va, vedy, výskumu a športu 
SR  č. 2021/10079:1-A1810 v súlade 
s podmienkami uvedenými v uzne-
seniach vlády Slovenskej republiky 
č. 122 a 123 z 28. februára.

(RED)

V školách vyučujú najmä deti zamestnaných rodičov

Handlovčana Andreja Jedlovského 
odmalička fascinovali handlovské 
kamenné domy. Pred dvanástimi 
rokmi sa rozhodol, že jeden kúpi a 
postupne ho zrekonštruoval do pô
vodnej podoby. Dnes je jeho dom 
na konci Prievidzskej ulice jednou 
z najkrajších ukážok tzv. Steinbloß 
still, architektonického štýlu typic
kého pre oblasti, ktoré kolonizova
lo nemecké obyvateľstvo.

Andrej Jedlovský vyrastal v činžiaku, 
ale odmalička sa mu páčil kamenný 
dom na Pekárskej ulici. „Netušil som, 
že Handlová má nejakú nemeckú kul-
túru, že tu nejakí Nemci vôbec boli. 
Dozvedel som sa to až v škole od 
našej nemčinárky, pani Beznoskovej. 
Ona nám rozprávala o nemeckej his-
tórii v Handlovej, tak som zistil, že tie 
domy sú nemecké a postupne som 
sa o to začal zaujímať. Keď som začal 
pracovať, chcel som v takom dome 
bývať,” povedal Andrej Jedlovský.

Roky bádania

Inzerát na predaj kamenného domu 
na Prievidzskej ulici objavil po dvoch 
rokoch hľadania. „Tento dom ponúkali 
za primeranú cenu na ten stav, v akom 
bol. Normálny človek by ho nekúpil. V 
streche bola obrovská diera, ešte jed-
nu zimu a tá strecha by padla. Boli tu 
deravé stropy, žiadna elektrina, voda, 
nič. Namiesto okien boli zadoskova-
né otvory. Keď som vstúpil do hlavnej 
izby, bola tam úplná tma, ani som ne-
videl, čo tam je.” Keď dom kúpil, začal 
amatérsky bádať. „Mal som dvadsať 
rokov a vôbec som netušil, ako to 
mohlo voľakedy vyzerať. Študoval 
som knihy, hľadal na internete. Trvalo 
mi to roky. Nenašiel som však žiadnu 
fotku z interiéru tradičného domu v 
Handlovej. Inšpiráciu som hľadal aj v 
dedinách okolo Kremnice. Keď som 
už našiel nejaké interiéry, chcel som 
ich zrekonštruovať presne, nechcel 
som tam starožitnosti, ktoré nie sú z 
tohto prostredia. Muselo to byť pria-
mo z okolia Handlovej.” Originálne 

lavice mu daroval ujo, truhlice našiel 
v Nitrianskom Pravne, postele sú z 
Handlovej a stôl si vyrobil sám podľa 
fotky z Lúčok. Kým si však nebol istý, 
že je to ten správny typ, do domu ho 
nedal. „V literatúre je ten stôl opísaný 
iba slovne, obrázok k nemu nebol. V 
Pravne som našiel tento typ stola, tak 
som vyrobil jeho repliku. Neskôr som 
zistil, že starý stôl má aj môj sused a 
vyzerá skoro ako ten môj, takže som 
sa trafil.” Andrej Jedlovský sa mu-
sel pri rekonštrukcii naučiť mnoho 
profesií. „Všetko, čo som potreboval, 
som buď vyhľadal a kúpil alebo som 
si to musel vyrobiť. Aj obrázky na skle 
som maľoval sám.” S kachľovou pecou 
si však sám neporadil. „Roky som ani 
nevedel, že v rohu izby boli kachle. 
Keď som dom kúpil ostala z nich iba 
murovaná časť. Keď som videl fotku 

kachlovej pece Rastislava Haronika z 
Vyšehradného, pochopil som, že to je 
presne ono. Tak som mu napísal, on 
mi ju vyrobil a farebnosť doladil podľa 
črepov kachlí, ktoré sme tu našli.”

Zážitkové ubytovanie

Študovaním odbornej literatúry pán 
Jedlovský zistil, že handlovský ka-
menný dom má predobraz v kremnic-
kom baníckom dome. Tie však mali na 
poschodí ochodzu. „Boli to obrovské 
domy, v ktorých bývalo aj 40, 50 ľudí. 
Handlovčania si kremnický banícky 
dom prispôsobili. Najprv ich stavali z 
dreva, neskôr museli stavať už len z 
nehorľavých materiálov. Tak začali v 1. 
polovici 19. storočia budovať kamen-
né domy s rovnakou dispozíciou ako 
mali drevenice. Najprv bol z kameňa 

len spodok, vrch zrubový, potom 
stavali celé domy z kameňa a stre-
cha bola zo slamy. Všetky domy boli 
rovnaké, typizované. Vnútorné steny 
sú drevené konštrukcie vyplnené rá-
kosom. Na rozdiel od Slovákov, ktorí 
spali aj tridsiati v izbe pri peci, Nemci 
spali v chladných spacích komorách 
na poschodí.”
Dom pána Jedlovského je v Handlvej 
možno už jediný, v ktorom sa zacho-
vala čierna kuchyňa. V nej sa varilo na 
otvorenom ohni. „Tu sa piekol chlieb. 
Pec je taká veľká, že sa do nej dá vojsť. 
Je to vymyslené tak, že dym pri vare-
ní a pečení stúpa hore, aby sa človek 
neotrávil. Už som to skúšal a funguje 
to. Dym stúpa do udiarne, všetko je to 
zachované v pôvodnom stave.”

Pokračovanie článku na str. 10.

Pozvánka

19. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva 

sa bude konať 
vo štvrtok 25. marca 

o 14.00 hodine.

Program rokovania 
bude zverejný na 

webovom sídle mesta
www.handlova.sk 

Priamy prenos bude 
možné sledovať na 

youtube kanáli 
RTV Prievidza.
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Predpokladaný nástup do zamest
nania je od 1. mája 2021. 

Základná škola Školská prijme do pra-
covného pomeru ekonóma pre roz-
počet a účtovníctvo s úplným stred-
ným vzdelaním s maturitou. Náplňou 
práce je vedenie účtovnej agendy 
školy, spracovávanie účtovných závie-
rok, sledovanie priebežného čerpania 
rozpočtu, zabezpečovanie riadnej 
evidencie faktúr a ich zaúčtovanie, 
vykonávanie inventarizácie majetku 
školy, príprava podkladov na účtov-
né spracovanie, archivácia a skartácia 
písomností, vedenie evidencie tlačív. 
Od úspešných uchádzačov sa očaká-
va bezúhonnosť, zdravotná spôsobi-

Základná škola Školská hľadá ekonóma
losť, flexibilita, samostatnosť, zodpo-
vednosť, organizačné a komunikačné 
schopnosti. Platové podmienky pre 
nepedagogických zamestnancov sú 
určené podľa zákona č. 553/2003. 
Základný tarifný plat bude stanovený 
podľa odpracovaných rokov. Žiadosť 
o prijatie do zamestnania, profesijný 
životopis a súhlas uchádzača na pou-
žitie osobných údajov môžu záujem-
covia  posielať na adresu školy alebo 
elektronicky na adresu zsskolha@
gmail.com najneskôr do 22. marca 
2021. Predpokladaný nástup do za-
mestnania je od 1. mája 2021. Viac 
informácií o ponúkanom pracovnom 
mieste záujemcovia získajú na tele-
fónnom čísle 046/5475397.           (RED)

Novým prednostom Okresného úra-
du v Prievidzi sa 25. februára stal Juraj 
Gordan. Do funkcie ho vymenovala 
vláda SR.
Gordan pôsobil ako hlavný radca 
na pozemkovom a lesnom odbore 
Okresného úradu v Prievidzi. V rokoch 
2011 až 2013 bol prednostom Obvod-
ného úradu v Prievidzi.
V parlamentných voľbách v roku 2020 
kandidoval zo 76. miesta na kandidát-
ke strany Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti. „Plne sa stotožňujem s 
myšlienkami, ktoré presadzuje Kres-
ťanská únia a chcem byť nápomocný 
pri ich realizácii,“ vyjadril sa pred voľ-
bami Gordan.                             (TASR, INU)

Okresný úrad povedie nový prednosta 

Juraj Gordan                                                   FOTO: OĽANO

Slovenská pošta z dôvodu prijatých 
preventívnych opatrení proti šíreniu 
koronavírusu pristúpila k zmene otvá-
racích hodín, ktoré platia od 2. marca 
do odvolania. 
PONDELOK - PIATOK              9:00 - 17:00
SOBOTA                               ZATVORENÉ
NEDEĽA                                ZATVORENÉ 

Pošta zmenila otváracie hodiny

Mesto chce respirátory doručiť ľu
ďom do konca marca. 

Od 8. marca bude na Slovensku platí 
povinnosť nosiť respirátor FFP2 v ob-
chodných prevádzkach a v hromad-
nej doprave a od 15. marca 2021 vo 
všetkých interiéroch okrem domác-
ností. Mesto Handlová už vo februári 
rozdalo 6 860 (po dva kusy na obyva-
teľa) respirátorov obyvateľom s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, ktorí 
sú združení v Základnej organizácii 
Slovenského zväzu zdravotne po-
stihnutých a všetkým handlovským 
seniorom nad 65 rokov. K tomuto kro-
ku pristúpila samospráva Handlovej 
z dôvodu, že pozitivita na COVID-19 
nemá v okrese klesajúcu tendenciu. 
Cena za už odovzdané respirátory 
dosiahla 3850 eur. Samospráva ich 
uhradila z rozpočtu mesta. 

Ľudia sa musia nahlásiť sami

Podľa Janky Polakovičovej, zo soci-
álneho oddelenia MsÚ, počas dis-
tribúcie respirátorov sa stretli s tým, 
že bohužiaľ niektoré respirátory boli 
obyvateľom zo schránok vybraté a 
dala do pozornosti, že v meste je pri-
bližne 100 obyvateľov nad 65 rokov, 
ktorí mali obdržať respirátory už do 
konca februára a nestalo sa tak. Podľa 
jej slov: „Z dôvodu, že títo obyvatelia 
majú uvedený trvalý pobyt mesto 
Handlová, nie je možné presne iden-
tifikovať ich bydlisko. Preto uvítame, 
aby nás kontaktovali, respirátory sú 
pre nich nachystané.“ S distribúciou 
pomáhali zamestnancom sociálneho 
oddelenia Dobrovoľní hasiči z mests-
kej časti Morovno a členovia Červené-
ho kríža z Chrenovca - Brusna.
„Chceme pomôcť aj tým zdravotne 
znevýhodneným obyvateľom mesta, 
ktorí nie sú členmi miestneho zdru-
ženia. Hľadali sme spôsob, ako ich 
osloviť, pretože register ŤZP neexis-
tuje a nemáme zákonnú možnosť 
ich osloviť priamo. Vláda od 8. marca 
zaviedla povinnosť nosenia respiráto-
rov, budeme radi, ak sa nám ozvú, aby 
sme im aspoň takto mohli pomôcť ich 
ochrániť a odovzdali im po dva kusy 
respirátorov,“ povedala primátorka 
mesta, Silvia Grúberová. 

Nárok na respirátory majú všetci ŤZP 
s trvalým pobytom na území mesta 
Handlová, ktorí majú menej ako 65 
rokov a nie sú združení v miestnej 
organizácii. Stačí, ak sa držitelia pre-
ukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím telefonicky 
nahlásia do 22. marca na Sociálnom 
oddelení Mestského úradu v Handlo-
vej na telefónnych číslach: 0917 136 
273, 0917 616 391 alebo  0917 372 
750  v pracovné dni v čase od 7.00 h 
do 16.00 h a nadiktujú svoje meno, 
adresu a číslo preukazu ŤZP. Po dva 
kusy respirátorov budú pracovníci 
sociálneho oddelenia a dobrovoľ-

níci distribuovať od 23. marca. Toto 
tel. číslo môžu využiť tiež obyvatelia 
s trvalým pobytom mesto Handlová 
a nahlásiť miesto svojho pobytu. Na 
všetky nahlásené údaje sa vzťahujú 
ustanovenia zákona o ochrane osob-
ných údajov. 
Keďže mesto nedisponuje informá-
ciou, koľko ŤZP požiada o respiráto-
ry, nevie presne odhadnúť, do kedy 
budú Handlovčanom odovzdané. 
Predpoklad je, aby ich obyvatelia ob-
držali do konca marca. Ďalšie nákla-
dy na zakúpenie respirátorov mesto 
odhadlo na 1000 eur.

(RED)

Uzávierka žiadostí o účasť na výbe
rovom konaní je 31. marca.

Mesto Handlová prijme odborného 
referenta verejného obstarávania. 
Náplňou práce je zabezpečovať ve-
rejné obstarávanie pre mesto, pri-
pomienkovať zmluvy uzatvorené s 
dodávateľmi z hľadiska verejného 
obstarávania. Jeho úlohou bude aj 
vypracovávať a aktualizovať vnútor-
nú smernicu o verejnom obstarávaní. 
Úspešný uchádzač by mal mať mini-
málne ročnú prax v oblasti verejného 
obstarávania a mal by ovládať legis-
latívu, najmä zákona č.343/2015 Z. 
z. Mal by poznať európske smernice, 
rozhodovaciu a metodickú činnosť 

Úradu pre verejné obstarávanie a pro-
cesné pravidlá pri výkone dohľadu 
na Úrade pre verejné obstarávanie. 
Od úspešného uchádzača sa očaká-
va samostatnosť a flexibilita v práci, 
koncepčné a strategické myslenie, ko-
munikačné schopnosti, spoľahlivosť, 
precíznosť, rozhodnosť, lojálnosť aj 
organizačné schopnosti. Jedná sa o 
prácu na hlavný pracovný pomer s 
predpokladaným termínom nástupu 
1. mája 2021. Uzávierka písomných 
žiadostí o účasť na výberovom ko-
naní je 31. marca 2021 o 16.00 hod. 
Celé znenie oznámenia je zverejnené 
na webovom sídle www.handlova.sk 
v sekcii Mestský úrad - Zamestnanie.

(RED)

Mesto prijme refereneta pre obstarávanieVšetci zdravotne znevýhodnení Handlovčania 
dostanú od samosprávy respirátory zadarmo

Pozor na prerušenie distribúcie elektriny
Spoločnosť Stredoslovenská distri-
bučná, a.s. oznámila, že z dôvodu 
plánovaných prác na zariadeniach 
distribučnej sústavy, plánuje preru-
šiť dodávku elektriny v utotok 16. 
marca od 7.00 do 17.30 na uliciach 
Pstruhárs ka a Údernícka. 
V stredu 17. marca od 6.20 do 17.45 
bude prúd vypnutý na Remate. 
V piatok 19. marca bude prerušená 
distribúcia elektriny od 8.30 do 14.30 
na uliciach Brigádnicka, Hviezdosla-

vova, Ivana Olbrachta, J. L. Bellu, Kpt. 
Nálepku, Odbojárov a Robotnícka. 
Distribučná spoločnosť upozornila, 
že odberateľom nevzniká nárok na 
náhradu škody, ktorá bola spôsobe-
ná prerušením distribúcie elektriny v 
dôsledku plánovaných prác na zaria-
deniach. Presné čísla domov pre jed-
notlivé odstávky aj kódy odberných 
miest sú zverejnené na webstránke 
mesta www.handlova.sk v sekcii Ak-
tuality - Plánované odstávky.

Ako požiadať o pomoc v Handlovej? Sociálne oddelenie MsÚ prijíma objednávky na doručenie 
pot ravín, liekov a drogérie v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 16.00 h. 

Telefonická linka nákupov: +421 (0) 46/ 5475 351

Kto môže požiadať o pomoc? Osamelí seniori, pozitívne testovaní obyvatelia v karanténe 
a odkázaní obyvatelia.

Čo si môžete objednať? Nákup sa týka základných potravín, drogérie a liekov. Jeden nákup bude 
zreali zovaný podľa možnosti v jednom obchode. Nie je možné prihliadať na individuálne požiadavky 

nákupu akciového tovaru v rôznych prevádzkach.

Doručenie nákupov: Objednávky do 12:00 budú doručené v ten istý deň, objednávky po 12:00 budú 
doručené nasledujúci deň. Objednávky v piatok po 12:00 budú doručené až po víkende. 

 
Sociálne oddelenie neprijíma objednávky na obedy a varené pokrmy, tie zabezpečujú 

reštaurácie na donášku. 

Linku pre nákupy základných potravín, liekov a drogérie pre osamelých seniorov, ľudí v karanténe a 
odkázaných obyvateľov obnovila primátorka mesta Silvia Grúberová v príkaze 17/2021.

Vláda od 8. marca zaviedla povinnosť nosenia respirátorov.                                                                           FOTO: MsÚ

Mesto obnovilo telefonickú linku pre nákupy
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Marcový zber konárov

Mestská spoločnosť Hater Handlová 
začala od 1. marca so zberom drev-
ného odpadu zo strihania krovín a 
orezávania stromov. Zber bude trvať 
do 19. marca 2021. Konáre je možné 
uložiť v 27 lokalitách mesta, ktoré sú 
označené informačnými tabuľkami. 
Lokality boli vybrané s dôrazom na 
bezpečnosť cestnej premávky, bez-
pečnosť obyvateľov ako aj možnosti 
techniky na zvoz drevnej hmoty.
Konáre je potrebné skrátiť na dĺžku 
1,5 – 2 metre a uložiť bez použitia 
igelitových vriec.
Na zberné miesta nepatrí pokosená  
tráva, seno, kvety, lístie, burina, zvy-
šky ovocia a zeleniny, drevná štiepka 
ani hobliny a piliny. 
Konáre uložené mimo označené loka-
lity nebudú odvezené.

• „Krššáková štvrť“, lokalita medzi uli-
cami Savina a Majerníkoví
• Lokalita „Hôrka 1“ Ul. Robotnícka
• Lokalita „Hôrka 2“ križovatka ulíc Od-
bojárov a Hlboká
• Lokalita „Hôrka 3“ Ul. Ladislava No-

vomeského
• Lokalita Banská kolónia, Ul. Štrajková
• Lokalita Banská kolónia, Ul. Ligetská
• Lokalita Banská kolónia, Náhradné 
pole
• I. Krasku (miesto VKK)
• 1. mája - parkovisko športová hala
• Parková (v strede trávnatá plocha – 
schody ZUŠ)
• Cintorínska - parkovisko
• J. Kráľa - zelená plocha pred mostom
• Kremnická - za spoločnosťou Gewis
• Kunešovská (križovatka s Ul. Sadová)
• Mostná (smerom k záhradkám)
• Potočná
• Partizánska (oproti has. zbrojnici)
• Horný koniec 1 Ul. Stará cesta
• Horný koniec 2 Ul. Žiarska
• Horný koniec 3 Ul. Ciglianska
• Mestská časť Nová Lehota 1 (pod 
Lipami)
• Mestská časť Nová Lehota 2 (otočka 
autobusu)
• Mestská časť Nová Lehota 3 (spodná 
otočka autobusu)
• Mestská časť Morovno 1 (bytovka)
• Mestská časť Morovno 2
• Prievidzská -Dolný koniec – stred
• Pstruhárska

Galéria odpadkovGaléria odpadkov
VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD

9.  15. marca
Prievidzská, Mostná, ČS armády

16.  22. marca
29. August, Lipová, Údernícka

23.  29. marca
Partizánska, 29. augusta (pravá 

strana smerom do Žiaru)

V prípade, že sa kontajner naplnil, vo-
lajte na telefónne číslo 0918 471 852. 
Do kontajnerov nepatrí biologicky 
rozložiteľný odpad, nebezpečné lát-
ky, stavebná suť, ani krabice z nábyt-

ku. Uloženie veľkoobjemného odpa-
du mimo pristavených kontajnerov 
je znečisťovanie verejného priest-
ranstva.
Prvý tohtoročný zvoz veľkoobjemo-
vého opdadu sa začal 1. marca. Ak 
ste plánovaný zvoz nestihli, veľko-
objemný odpad môžete kedykoľvek 
odovzdať v Zbernom dvore v are-
áli skládky odpadov Handlová Na 
Scheiblingu. Spoločnosť Hater Hand-
lová spol. s r.o. ponúka aj spoplatnený 
odvoz. Volajte: 0918 471 852, email: 
info@hatersro.sk

ZBER KONÁROVKým projekt neprestanú blokovať 
ťažiari, niet o čom diskutovať, ho
vorí konateľ firimy Hutira. Horno
nitrianske bane Prievidza avizovali 
zmenu postoja.

Spoločnosť HUTIRA Slovakia plánu-
je vo svojej prevádzke v areáli Vý-
chodnej šachty premieňať použité 
pneumatiky na syntetický plyn, olej 
a uhlík. Projekt bol posúdený z hľa-
diska vplyvov na životné prostredie 
(EIA) už v roku 2015 a od roku 2016 
je zámer v štádiu územného konania. 
Začiatkom marca aktivisti spustili pe-
tíciu „Za zelenú budúcnosť Východnej 
šachty.“ Podľa jej autorov má Hand-
lová v súčasnosti jedinečnú možnosť 
stať sa čistejším a zelenším mestom. 
„Nesúhlasíme s tým, aby v čase, keď 
potrebujeme riešiť klimatickú a en-
vironmentálnu krízu, by mala začať v 
meste Handlová pôsobiť technológia 
zbytočne zaťažujúca klímu a predsta-
vujúca riziká pre životné prostredie. 
Toto nie je cesta, ktorou sa má mesto 
Handlová poznačené storočnou ťaž-
bou uhlia uberať,“ napísal iniciátor 
petície, Jozef Pavelka. 

Odborný posudok zdôraznil riziká

Petícia sa opiera o odborný posu-
dok, ktorý pre občianske združenia 
Priatelia Zeme – CEPA vypracovali 
Jindřich Petrlík, odborný poradca 
siete International Pollutants Eli-
mination Network pre dioxíny a 
odpady a Ladislav Hegyi, odborný 
poradca poslanca Európskeho par-
lamentu Martina Hojsíka pre životné 
prostredie. „Komunikovali sme s euro-
poslancom Hojsíkom a so združením 
Priatelia zeme. Výsledkom je táto štú-
dia, čo som veľmi rád,“ povedal Jozef 

Pavelka. 
Odborníci projekt vyhodnotili ne-
gatívne. „Projekt navrhovateľa je z 
hľadiska potreby environmentálne 
šetrnej recyklácie odpadových pne-
umatík v SR zbytočný a kontrapro-
duktívny a bude odkázaný buď na 
dovoz väčšiny odpadových pneuma-
tík z iných krajín alebo na ekonomický 
neúspech,“ tvrdia posudzovatelia.

Plánujú verejnú diskusiu

Ivo Hutira, konateľ spoločnosti Hutira, 
posudok privítal. Podľa neho je spra-
covaný ľuďmi, ktorí sú v oblasti ochra-
ny životného prostredia uznávanými 
osobnosťami. Pripomenul však, že 
počas konania posudzovania vplyvov 
na životné prostredie (EIA) nebola z 
radov občanov mesta Handlová, od-
borných kapacít ani spoločnosti Hor-
nonitrianske bane Prievidza podaná 
k projektu jediná pripomienka. „K 
petícii sa teraz vyjadrovať nebudem, 
lebo niet čo komentovať a niet o čom 
jednať,“ povedal Hutira. „Náš projekt 
už päť rokov stojí. Už v dobe, keď sme 
projekt v Handlovej uvádzali do živo-
ta, sme mali jasno v tom, že je pot-
rebné riešiť odpadové hospodárstvo 
komplexne. Vedeli sme o tom, že sú 
nastavené kritériá a jasné mantinely 
v rámci Európskej únie o útlme ko-
munálnych skládok, ktoré sa niekoľ-
kokrát odsunuli. Napriek tomu sme 
išli do projektu so srdcom, bez úvah 
o získaní dotácie s cieľom zrealizovať 
dobrú vec, ktorá bude k zlepšeniu 
životného prostredia nápomocná.“ 
Na dôvod, prečo územné konanie 
stojí sa podľa Iva Hutiru treba pýtať 
Hornonitrianskych baní Prievidza a 
Hlavného banského úradu. „Jasne 
sme deklarovali, prostredníctvom 

vyjadrenia riaditeľa Ivana Junga, že 
keď sa pohne konanie o umiestnení 
stavby, sme pripravení s obyvateľmi 
a odbornou verejnosťou, ktorá má 
skutočný záujem o to, aby Handlová 
bola zelená, zorganizovať verejnú dis-
kusiu. V opačnom prípade niet o čom 
diskutovať.“ 

Baníci sa boja o bezpečnosť

Situácia by sa podľa hovorkyne Hor-
nonitrianskych baní Prievidza, Adria-
ny Sivákovej, mohla zmeniť koncom 
tohto roka. „Stavbu spoločnosti Huti-
ra nepovolila štátna banská správa z 
bezpečnostného hľadiska. Kým pre-
biehajú akékoľvek práce v podzemí, 
navrhovaná prevádzka by zvyšova-
la riziko pre bezpečnosť banského 
prostredia a zdravie baníkov na pra-
coviskách vetraných cez Východnú 
šachtu bane Handlová. Táto situácia 
sa zmení po definitívnom uzatvorení 
Východnej šachty, čo predpokladáme 
do konca tohto roka. Následne bude 
možné nové využitie tohto areálu,“ 
povedala Siváková. 

Petícia je legitímny nástroj

Petícia je formulovaná ako výzva pre 
vedenie mesta Handlová a ďalšie zod-
povedné orgány, „aby sa zasadzovali 
za podporu projektov skutočne šetr-
ných k prostrediu, klíme a perspektív-
nych pre rozvoj mesta a nepodporili 
projekt termálnej depolymerizácie 
spoločnosti Hutira.“ Primátorka Silvia 
Grúberová petíciu považuje za legi-
tímny nástroj na vyjadrenie občian-
skej vôle. „Akonáhle nám bude petícia 
doručená, budeme sa ňou zaoberať.“

Silver Jurtinus

V petícii žiadajú mesto, aby nepodporilo projekt
spoločnosti Hutira na spracovanie pneumatík

Okolie areálu Východnej šachty z výšky.                                                                                                                                                                                                                                        FOTO: TG

Ku koncu mi-
nulého roka 
oslovila Mest-
skú políciu 
Handlová An-
drea Kašubo-
vá zo spoloč-
nosti Nestlé, 
ktorá prišla 

s myšlienkou zorganizovať zbierku 
granúl pre Karanténnu stanicu Han-
dlová. „Zbierka bola zrealizovaná v 
spolupráci s reťazcom COOP Jedno-
ta v rámci Prievidzského okresu, kde 
verejnosť mohla prispieť na dobrú 
vec zakúpením výrobkov Purina. V 
marci 2021 bolo Karanténnej stanici 
odovzdaných 50 kusov 14 kg vriec 
so suchým krmivom. Chceli by sme 
sa poďakovať pani Kašubovej, ale aj 
verejnosti, ktorí si zakúpili výrobky 
Purina a tak pomohli psíkom v na-
šej Karanténnej stanici,“ povedala 
preventistka mestskej polície Lucia 
Chudá.  

(RED)

Psom z karanténnej stanice ľudia darovali krmivo

8. marca 2021 o 7:24 hod. 
bolo sčítaných už 9 654 

Handlovčanov, to je 57,58 %
Sčítajte sa aj Vy 

na stránke www.eso.scitanie.sk

Mestskí policajti dostali 700 kg suchého krmiva pre psy.                                                                                        FOTO: JP
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Úlohou mestského úradu, ako or
gánu ochrany prírody, je predchá
dzať neodôvodneným výrubom. 

Dreviny sú významnou zložkou život-
ného prostredia. Plnia v krajine neza-
stupiteľné ekologické a environmen-
tálne funkcie. Stromy sú základným 
stavebným prvkom nielen lesov, ale 
aj rozptýlenej poľnohospodárskej a 
sídelnej vegetácie, preto už od roku 
1872 si celý svet pravidelne 20. ok-
tóbra pripomína Medzinárodný deň 
stromov. 100-ročný buk s listovou 
plochou 1600 m2 dokáže vyproduko-
vať za hodinu 17 kilogramov kyslíka, 
čo predstavuje ročnú zásobu posta-
čujúcu pre 10 ľudí. Stromy vylučujú 
do svojho okolia aj biologicky aktívne 
látky, tzv. fytoncídy, ktoré priaznivo 
pôsobia na človeka, filtrujú škodlivi-
ny zo vzduchu a tým znižujú úroveň 
kontaminácie ovzdušia. Každý vlast-
ník, správca alebo nájomca pozemku, 
na ktorom sa nachádza drevina, je po-
vinný sa o drevinu starať, ošetrovať ju 
a udržiavať. 

Tri dôvody pre výrub

V prípade výrubu dreviny je potreb-
né dodržať postup v zmysle zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny. Zákon pozná len 3 odôvodne-
né prípady pre výrub:
1. Zlý zdravotný stav dreviny – malá 
pravdepodobnosť prežitia.
2. Nevhodné hygienické podmienky 
v bytových a nebytových priestoroch.
3. Narúšanie stability stavby koreňo-
vým systémom. 
Výrub drevín je možné uskutočniť 
len počas vegetačného pokoja, ktorý 
začína každoročne 1. októbra a končí 

31. marca. Mimo uvedeného obdobia 
je výrub možný len za mimoriadnych 
okolností, napr. pri bezprostrednom 
ohrození zdravia alebo života človeka, 
alebo pri bezprostrednej hrozbe vzni-
ku značnej škody. Dreviny je možné 
vyrúbať len s povolením príslušného 
orgánu ochrany prírody. Zákon však 
z tejto povinnosti pripúšťa aj určité 
výnimky. Súhlas na výrub drevín sa 
nevyžaduje na všetky:
• stromy s obvodom kmeňa do 40 
cm meraným vo výške 130 cm nad 
zemou,
• na súvislé krovité porasty v zasta-
vanom území obce s výmerou do 10 
m2,
• na súvislé krovité porasty za hranica-
mi zastavaného územia obce s výme-
rou do 20 m2,
• na stromy s obvodom kmeňa do 80 
cm meraným vo výške 130 cm nad 
zemou, ak rastú v záhradách a v záh-
radkárskych osadách.

Kde podať žiadosť ?

Žiadosť o povolenie na výrub dre-
vín je potrebné podať na Referáte 
ochrany prírody a krajiny Oddelenia 
výstavby, územného plánu, dopravy a 
ochrany životného prostredia Mests-
kého úradu v Handlovej. Referentom 
životného prostredia je Ing. Peter 
Kerata. 
Žiadosť je možné stiahnuť na webo-
vom sídle mesta v sekcii Mestský úrad 
– Oddelenia MsÚ – Oddelenie výstav-
by – Referát ochrany prírody a krajiny. 

Kto podáva žiadosť?

V prípade výrubu verejnej zelene pri 
bytových domoch je potrebný súhlas, 

podpisy nadpolovičnej väčšiny vlast-
níkov bytov, resp. spoločenstva vlast-
níkov bytov k navrhovanému výrubu. 
Žiadosť musí podať správca bytového 
domu (napr. Handimex, Mestský by-
tový podnik...)
Každá žiadosť o výrub dreviny musí v 
zmysle vyhlášky Ministerstva životné-
ho prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o ochrane prírody 
a krajiny obsahovať aj odôvodnenie 
žiadosti. Správny poplatok je 10 eur 
u fyzických osôb a 100 eur u právnic-
kých osôb. Osoby s preukazom ŤZP sú 
od poplatku oslobodené. 
Príslušný orgán o žiadosti rozhodne 
v správnom konaní v lehote 30 dní. 
Výrub dreviny tak možno vykonať 
len po vyznačení výrubu dreviny po 
nadobudnutí právoplatnosti súhlasu 
orgánu ochrany prírody, ktorým je 
vykonávateľ výrubu povinný sa na 
požiadanie preukázať.

Náhradná výsadba drevín

Orgán ochrany prírody uloží žiada-
teľovi v súhlase na výrub dreviny 
povinnosť, aby uskutočnil primeranú 
náhradnú výsadbu drevín na vopred 
určenom mieste, a to na náklady žia-
dateľa. Ak žiadateľovi nie je možné 
uložiť povinnosť náhradnej výsad-
by, orgán ochrany prírody mu uloží 
zaplatiť finančnú náhradu do výšky 
spoločenskej hodnoty dreviny. 
Orgán ochrany prírody uloží povin-
nosť zaplatiť finančnú náhradu aj 
tomu, kto vyrúbal dreviny bez sú-
hlasu, a to do výšky spoločenskej 
hodnoty dreviny. Finančná náhrada 
je príjmom obce, na území ktorej sa 
výrub uskutočňuje.

(RED)

Čo je potrebné vedieť pred výrubom stromu? Kedy je potrebný súhlas a kedy nie?

Online verziu ankety  Handlová 
2027 vyplnilo počas februára 451 
respondentov, ďalších 20 vyplnilo 
tlačenú verziu ankety v Handlov
skom hlase. 

Všetkým respondentom za odpovede 
srdečne ďakujeme. Výstupy z ankety 
budú zapracované do strategického 
dokumentu Program rozvoja mesta 
Handlová na roky 2022 - 2027. Sto-
dva respondentov navyše prejavilo 
záujem spolupracovať na tvorbe 
plánu rozvoja nášho mesta aj naďa-
lej. Získané dáta sa budú podrobne 
analyzovať a budú slúžiť ako podkla-
dy pre jednotlivé pracovné skupiny 
strategického dokumentu. 

Víťazi žrebovania

Zároveň gratulujeme vyžrebovaným 
výhercom, ktorí si môžu prevziať svo-
je ceny na oddelení komunikácie a 
marketingu v budem MsÚ na Námestí 
baníkov. Monografia mesta Handlo-
vá I: Ivana Hodžová, tričko s motívom 
handlovského viaduktu: Valéria Ferčá-
ková a Eva Labanczová.

Čo sme zistili?

Niektoré výsledky sú zrejmé na prvý 
pohľad. Z analýzy súčasného stavu 
je napríklad zrejmé, že v súčasnosti 
najhoršie obyvatelia v meste hod-
notia dostupnosť poskytovania špe-
cializovanej zdravotnej starostlivosti 
a možnosti zamestnania v meste. Ak 
by sme použili stupnicu známkovania 

od 1 do 5 ako v škole, Handlová by v 
týchto dvoch oblastiach od občanov 
dostala 4/5. Nájdeme však aj oblasti, 
ktoré Handlovčania hodnotia pozitív-
ne. Podľa respondentov je napríklad 
kladne hodnotená komunikácia mes-
ta, ktorá by získala dvojku a kvalita sa-
mosprávy s dostupnosťou úradu bola 
ohodnotená na 2/3. Tieto dve oblasti 
si vyslúžili od občanov vo väčšom 
množstve aj jednotky, čo nás veľmi 
teší. Väčšina ostatných oblastí ako sú 
životné prostredie, bývanie, kultúrne 
a športové vyžitie, či dopravné spo-
jenie s okolitými mestami a obcami, 
boli hodnotené priemerne, okolo 
trojky.

Mesto pre život

V druhej časti dotazníka ste mohli 
vyjadriť svoj názor na to, kam by 
sa malo mesto uberať po ukonče-
ní ťažby uhlia. Najčastejšie by ste si 
priali, aby bola Handlová „Mesto pre 
život”, kde budú priaznivé podmienky 
na bývanie pre mladé rodiny. Takisto 
by ste si želali, aby sa mesto pretrans-
formovalo na iný priemysel a vytvá-
ralo podmienky pre príchod nových 
firiem a prevádzok, zároveň sa však 
ukázalo pre vás rovnako dôležité, aby 
bola Handlová v budúcnosti zeleným 
mestom, so zameraním na ekologický 
a udržateľný rozvoj.
O ďalších fázach tvorby strategického 
dokumentu Program rozvoja mesta 
Handlová na roky 2022 - 2027 bude-
mesto priebežne informovať.

Tomáš Gríger

Takmer päťsto obyvateľov vyplnilo anketu HANDLOVÁ 2027. Čo sme sa dozvedeli?
Zamestnanosť, možnosť zamestnania v meste

Dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti

Komunikácia mesta, informovanie o aktivitách samosprávy

Postupný výrub stromu patrí medzi technicky najnáročnejšie arboristicé práce.                    FOTO: PIXABAY.COM
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Handlová naša má svoju históriu, 
v niečom krásnu, v niečom temnú, 
no unikátnu. Má svoje poklady, kto-
rými sú všetky jej krásy a my, ľudia. 
Handlovčania a Handlovčanky. Patrí 
všetkým nám bez rozdielu. Faktov o 
našom meste je mnoho, spísaných 
do viacerých kníh o Handlovej, ale 
čo emócie? Čo cítime, keď sa povie 
Handlová? Hrdosť, radosť a pocit 
domova. A tak to bude vždy. Naša 
Handlová je miestom, na ktoré sme 
hrdí... miestom, kam sa radi vraciame 
a miestom, kde sa cítime najlepšie na 
svete, náš domov. Handlovú robia 
krásnou jej prírodné krásy, útulné 
dvory a zákutia, stavby, ulice a rov-
nako jej šikovní obyvatelia, umel-
ci, športovci, učitelia, podnikatelia, 
zdravotníci, predavačky, úradníci... 
Komunity susedov, dobrovoľníkov, 
rodiny počnúc deťmi až po najstaršie 
generácie. Handlovej dávame život 
my všetci, obyvatelia.

Nálezy staré 4 000 rokov

Minulosť je istá, pretože sa na nej 
nedá nič zmeniť. Ale na budúcnosti 
je najkrajšie práve to, že si ju môžeme 
tvoriť sami. Dobové nálezy hovoria, že 
už pred 4000 rokmi handlovskou kot-
linou prechádzala obchodná cesta. 
Vznik Handlovej sa datuje k 8. marcu 
1376, keď na mieste zvanom Seper-
deo Vita (Krásny les) založil Henrich 
Kriker osadu. Historicky bola Hand-
lová poľnohospodárskou obcou, hú-
ževnatí a pracovití karpatskí Nemci 
obrábali úrodné polia. Obyvatelia sa 
venovali aj lesníctvu, drevárst vu, kraj-
čírstvu... V knihách o Handlovej náj-
dete obrovské množstvo detailných 
informácií v priereze celej histórie a 
ja si dovolím spomenúť niekoľko za-
ujímavých udalostí v závere môjho 
príhovoru.

  Dobré meno mesta robia ľudia

Generácie našich predkov budovali 
krásnu Handlovú, spoločnou prácou 
prispievali k jej rozmachu. V novo-
dobých dejinách si okrem krásnych 
udalostí prešla aj tými náročnými a 
smutnými momentmi. Veľké banské 
nešťastie (rok 2009) a po roku povo-
deň. Osudy rodín prepísali tragédie. 
Život v Handlovej však povzbudili aj 
naše spoločné úspechy, projekty, die-
la a jej šikovní umelci, športovci, ak-
tívni obyvatelia, či podnikatelia, ktorí 
prispievajú svojou troškou k silnému 
lokálpatriotizmu. Handlovej robia 
dobré meno aj jej obyvatelia žijúci v 
iných končinách Slovenska ako aj za 
jeho hranicami. Handlová má dobré 

vzťahy s partnerskými mestami v Če-
chách (Zábřeh), Nemecku (Voerde) a 
v Maďarsku (Sarisáp).

Príležitosti v každej oblasti

V našom meste dnes žije 16 500 oby-
vateľov. Niektorí sme sa tu narodili, iní 
priženili, vydali, či prisťahovali. Máme 
svoje osudy, ťažké i ľahšie, píšeme prí-
behy priamo v našich uliciach. Každý 
z nás má vplyv na to, aby sa nám tu 
spolu dobre žilo. V tomto roku tvo-
ríme víziu budúcnosti nášho mesta 
a vy sa môžete zapojiť do jej tvorby. 
Pracujeme na projektoch, dobrých 
riešeniach, z ktorých viaceré sa po-
stupne plnia a plniť budú. Pre vás ob-
čanov. Každý z nás má svoje potreby 
a svoje predstavy a sny v rôznych 
oblastiach. Stabilitou v ekonomickej 
situácii mesta a s využitím zdrojov 
Európskej únie, budeme nap redovať. 
Všetci túžime po peknom prostre-
dí, čistom a zdravom, s upravenými 
verejnými priestormi, športoviska-
mi, opravenými cestami, kvalitným 
vzdelaním v našich školách, túžime 
po rozvoji podnikateľských aktivít, 
lepšej zamestnanosti, rozvoji ces-
tovného ruchu a hodnotných kultúr-
nych, športových, či spoločenských 
podujatiach. V každej oblasti je prí-
ležitosť. Handlovú v 21. storočí vidím 
ako mesto, ktoré môže byť zdravšie, 
modernejšie, so zdôraznením na ces-

tovný ruch, rozvíjané v duchu envi-
ronmentalizmu, kvalitného vzdelania, 
voľnočasového vyžitia a nesmie mu 
chýbať spolupatričnosť. S tímom ľudí, 
ktorí majú chuť a odbornosť buduje-
me mesto, na ktoré budeme môcť byť 
naďalej hrdí.

Dôležitá je ľudskosť

Dôležité v tejto chvíli je prekonať 
koronakrízu. Zasahuje jednotlivcov, 
rodiny, podnikateľské prevádzky i sa-
mosprávu. Nik z nás sa nemôže tváriť, 
že jeho sa to netýka. Ako sa hovorí, 
čas preverí vzťahy aj vlastnosti každé-
ho z nás. V tejto dobe je dôležitá ľuds-
kosť a vzájomná pomoc. Ľudskosť je o 
úcte, tolerancii, pochopení, solidarite 
a úsmeve. Pomoc o empatii, spolu-
práci a dobre v nás. V súčasnosti sa v 
ľudskosť a v dobro akosi neverí, pod 
váhou ťaživých informácií z médií. 
Ale realita nás presviedča, že v našej 
spoločnosti existujú. A preto nechaj-
me tieto naše vlastnosti vyniknúť. Pre 
Handlovú a pre nás všetkých. 

Z histórie Handlovej

- 27. 3. 1839 Handlová sa stáva mes-
tečkom udelením mestských výsad 
cisárom Ferdinandom I. a tiež získa-
la trhové právo. V roku 1886 sa stala 
opäť obcou, čo sa stretlo s nevôľou 
obyvateľov. 

Primátorka: Čo cítim, keď sa povie Handlová? Hrdosť, radosť a pocit domova

- v roku 1894 vznikol v Handlovej prvý 
dobrovoľný hasičský zbor
- v roku 1909 sa začala písať história 
spätá s priemyselnou ťažbou uhlia
- v roku 1911 sa začal stavať viadukt
- v roku 1914 sa rozšíril mor dobytka
- v roku 1922 bola založená prvá 
skautská družina v Handlovej
- v roku 1942 sa začalo s výstavbou 
kúpaliska Lesná
- v roku 1945 na Handlovú bolo hode-
ných 30 bômb. Bombardovaním bol 
takmer zničený kostol Sv. Kataríny, 
viadukt a zahynuli a zranení boli aj 
obyvatelia. 
- v roku 1959 pribudol na námestí 
výrazný architektonický prvok – Pa-
mätník hrdinov SNP
- 8. júna 1960 bol Handlovej priznaný 
štatút mesta
- v 1960 – 1961 sa udial masívny zo-
suv pôdy na Hornom konci
- v roku 1960 začal svoju činnosť vyví-
jať Dom kultúry
- v roku 1968 MsNV konštatoval ná-
rast zločinnosti v meste, na program 
prišli úvahy o zriadení mestskej po-
lície, ale kvôli nedostatku financií sa 
riešenie muselo odložiť na neurčito
- v roku 1971 sa uviedla do prevádzky 
čistička odpadových vôd
- v roku 1972 začal s výrobou závod 
Slovenka a zamestnanosť žien v mes-
te sa podstatne zvýšila
- nová športová hala v roku 1972 
hostila najlepších šporotovcov roka, 

návš tevou nás poctil aj olympijský 
víťaz Ondrej Nepela
- 1. januára 1976 boli k Handlovej pri-
pojené mestské časti Nová Lehota a 
Morovno, ktoré o to požiadali
- v roku 1977 sa budoval lesopark na 
Morovnianskom sídlisku, na Remate 
namontovali vlek Tatrapoma, na Ku-
nešovskej ulici verejné osvetlenie a na 
cintoríne Dom smútku
- v roku 1979 začali v meste premávať 
tri linky MHD, neskôr sa sieť rozšírila
- v roku 1980 mesto odovzdalo do 
užívania mestskú tržnicu
- od roku 1985 žije Handlová v zime aj 
podujatím Pochod vďaky SNP
- v roku 1988 bola verejnosti odo-
vzdaná do užívani krytá plaváreň 
- v roku 1990 bola v našom meste ob-
novená činnosť MO Matice slovenskej 
a novozaložený Spolok karpatských 
Nemcov začal pestovať a šíriť tradície 
nemeckých predkov aj prostredníct-
vom speváckej skupiny Grunwald.
- v roku 1994 vzniklo nové Centrum 
voľného času Relax
- v roku 1997 na handlovskom cinto-
ríne vyrástol Pamätník obetiam bans-
kej činnosti, autorom ktorého je Ján 
Procner
- v roku 1997 vznikla mestská spo-
ločnosť Seperdeo Vita TV, ktorú dnes 
poznáme ako RTV Prievidza
- od polovice februára 1998 bolo 
možné sa v Handlovej pripojiť na in-
ternet, službu zabezpečovala firma 
Telemont
- v roku 1998 oslavovala svoje 85. vý-
ročie Handlovská banská dychovka 
spolu s talentovanými mažoretkami
- v roku 2001 sa Kino Mier zmenilo na 
diskotéku
- v roku 2002 začali vychádzať Hand-
lovské noviny
- v roku 2004 prešla Nemocnica Hand-
lová do súkromných rúk 
- v roku 2005 sa ukončila teplofikácia 
mesta, vznikla Billa, zanikla ZŠ Krš-
šáková a začalo sa so separovaním 
odpadu
- v roku 2008 vzniklo detašované pra-
covisko Slovenského banského mú-
zea – uhoľné baníctvo na Slovensku
- rok 2009 a nasledujúce poznačila 
svetová hospodárska kríza
- v septembri 2012 sa konali prvé Dni 
dobrovoľníctva. Natierali sa zastávky 
MHD, zábradlia, upravovali sa detské 
ihriská
- postupom rokov sa vybudoval ob-
chvat námestia, rekonštruovali sa ško-
ly, vzniklo Senior centrum, v oblasti 
športu dlhé roky aktívne fungovali 
tradičné športy v Handlovej ako bas-
ketbal, futbal, gymnastika atď. 
- a mnoho iných

Silvia Grúberová

Primátorka Silvia Grúberová pri mramorovej tabuli, na ktorej je vyritý dlhý zoznam jej predchodcov.                                                                                                                  FOTO: INU

ŠPECIÁLNA PRÍLOHA: VÝROČIE ZALOŽENIA MESTA
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Z iniciatívy ministra poľnohospo-
dárstva Milana Hodžu sa začiatkom 
apríla 1925 konala v Prahe porada 
slovenských poslancov a senátorov 
o výstavbe nanajvýš potrebného že-
lezničného spojenia z hornej Nitry do 
susedných regiónov. Prejednávali sa 
alternatívy Handlová - Horná Štubňa, 
Nemecké Pravno - Príbovce, Nemec-
ké Pravno - Slovenské Pravno - Malý 
Čepčín, Handlová - Slovenské Pravno 
- Čepčín a nakoniec Handlová - Svätý 

Krížovka: Čo boli Handlovčania ochotní podstúpiť pre železnicu? 
Kríž. Prítomní sa nakoniec uzniesli z 
hospodárskych dôvodov viesť trať z 
Handlovej do Hornej Štubne, no na 
porade sa ozvali aj hlasy za upred-
nostnenie trasy Handlová - Slovenské 
Pravno - Čepčín, a to z politických dô-
vodov. Neviedla by totiž cez nemecké 
dediny. Zdalo sa, že začiatok stavby je 
na spadnutie. Na veľké pobúrenie slo-
venských politikov vláda v júli 1926 
oznámila, že pre nedostatok investícií 
sa výstavba odkladá.

Až po uzavretí obchodnej dohody s 
Maďarskom v roku 1927 sa začali lá-
mať ľady a handlovské bane sa pos-
tupne dostali pod kontrolu česko-
slovenských investorov. Iniciatívy sa 
chopili aj občania a regionálni politi-
ci a dali najavo svoju nespokojnosť s 
odďaľovaním stavby. Nakoniec sa 29. 
mája 1927 v Štubnianskych (Turčians-
kych) Tepliciach konalo veľké zhro-
maždenie, kde sa požadovalo začatie 
prác. Rečnilo sa aj o macošskej Prahe, 

no prítomní si mohli vypočuť aj reál-
ne prísľuby zo strany vysokopostave-
ných železničných úradníkov. Roko-
vanie v Tepliciach prišlo podporiť aj 
300 handlovských baníkov s dvoma 
dychovými hudbami a zástavami. Na 
rozdiel od politikov a železničných 
úradníkov išli z Handlovej pešo cez 
hory viac ako 20 kilometrov. Aby 
priš li včas, z domu odchádzali o štvr-
tej ráno. Po zhromaždení sa vracali 
do Handlovej tak, ako prišli - pešo. Za 

deň prešli takmer 50 kilometrov len 
preto, aby podporili urýchlenie výs-
tavby pre Handlovú tak prepotreb-
nej trate. Už 8. novembra 1927 sa zišli 
viacerí obecní aj župní predstavitelia 
pri prvom výkope prieskumnej štôl-
ne veľkej tunelovej stavby. Handlovú 
reprezentoval (tajnička 1, 2, 3, 4). Na 
pokračovanie prác v roku 1928 uvoľ-
nilo ministerstvo (tajnička 5).

Z knihy Monografia mesta Handlová I.

KRÍŽOVKA
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Vzhľadom na epidemiologickú situáciu žiadame, aby si záujemcovia o služby kontaktného 
centra Handlová (zamestnanci HBP, a.s.) dohodli návštevný termín telefonicky                           
na čísle 0917 594 426. Úradné hodiny Kontaktného centra Handlová sú každý pracovný deň 
od 9:00-17:00.

Kontaktné centrum v Handlovej je určené všetkým zamestnancom HBP, a.s. a ponúka BEZPLATNÉ 
poradenstvo v ekonomickej, právnej, psychologickej a sociálnej oblasti. Nachádza                                
sa na 1. poschodí budovy Podnikateľského inkubátora na Námestí baníkov. Vzniklo vďaka realizácii 
projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“,    ako reakcia na plánované ukončenie 
ťažby hnedého uhlia v našom regióne a s tým súvisiaci zánik stoviek pracovných miest.
   
PoradenstvoPoradenstvo pri riešení niektorých problémov, má pomôcť uľahčiť životnú situáciu zamestnancov 
HBP, a.s., ktorí pravdepodobne do konca roka 2023 prídu o prácu.

Niektoré z poskytovaných oblastí poradenstva :

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

Riešenie osobných a zdravotných problémov, prispôsobenie sa novým životným situáciám, podpora 
pri odstraňovaní neželaných stavov a rôznych závislostí.   

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

SOCIÁLNE PORADENSTVO 

Individuálne možnosti riešenia problémov, všeobecné sociálne poradenstvo a podpora v krízových 
situáciách, bytová otázka, poradenstvo pri vybavovaní sociálnych dávok a dávok sociálneho              
a dôchodkového zabezpečenia, pomoc pri riešení možných zdravotných problémov.

Riešenie finančnej situácie, optimalizácia úverov a poistenia, predchádzanie platobnej 
neschopnosti, prevádzkovanie živnosti a podnikania, pomoc pri riešení účtovnej agendy.

Riešenie majetkových vzťahov, pracovnoprávne a rodinné vzťahy,  zakladanie živnosti, všeobecné 
právne otázky.

PRÁVNE PORADENSTVO

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

KONTAKTNÉ CENTRUM
Mesto Handlová zriadilo

www.employment.gov.sk/www.esf.gov.sk

CO-20031-Lokalne-komunity-vyzva-inzercia_210x73.indd   1CO-20031-Lokalne-komunity-vyzva-inzercia_210x73.indd   1 19/01/2021   17:3119/01/2021   17:31

Teplé počasie prebudilo prvé sne-
žienky a tým sa skončila facebooková 
súťaž o najkrajšieho snehuliaka alebo 
sochu zo snehu. Keďže všetky súťažné 
príspevky boli plné pozitívnej energie 
a zábavy, každý, kto sa súťaže zúčast-
nil, získal handlovskú magnetku. Ak 
ste sa súťaže zúčastnili a magnetku 
ešte nemáte, vyzdvihnúť si ju môžete 
v budove MsÚ na Námestí baníkov.
Oficiálnu cenu za najviac nazbiera-
ných páčikov získala Alena Štrbavá 
s Alexom za 88 lajkov. Za nápadi-
tosť porota ocenila Luciu Miškeje 
Binkowski za sochu unavenej mamy 

Všetky snehuliaky vyhrali
snehuliakovej. Oba víťazné snehulia-
ky získavajú knihu Monografia mesta 
Handlová I.
Ľadové sochy Aničky Kittel Gurtlero-
vej sú kategória sama o sebe. Aničke 
ďakujeme za iniciovanie tejto vese-
lej zimnej súťaže a venujeme jej, za 
všetky krásne ľadové sochy, tričko s 
Haikonou viaduktu.
Súťaž o najkrajšieho snehuliaka ale-
bo sochu zo snehu prebiehala od 16. 
januára do 27. februára na oficiálnej 
facebookovej stránke mesta @Mes-
toHandlova.

(RED)

Vyhrajte monografiu mesta
Znenie tajničiek:

Meno, priezvisko:

Telefónne číslo: 

Email:

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

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

................................................................
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ, ktorému 
sa poskytujú osobné údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová , 0908 342 616, 
handlova@handlova.sk. Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu – zlosovanie 
výhier. Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich 
osobných údajov pre vyššie uvedené účely.  Podrobnosti o ochrane osobných údajov sú dostupné 
na www. handlova.sk/ samospráva/ osobnyudaj.

Podpis: .......................................................................................

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

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

1/5/3/2021/PL

2/5/3/2021/PL
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Jedáleň Senior centra Handlová 
vydáva v pracovné dni obedy so 
sebou aj cudzím stravníkom. 

Senior centrum Handlová pripravilo 
pre svojich klientov vo februári  týžd-
ne svetovej kuchyne. „Cieľom bolo 
najmä počas obeda ponúknuť našim 
obyvateľom tradičné jedlá svetových 
kuchýň. Aj týmto spôsobom sme 
chceli spestriť a spríjemniť pobyt na-
šim obyvateľom,“ povedala vedúca 
jedálne Alexandra Šorlová. 

Vepřo, knedlo aj pizza

Medzinárodnú kuchyňu odštarto-
vali týždňom slovenskej kuchyne, 
v ktorom nesmeli chýbať tradičné 
slovens ké jedlá ako sú bryndzové 
halušky, osúch s kečupom a syrom, 
bravčové stehno bratislavské, či seka-
ná pečienka s fazuľkovým prívarkom. 
V týždni českej kuchyne stravníkom 
ponúkli vepřo, knedlo, zelo, bravčo-
vé mäso na pražský spôsob, sviečko-
vú na smotane aj moravské koláče. 
Pizza, cestoviny s omáčkou, špagety 
a rizoto definuje farebnú a tempe-

Seniorom spestrila dni medzinárodná kuchyňa. Klienti hodnotia každé jedlo
ramentnú taliansku kuchyňu, ktorá 
priniesla kúsok Talianska na stoly aj 
do jedálne senior centra. Týždne sve-
tových kuchýň ukončili maďarskou 
kuchyňou. 
Seniori majú možnosť každodenne, 
pred odchodom z jedálne, hodno-
tiť jedlá bielymi a čiernymi žetónmi. 
Týždne medzinárodnej kuchyne boli 
podľa klientky, pani Zamykalovej 
dobré. Vyzdvihla najmä úpravu jedál 
na tanieri. Že jedlá boli chutné i pek-
né ocenila aj pani Balatová. „Strava mi 
chutila, stále ju hodnotím, ale všimla 
som si, že niektorí zabúdajú hodiť 
žetón.“ Pani Tonhauserová hodnotí 
stravu každý deň. Jej najviac chutila 
slovenská kuchyňa. „Sme radi za spät-
nú väzbu, ktorá nám je nápomocná 
pri zostavovaní jedálnych lístkov. 
Vieme, že každému na sto percent 
nevyhovieme. Ohľad musíme brať 
aj na obyvateľov, ktorí sú trvale pri-
pútaní na lôžko a strava musí byť pre 
nich ľahko stráviteľná. Potom sú tu 
gurmáni, ktorí by boli najradšej, keby 
bol každý deň vyprážaný rezeň a sú 
aj takí, ktorí sa dožadujú domácich 
jedál, napríklad chleba vo vajíčku,“ 

povedala Šorlová. 

Rozhoduje stravovacia komisia

Hodnota surovín na celodennú stra-
vu klientov zariadenia je 3,14 eur. „V 
tejto celkovej sume je nákup surovín 
na celý deň. Na raňajky, desiatu, obed, 
olovrant a večeru resp. druhú večeru. 
Toto je norma, do ktorej sa musíme 
zmestiť, aby jedlo bolo výživné a 
chutné,“ povedala vedúca jedálne. 
„Raz do mesiaca zasadá stravovacia 
komisia, kde sú zastúpení zamest-
nanci aj klienti, s ktorými spoločne 
diskutujeme a zostavujeme jedálny 
lístok na ďalšie týždne. Stále je to o 
kompromisoch,“ dodala Šorlová.
Jedáleň Senior centra Handlová vy-
dáva v pracovné dni obedy so sebou 
aj cudzím stravníkom. Cena obeda 
je 2,90 eur. V prípade záujmu o odo-
beranie obedov kontaktujte vedúcu 
stravovacej prevádzky Alexandru 
Šorlovú na telefónnom čísle 0905 
343 401. Jedálny lístok je zverejnený 
na webstránke zariadenia www.se-
niorcentrum.handlova.sk.

(RED) Keď stravníkom chutí, hodia biely, keď im nechutí, vyjadreia to čiernym žetónom.                                  FOTO: SCH

Pokračovanie článku z titulnej strany.

Dom Andreja Jedlovského bol vybu-
dovaný v roku 1883, niektoré jeho 
časti majitelia neskôr upravili, posled-
né stavebné zásahy sú z 30. rokov 20. 
storočia. 
Sám si vymodeloval aj sošku svätca, 
ktorá je umiestnená v nike na fasáde 
domu. „Pôvodne tam asi bola soška 
panny Márie, tá sa však nezachovala. 
Ja som tam umiestnil Jána Nepomuc-
kého, patróna proti povodniam. Po-
vodeň som totiž zažil rok potom, čo 
som dom kúpil. Voda tu však vtedy, 
našťastie, nemala čo zničiť.”
Dom je po dvanástich rokoch v sta-
ve, že sa v ňom dá bývať a Andrej 
Jedlovs ký ho využíva ako chalupu. 
„Možno v budúcnosti by som ho 
prenajímal. Mám takú víziu, chcel by 
som tu zriadiť zážitkové ubytovanie. 
Na Slovensku som ešte niečo také ne-
videl. V skanzene sa ničoho dotýkať 
nesmiete, tu by si každý mohol siah-
nuť na všetko. Je tu úplne iná atmos-
féra ako sú ľudia zvyknutí. Ale kedy to 
bude a či to bude, neviem.”

Nová Lehota, nová Štiavnica?

Andrej Jedlovský pracuje ako ge-
odet. Veľa jazdí po Slovensku a všíma 
si zaujímavé historické stavby. Ako 
však smutne konštatoval, mnohé už 
zbúrali a mnohé búranie čaká. Ťaž-
ké srdce má na obdobie socializmu, 

kedy sa historických domov zbúralo 
najviac. „Keby komunisti toto mesto 
nezbúrali, bola by to druhá Štiavni-
ca. Mohli to riešiť inak. Zbúrali celú 
obchodnú ulicu od námestia kvôli 
pár panelákom.” Banská Štiavnica 
pritom podľa Andreja Jedlovského 
vôbec nie je prestrelený príklad. „Keď 
som bol malý, Štiavnica bola schátra-

Ucelená lokalita obnovených domov v Novej Lehote.                                                                                                                             FOTO: FACEBOOK KRICKERHAUER STEINBLOSS-STIL

lé ošarpané mesto a pozrite na ňu 
dnes. Všetci Bratislavčania tam chcú 
mať chatu. Majitelia handlovských 
kamenných domov si však ešte ne-
uvedomujú, že ich domy budú mať 
za 10, 20 rokov obrovskú hodnotu.” 
Potenciál rozvoja turistického ruchu 
má podľa Andreja Jedlovského najmä 
Nová Lehota. „Nová Lehota je klenot. 

Toľko zachovaných kamenných do-
mov nie je nikde inde. Môže to byť 
krásna a drahá oblasť, v ktorej sa 
budú domy predávať za stotisíc eur. 
Keby si každý majiteľ zrekonštruoval 
fasádu do pôvodného stavu, bola by 
to cenná súvislá zástavba pôvodných 
domov. Nová Lehota je neobjavená, 
lebo nie je pri ceste, ľudia o nej ešte 
nevedia, ale dávam tomu veľkú šan-
cu. Ak majitelia domov pochopia, aké 
historické bohatstvo vlastnia, bude to 
tam vychytené. Mesto navyše urobilo 
výborný ťah, že získalo do vlastníctva 
budovu fary. To je krásna stavba s 
klenbami, má obrovskú hodnotu a 
veľký potenciál.” V celej Handlovej je 
podľa Andreja Jedlovského v súčas-
nosti 15 kvalitne zrekonštruovaných 
handlovských kamenných domov. 
Opraviť do pôvodného stavu sa ich 
však dá omnoho viac. „Niektoré domy 
vyzerajú zničené, ale pod tými brizo-
litmi sú kamenné domy, ktoré tak vô-
bec nevyzerajú. Sú prerobené, majú 
veľké trojdielne okná a to je vôbec 
to najhoršie, čo môže majiteľ urobiť. 
Dať iné okno ako originál. Ale takmer 
každému domu sa dá vrátiť pôvodná 
fasáda. Interiér, samozrejme, môže 
byť moderný. Ide o fasádu.” Obrovský 
investičný potenciál má podľa neho 
dom v Novej Lehote, ktorý aktuálne 
predáva mesto Handlová. „Keby som 
mal 13 tisíc, neváhal by som ani mi-

nútu. Ten dom má obrovský potenci-
ál. Stačí obúchať vonkajšie omietky, 
vyšpárovať ílovou hlinou s pieskom 
a máte krásny handlovský kamenný 
dom v peknom prostredí.”  

To dnes nepostaví nikto

Ako dobrý príklad rozvoja cestovné-
ho ruchu uviedol dedinu Blatnica pri 
vstupe do Gaderskej doliny. „Majite-
lia si tie drevené domčeky opravujú a 
prenajímajú ich turistom. Pochopili, 
že to má zmysel. Nie búrať. Každé-
ho zbúraného kamenného domu je 
obrovská škoda. Dreveničky sú na 
Slovensku na každom rohu. Ale ka-
menné domy bez omietky máme iba 
tu, v Handlovej. Drevenicu postaví 
bárskto, ale takýto kamenný dom? To 
sú to kvádre jedenajpolmetra na dĺž-
ku a 60 centimetrov na šírku. Ručne 
vysekané! To dnes nepostaví nikto,” 
povedal Andrej Jedlovský. 
Pri ochrane handlovských kamen-
ných domov podľa neho môže po-
môcť aj mesto. „Keby mesto na istý 
čas odpustilo dane majiteľom domov, 
ktorí zachovali pôvodnú fasádu svo-
jich kamenných domov, možno by to 
ich majiteľov motivovalo. Mestu by to 
veľmi neublížilo a ukázalo by, že mu 
záleží na tom, ako vyzerá,“ uzavrel. 

Silver Jurtinus
Pravdepodobná podoba najstaršieho zachovaného domu v oblasti Handlovej a okolia stojí v Novej Lehote. Bol postavený v roku 1870 Paulom a Thomasom Galom. 
Dodnes sa zachovali originálne prvky, kamenné ostenia okolo okien, ozdobná rímsa aj tabuľka s rokom stavby.       FOTO: FACEBOOK KRICKERHAUER STEINBLOSS-STIL

Dôležitým rysom handlovských domov je tabuľka s 
nápisom roku stavby domu a často aj menom ma-
jitela domu, ktorý chcel po sebe zanechať pamiatku 
pre budúce generácie. Už nikde inde na Slovensku sa 
taketo nápisy nenachádzaju, dokonca ani v oblas-
tiach osidlených nemeckým obyvatelstvom.
FOTO: FACEBOOK KRICKERHAUER STEINBLOSS-STIL
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Bernard Privalinec, 73 rokov,
naposl. bytom Morovnianska cesta 25/13.

Ervin Freisler, 78 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 21/4.

Emília Feldsamová, rod. Kučeráková, 86 r.,
naposledy bytom v Handlovej.

Alojz Smolinský, 77 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 29.

Anna Juríková, rod. Vagyinová, 85 rokov,
naposledy bytom Poštová 44.

Anna Litwiaková, rod. Holicová, 72 rokov,
naposledy bytom ČSA 18/5.

Nataša Farkašová, rod. Goralová, 65 rokov,
naposledy bytom Partizánska 1/37.

Gabriela Lampertová, rod. Jančichová, 
79 rokov, naposledy bytom 1. mája 2/3.

Peter Majer, 62 rokov,
naposledy bytom v Prievidzi.

Michal Radovič, 73 rokov
naposledy bytom Morovnianska cesta 13. 

Martin Poništ, 61 rokov,
naposledy bytom Pekárska 6.

Peter Tóth, Tolnay, 73 rokov,
naposledy bytom v Handlovej.

Hermina Farkašová, rod. Tonigoldová, 
nedožitých 85 r., naposledy bytom Mostná 5.

Navždy nás opustili

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 6 / 2021

je v utorok 16. marca. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 24. 3. 2021.  

Riadková inzercia
Kúpim záhradu s murovanou chatkou, s 
elektrinou, pitnou vodou, rovinatý slnečný 
pozemok. 0904 380 081
8/5/3/2021/OI

Predám dvojizbový byt na ul. ČSA v blízkosti 
predajne Mototechna (vo dvore).
V prípade záujmu volajte na MT: 0908 399 800.

8/3/2/2021/OI

Spomienka
Deň po dni plynie 

a nám len spomienka 
v srdci ostala, ktorá 

nám nedovolí zabudnúť 
na nášho milovaného 

manžela, otca a starkého 
Štefana Nemca. 

Dňa 19. marca 2021 
uplynú už 4 roky od jeho odchodu. Za tichú 

spomienku na neho ďakujeme. S láskou a úctou 
spomínajú manželka a syn s rodinou.

1/5/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 18. marca uplynú 
2 roky, čo nás navždy 

opustil náš drahý 
manžel, otec, starý otec, 

prastarý otec a krstný 
otec, brat, švagor a sused 

Ferdinand Tóth. 

Sú slová, ktoré Ti už 
nepovieme a chvíle, na ktoré spomíname 
a s tichou spomienkou ku hrobu chodíme. 

S láskou spomína manželka Emília, 
a deti Peter a Eva s rodinami.

6/5/3/2021/OI

Spomienka
S bolesťou v srdci 

si dovoľujeme pripomenúť 
všetkým známym, že 18. 
marca uplynie 10. rokov, 
čo nás navždy opustila 

naša milovaná mamička 
Mgr. Mariana Sabová, 

ktorá navždy zostane v našich srdciach. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, 

ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomína dcéra Silvia 

a syn Peter s rodinami.

4/5/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 4. marca sme si 
pripomenuli smutné 

9. výročie úmrtia našej 
milovanej maminky, 

babky, prababky 
Márie Sýkorovej. 

Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 

S láskou spomínajú dcéra Majka, 
synovia Rudolf a Milan s rodinami. 

„Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre teba slnko hriať, 

ale tí čo ťa mali radi, 
nikdy neprestanú na teba spomínať.“

3/5/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 11. marca uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

manžel, otec, starý otec, 
svokor a brat 
Ján Pančík. 

S láskou spomíname.

2/5/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 23. februára 

sme si pripomenuli 
nedožitých 56 rokov 
Romana Salešiho, 

čo nás navždy opustil. 
S láskou spomína družka 

Majka a celá rodina.

5/5/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 7. marca 2021 
uplynul jeden rok

od smrti našej drahej 
mamičky, starkej

a krstnej mamičky 
Marty Parillovej.

S láskou a úctou 
spomínajú dcéra, 

vnučka s priateľom a krstná dcéra s rodinou.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.

7/5/3/2021/OI

Spomienka
Dňa 7. marca uplynul 

rok, čo nás vo veku 
nedožitých 92 rokov 

navždy opustil 
náš milovaný 
Ján Pavolka. 

S láskou spomína 
manželka Anička, 

syn Miloš, nevesta Miroslava, vnúčatá Ivana 
a Martin a syn Vladimír s rodinou. 

Nikdy na Teba nezabudneme.

9/5/3/2021/OI

Na Slovensku má 60 percent dos
pelej populácie nadhmotnosť, 25 
percent zápasí s obezitou a obezi
tou 3. stupňa trpí asi jedno percen
to dospelej populácie, čo predsta
vuje asi 33 000 osôb. 

Výskumy jednoznačne potvrdzujú, že 
pacienti s nadhmotnosťou a obezitou 
sú rizikovou a zraniteľnou skupinou 
nielen pre známe chronické choroby, 
ale aj pre ochorenie COVID-19. Pri 
príležitosti slovenského Dňa obezity 
to pripomenula Slovenská obezitolo-
gická asociácia (SOA) a Obezitologic-
ká sekcia Slovenskej diabetologickej 
spoločnosti (OS SDS).
„Údaje získané počas pandémie nám 
ukazujú, že COVID-19 môže pre ľudí s 
nadhmotnosťou a obezitou zname-
nať väčšiu hrozbu, či už ide o zhorše-
nie pridružených ochorení, zvýšené 
riziko hospitalizácií, zvýšené riziko 
prijatia na jednotku intenzívnej sta-
rostlivosti s ťažším priebehom ocho-
renia, s vyššou pravdepodobnosťou 
nutnosti umelej pľúcnej ventilácie 
a úmrtnosti,“ upozornila Ľubomíra 
Fábryová, prezidentka SOA a OS SDS.

Čo sú rizikové faktory?

Obezita je jednou z kľúčových oblas-
tí, ktorej venujú pozornosť zdravot-
níci na celom svete - vrátane Úradu 
verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a 
regionálnych úradov verejného zdra-
votníctva, ktoré prevádzkujú Poradne 
zdravia pre občanov. „Medzi rizikové 
faktory vzniku obezity patria naprík-
lad fyzická inaktivita, sedavý spôsob 
života, nesprávne, nezdravé a nepra-
videlné stravovanie, nedostatočný 
spánok, stres. Ďalej sa môžu na vzniku 
obezity podieľať environmentálne a 
socioekonomické faktory, genetická 
predispozícia, či hormonálne poruchy 
alebo iné metabolické faktory,” vyme-

Obezita zvyšuje riziko pre ťažší priebeh a liečbu COVID-19

novali odborní pracovníci z Odboru 
podpory zdravia a výchovy k zdraviu 
ÚVZ.

Slovensko má veľa obéznych

Svetová zdravotnícka organizá-
cia považuje obezitu za chronic-
ké ochorenie, ktoré patrí do rúk 
špecialistov a vyžaduje si liečbu. 
Manažment obezity si vyžaduje 
spoluprácu viacerých odborníkov 
ako napríklad praktického lekára, 
diabetológa, kardiológa, dietológa, 
výživového špecialistu, psychológa, 
bariatricko-metabolického chirur-
ga. V medzinárodných štatistikách 
figuruje Slovensko medzi krajinami, 
ktoré majú relatívne vysoký výskyt 
obezity.
„Podstatná je aj osobná motivácia 
jednotlivca, udržateľné návyky pri 
stravovaní a pohybe, žičlivé prost-
redie s inšpirujúcimi príkladmi a 
podporou blízkych, prekonávanie 
prekážok, nastavenie osobného re-
žimu a disciplíny ako aj správne ve-
domosti a informácie,“ uviedol Peter 
Minárik, viceprezident SOA.

Začať treba stravou

Riziko vzniku obezity a s ňou súvisia-
cich chronických ochorení negatívne 
ovplyvňuje nízka fyzická aktivita a 
sedavý spôsob života. „V súčasnosti 
dlhé epizódy sedenia znižujú meta-
bolizmus a energetický výdaj, prispie-
vajú k úbytku kostrového svalstva a k 
akumulácii tuku, a to najmä v oblasti 
brucha a v orgánoch, čo významne 
prispieva k vzniku obezity, cukrovky 
2. typu a ďalších chronických ocho-
rení,“ priblížila Barbara Ukropcová z 
Biomedicínskeho centra Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave.
Pri znižovaní nadbytočnej hmotnosti 
je vhodné začať úpravou životosprá-
vy. „Ako prvé praktické kroky v oblasti 
zdravej vyváženej stravy odporúča-
me konzumovať päť porcií zeleniny 
a ovocia denne, vyhýbať sa jedlám 
vyprážaným, fastfoodom, koláčom a 
údeninám, taktiež sa vyhýbať slade-
ným nápojom a jedlám, ktoré majú 
vysoký obsah cukrov,” spresnili odbor-
ní pracovníci z Odboru podpory zdra-
via a výchovy k zdraviu ÚVZ. Dôležitá 
je aj dostatočná pohybová aktivita.

(TASR)

Svetová zdravotnícka organizácia považuje obezitu za chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu. 
FOTO: GETTY IMAGES 

Zdravotníci z Nemocnice s polikli-
nikou (NsP) Prievidza so sídlom v 
Bojniciach k 4. marcu podali vakcíny 
proti ochoreniu COVID-19 približne 
6 300 ľuďom. Očkovanie v tamoj-
šom vakcinačnom centre podstúpili 
okrem zdravotníkov, či pracovníkov 
v sociálnych službách i učitelia.
„Za tri mesiace sme u nás zaočkovali 
zatiaľ 6 300 ľudí, rýchlosť vakcinácie 
bola daná tým, koľko nám pridelili 
vakcín. Prvý mesiac sme zaočkovali 
približne 2 000, vo februári 4 000 a v 

V bojnickej nemocnici zaočkovali už približne 6300 ľudí
marci približne 300 osôb,” konkreti-
zoval riaditeľ NsP Prievidza Vladimír 
Vido. Vakcínu v Bojniciach podľa 
neho dostalo 691 učiteľov a 50 až 
60 percent nemocničných zamest-
nancov.
„Myslím, že iná cesta, ako sa dostať 
z tohto marazmu, neexistuje. V ne-
mocnici bolo doposiaľ počas prvej 
a druhej vlny chorých približne 120 
zamestnancov. Po prvom preočko-
vaní máme k tomuto týždňu prá-
ceneschopných 40 pracovníkov. Už 

len po prvom očkovaní tak klesla ich 
pozitivita,” ozrejmil Vido.
Bojnickú nemocnicu podľa neho 
vyb rali spolu s Fakultnou nemocni-
cou v Trenčíne ako zariadenia, ktoré 
majú plniť dve úlohy, okrem vakciná-
cie i distribúciu vakcín do ostatných 
nemocníc na Slovensku. „Vakcíny 
sme distribuovali zatiaľ približne 
do 25 nemocníc, z veľkých je to tá v 
Pop rade, Prešove, Nových Zámkoch 
či vojenská nemocnica,” dodal.

(TASR)

Handlovská nemocnica má aktuálnu 
pandemickú situáciu pod kontrolou. 
Tamojší zdravotníci sa momentálne 
starajú o 32 pacientov s ochorením 
COVID-19, počet zdravotníkov s 
týmto ochorením sa znížil, k čomu 
prispelo očkovanie. V pondelok 8. 

Zdravotníci sa v Handlovej starajú o 32 covid pacientov 
marca o tom informovala hovorkyňa 
nemocnice Martina Pavliková.
„Aktuálne poskytujeme zdravotnú 
starostlivosť 32 pacientom s novým 
koronavírusom, žiadny z pacientov 
nie je suspektný. Päť našich kolegov 
je pozitívnych, jeden je v karanté-
ne. Z tohto pohľadu je situácia u 
nás zvládnuteľná, aj keď s kapaci-
tou voľných lôžok sme na hranici,“ 
uviedla riaditeľka nemocnice Marta 
Eckhardtová.
Handlovská nemocnica okrem bez-
platného antigénového testovania 
poskytuje od minulého týždňa aj dve 
novinky. „Je to pre samoplatcov nový 
druh antigénového testu šetrnejšou 
metódou výteru z prednej časti 
nosa alebo RT-PCR test zo slín, kde 
pri pozitívnom výsledku testovaný 
dostane aj informáciu, či má britskú 
mutáciu nového koronavírusu,“ kon-
kretizovala Pavliková.
V nemocnici podľa nej naďalej platia 

prísne protiepidemiologické opat-
renia a zákaz návštev, zdravotníci 
zabezpečujú len neodkladnú zdra-
votnú starostlivosť.                        (TASR)

Zmena pracovnej doby 
MOM v nemocnici

Od 1. marca upravila Nemocina Agel 
Handlová pracovnú dobu mobilné-
ho odberového miesta. Ide o každú 
sobotu v mesiaci.

Pondelok  piatok, 8.00  16.00 
Sobota, 8.00  12.00 hod.

ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR



Handlovský strelecký klub funguje 
už takmer 50 rokov a po celý čas je 
predsedom klubu Ondrej Benke.

Kedy vznikol športovo strelecký 
klub v Handlovej?
Strelecký klub vznikol roku 1974 ako 
Základná organizácia Zväzarmu pri 
Uhoľných a lignitových baniach, Baňa 
Handlová. Zakladajucími členmi boli 
Jaroslav Vráblik, Anka Sršňová, Julka 
Dujsíková, Ivan Dujsík, Jozef Podolec, 
Jozef Juráš a Ján Novák a samozrej-
me ja. Po roku 1989 Zväzarm zanikol a 
vznikla nová organizácia – Združenie 
technických a športových činností, 
Základná organizácia Handlová – 
strelectvo. 

Ako ste sa dostali k streľbe?
Ja som strieľal už pred základnou 
vojenskou službou. Ako učni sme 
chodili na súťaže a zvíťazili sme na 
Majstrovstvách Československa. Keď 
som sa vrátil z vojny, začal som sa zau-
jímať o možnosti streľby v Handlovej. 
Založili sme strelecký klub a neskôr 
som aj funkcionárčil. Bol som 14 ro-
kov tajomníkom krajského výboru 
strelectva.

Koľko má klub členov?
Náš klub má momentálne približne 
70 členov, počet členov sa pohybuje 
od 70 do 90. Väčšina členov sú Hand-
lovčania, máme však členov z celého 
Slovenska. U nás je totiž členské 20 
eur, inde aj niekoľko stovák a nič vám 
nedajú. My členom preplácame ces-
tovné a štartovné na súťaže v olym-
pijskych disciplínach. Z tých 70 je 9 
členov aj v Slovenskom streleckom 
zväze. Sú to rozhodcovia, tréneri a 
členovia, ktorí strieľajú vyššie súťaže. 
Ja som rozhodca I. triedy, Juraj Bun-
dzel, Karol Burda a Vojtech Ružička 
rozhodcovia III. triedy.

Odkedy funguje strelnica?
Strelnicu sme si vybudovali svojpo-
mocne na konci 70 rokov. Vtedy som 
bol predsedom Okresnej streleckej 
rady v Prievidzi. Od Zväzarmu sme 
dostali 10 stavov. Teraz máme 16 
stavovú krytú strelnicu s elektrinou, 
bufe tom a pekným posedením pre 
strelcov. Na strelnici je povolená streľ-
ba na základe Znaleckého posudku 
od roku 1983.

Z akých zbraní sa tam dá strieľať?
Môžeme strieľať zo všetkých športo-
vých zbraní. Ja osobne preferujem 
olympijské disciplíny. Dnes totiž 
existuje množstvo rôznych súťaží a 
ja sám, ktorý v strelectve pôsobím 50 
rokov, sa v nich nevyznám.

Vychoval klub úspešných strelcov?
Pred rokom 1989 náš klub spolupra-
coval s Antonom Alexim zo ZŠ Krš-
šákova. V rámci okresu sme dosiahli 
dobré výsledky. Ivana Benkeová bola  
Majsterka okresu, v rámci kraja ob-
sadila II. a III. miesto. Ďalej zo žiakov 
Danka Moravčíková, Darinka Korgo-
vá, Ivanič, Tarabčík, Erik Schmid.
Medzi našimi strelcami v puškových 
disciplínach Anka Sršňová nemala v 
kraji súpera. Neskôr nás reprezento-
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val  Bublák Ivan, viacnásobný Majster 
SR v kategórii veterán. V pištolových 
disciplínach máme viacnásobných 
majstrov Slovenska: Jaroslav Trgiňa, 
Pavol Kamenský. Majsterkou kraja 
bola Ľubica Škodová. Teraz medzi naj-
lepších patrí Dušan Bublák, ktorý srie-
ľa športovú pištol, veľkorážnu služob-
nú pištoľ aj historické zbrane. Martina 
Khuebachová patrí medzi tri najlepšie 
v republike. Nás, strelcov, lepšie poz-
najú vonku ako doma v Handlovej. 
Dlhé roky som spolupracoval aj s Pet-
rom Matiaškom a spolu sme prispeli 
k tomu, že športová streľba sa dostala 
medzi telesne postihnutých. V Hand-
lovej sa voľakedy robila Slovenská liga 
pre telesne postihnutých. Tu si prvý-
krát vystrelila Veronika Vadovičová, 
neskoršia absolútna majsterka sveta, 
viacnásobná paralympijská víťazka. 
My sme tu mali Jožka Kvasnicu. Špor-
tová streľba telesne postihnutých je 
na Slovensku jedna z najlepších.

Organizujete aj vlastné súťaže?
Samozrejme, ročne približne 5 súťaží. 
Náš rok tradične začína druhú sobotu 
v januári prvým výstrelom. Prvou sú-
ťažou roka je potom Memoriál Jána 
Urminského. To bol bývalý majster 
športu vo vzduchovej pištoli. Organi-
zujeme aj Memoriál Jaroslava Trgiňu, 
ktorý bol viacnásobným majstrom 
republiky v streľbe zo služobných 
zbraní. Divácky asi najpríťažlivejšia 
je najvyššia slovenská liga v streľbe z 
historických zbraní. Tam je čo vidieť! 
Medzi pretekármi sú najlepší strelci 
v Európe a vo svete. Ponúkame 11 
disciplín, každý strieľa 5, 6 disciplín, 
či už sú to kresadlové zbrane, pre-
dovky, zadovky, to vidíte majstrov! 
Sezónu končíme v októbri súťažou o 
najlepšieho strelca klubu. Na súťaže 
chodí aj 50, 60 ľudí, varíme guľáš, po-
dávame kávu, vždy sa snažíme o ľudí 
dobre postarať.

Ako strelectvo poznačila pandémia 
koronavírusu?
Súťaže sa nekonajú, trénovať ale 
môžeme. Na strelnici môžu byť teraz 
maximálne šiesti ľudia. Pre našich čle-
nov je to zadarmo, donesú si zbraň, 
strelivo, zapíšu sa do knihy, postavia 
terče a môžu trénovať. Ja trénujem 
doma. Denne vystrelím 80 až 100 rán 
zo vzduchovej pištole. To je najlepšia 
príprava.

V akej disciplíne súťažíte?
Aj keď mám 77 rokov, stále sa zúčast-
ňujem súťaží vo viacerých disciplí-
nach. Najťažšia je však vzduchová 
pištoľ. V Žiari nad Hronom organizujú 
dvojdňové preteky, to je najvyššia slo-
venská strelecká liga. Strieľam športo-
vú pištoľ velkorážnu pištoľ.

Aké predpoklady by mal mať dobrý 
strelec? 
V prvom rade musí byť vytrvalý a nes-
mie sa nechať odradiť neúspechom. 
Veľa strelcov som naučil dlhodobo 
sledovať svoje výsledky. Musí mať 
však aj možnosť investovať do toho 
peniaze. Nie je to lacné hobby. Vzdu-
chová pištoľ je dvakrát drahšia ako 
guľová. Drahé sú aj náboje. Jeden sto-
jí 30 centov. Ja do roka 500 nábojov 
nevystrelím, ale sú členovia, ktorí ich 
vystrieľajú za jeden tréning. A za cenu 
historickej pušky by ste si mohli kúpiť 
dve drahé autá. Je to teda aj o penia-
zoch, o kvalite zbraní a streliva. To nie 
je šport, pri ktorom sú si všetci rovní.

Keď nemám zbraň, nikdy som ne
strieľal, ale chcel by som si to raz 
skúsiť, umožníte mi to?
Áno. Občas sa ozvú aj individuálni zá-
ujemcovia, ktorí si chcú len tak vystre-
liť alebo streľbu niekomu darovať ako 
zážitkový darček. Máme na to vhodné 
zbrane.

Silver Jurtinus
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Pod košmi v Leviciach sa rozhodo-
valo až v samom závere stretnutia
Slovenská basketbalová liga mala na 
programe 34. kolo. Handlovčania si 
pred zápasom v Leviciach obhrýzali 
nechty, pretože Prievidza siahala na 
Spiši po plnom bodovom zisku. Ak 
by sa zverencom trénera Helmecyho 
podarilo uspieť, pre handlovských 
“baníkov” by to mohlo znamenať 
definitívne rozplynutie postupových 
nádejí do vyraďovacích bojov. Rytieri 
napokon svoje hradby ubránili a nad 
Prievidzou zvíťazili 78:74.

Handlová sa na levickej palubovke 
držala iba do tretej minúty, kedy sa 
za stavu 6:7 dostali k slovu Patrioti. V 
závere prvej štvrťky uštedrili súperovi 
šnúru 8:0 a ujali sa vedenia 28:14. V 
úvode druhej časti domáci ušli do naj-
vyššieho vedenia v stretnutí (33:18) 
a s “baníkmi” to nevyzeralo ružovo. 
Za tohto stavu sa ale zeleno-čierni 
nadýchli a tentoraz oni zaznamenali 
šnúru 9:0, ktorou znížili na štyri body, 
29:33. Ešte do veľkej prestávky sa im 
podarilo stiahnúť na rozdiel bodu, 
41:42 a tesne po obrátke dokonca 
otáčali na 43:42.
Aj keď si Patrioti tesné vedenie pri-
navrátili, záverečné dejstvo začínalo 
za stavu 69:64. Domáci do neho vstú-
pili ďalšou osembodovou šnúrou a 
v 36. minúte znova odskočili na 13 
bodov, 83:70. Handlovčania sa ale 
ani v tomto prípade nezosypali. Uve-
domovali si dôležitosť stretnutia a 

opäť sa im podarilo dotiahnúť na tri 
body, 84:87. V závere ich ale Leviča-
nia preskákali pod košom, čím polo-
žili základ svojho štvrtého triumfu v 
rade. V tomto stretnutí sa “baníkom” 
podarilo zmazať dvojciferné bodové 
manko neuveriteľných šesť krát a za 
svoj výkon sa hanbiť určite nemusia. 
Napriek tomu Patriotom po 40-tich 
minútach podľahli 85:92 a ich tabuľ-
kové postavenie za šiestou Prievidzou 
sa nezmenilo.

Michal Madzin, tréner Patriotov, je za 
víťazstvo rád. „Hlavne v tretej štvrtine 
sa Handlová extrémne ťažkými stre-
lami udržala na dostrel. Zápas bol až 
do konca na vážkach. V prvej štvrti-
ne sme si v útoku mohli urobiť ešte 
väčší náskok, potom premeniť viac 
trestných hodov a premieňať pozí-
cie, ktoré sme si vytvárali. Handlová 
sa však nevzdala, bojovala celý zápas 
a do konca to bolo napínavé. Som 
rád a gratulujem našim chalanom k 
víťazstvu.“
Danilo Rakočevič, tréner Handlovej, si 
myslí, že baníci odohrali proti hlavné-
mu favoritovi ligy. „Môžeme povedať, 
že sme spokojní s hrou, ale nemyslím 
si, že by bolo nezaslúžené, keby sme 
to otočili. Keď budeme takto pokra-
čovať, tak si myslím, že bude šanca aj 
na to, aby sme preskočili Prievidzu a 
dostali sa do play off.“

Pavel Procner


