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Mesto Handlová ukončilo rok 2020 
s rekordným prebytkom 728 tisíc 
eur. Na mestskom zastupiteľstve v 
apríli budú poslanci rozhodovať, 
do akých projektov mesto peniaze 
investuje.  

Rekordný prebytok hospodárenia 
vznikol podľa slov vedúceho ekono-
mického oddelenia, Petra Mendela, 
vďaka viacerým faktorom. Ich spo-
ločným menovateľom je pandémia 
koronavírusu. Prvou reakciou samo-
správy na šírenie choroby COVID-19 
boli úsporné opatrenia, šetrenie na 
mzdách a odklad naplánovaných 
investícií. Mesto Handlová tiež vyu-
žilo ponuku vlády a prijalo finančnú 
výpomoc v maximálnej výške 345 
tisíc eur. Ušetrené peniaze a prijatá 
finančná pomoc spolu vygenerovali 
vysoký prebytok. 
O využití rezervného fondu už 
poslanci diskutovali na pracovnom 
stretnutí, rozhodovať o ňom budú na 
rokovaní mestského zastupiteľstva. 
„Nevieme, ako sa vyvinie pandémia 
a aké budú jej ekonomické dopady, 
takže nemôžeme minúť všetko a mu-
síme si nechať rezervu. Môj návrh a 
návrh hlavného ekonóma je taký, 
aby sme 300 tisíc eur ponechali v 
rezervnom fonde a 428 tisíc eur roz-
pustili na päť investičných akcií,“ po-
vedala primátorka Silvia Grúberová.
Prvý z navrhovaných projektov 
je starší zámer opravy strechy na 
Dome s opatrovateľskou službou na 
ulici 29. augusta. Na tento projekt 
podľa slov primátorky už aj prebie-
ha verejné obstarávanie. „Strecha je 
v havarijnom stave, v dome pritom 
žijú naši najstarší, najzraniteľnejší 
obyvatelia. Preto viac ako investíciu 
do infraštruktúry budov ju vnímam 
ako investíciu do sociálnej oblasti.“  
Druhým investičným zámerom je po-
kračovanie budovania parkovacích 
miest. „Oddelenie výstavby mapuje, 

Na stole je päť návrhov na čerpanie rezervného fondu

ktoré lokality by v druhej etape bolo 
potrebné riešiť,“ povedala Silvia Grú-
berová. 
Tretím zámerom je vybudovanie 
oplotených stojísk na odpad. „Uza-
mykateľné stojiská musíme vybudo-
vať po celom meste, ideálne do kon-
ca roka 2022, aby sme mohli odpad 
vážiť aj pri činžiakoch a aj adresne 
vyrátať spravodlivejšie pop latky za 
komunálny odpad,“ uviedla. 
Ako štvrtú investíciu mesto navr-
huje revitalizáciu plochy v Novej 
Lehote, takzvanú otočňu. „Malo by 
tam vzniknúť krajšie, kultivovanej-
šie miesto, ktoré by slúžilo miestnym 
obyvateľom, ale aj turistom, ktorí pri-

šli navštíviť túto zaujímavú lokalitu 
s typickými kamennými domami. Je 
tam kostol, fara s chránenými stro-
mami a verím, že v budúcnosti sa po-
darí zrekonštruovať aj faru a obnoviť 
priľahlý sad. V minulosti bola Nová 
Lehota zanedbávaná, cítime preto 
povinnosť tam investovať. Vybudo-
vanie zázemia môže pomôcť pri bu-
dovaní cestovného ruchu.“ 
Posledným, piatym návrhom je re-
konštrukcia ihriska v areáli Základ-
nej školy Školská. „Ihrisko už má viac 
ako desať rokov a je v zlom stave. Je 
potrebné zrekonštruovať ho tak, aby 
ho deti mohli adekvátne a bezpečne 
využívať.“

Podľa primátorky Grúberovej je ná-
vrh investícií koncipovaný tak, aby 
pokryl päť dôležitých oblastí života 
mesta, a to životné prostredie, šport, 
dopravu, cestovný ruch a sociálnu 
oblasť. Presnú sumu na pokrytie in-
vestičných zámerov bude mesto po-
znať až po spracovaní kompletných 
projektov a vysúťažení dodávateľov. 
„O ďalšom prípadnom čerpaní re-
zervného fondu sa budeme môcť 
baviť koncom augusta alebo v sep-
tembri, kedy budeme vedieť, aká je 
ďalšia ekonomická realita, uzavrela 
primátorka. 

Silver Jurtinus

Pozvánka 
na mestské 

zastupiteľstvo
Primátorka mesta zvolala
21. zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva. Konať 
sa bude formou 
videokonferencie 
prostredníctvom 

komunikačnej aplikácie 
ZOOM vo štvrtok 

29. apríla 2021 
o 14. hodine.

Program bude zverejný na 
webstránke mesta, priamy 

prenos sa bude vysielať 
na Youtube kanáli 

RTV Prievidza.

Termín spustenia asistovaného sčí
tania zatiaľ známy nie je.

Mesto Handlová ďakuje všetkým svo-
jim obyvateľom, ktorí sa v termíne od 
15. februára do 31. marca samosčítali 
prostredníctvom elektronického for-
mulára. K 31. 3. 2021 sa v Handlovej 
samosčítalo 13 788 obyvateľov  t. j. 
82,24%. Elektronický formulár bol 31. 
marca 2021 uzavretý. Tí, ktorí sa z rôz-
nych dôvodov nemohli sčítať elektro-
nicky sami alebo pomocou blízkych 
rodinných príslušníkov a blízkych 
známych, budú môcť využiť službu 
asistovaného sčítania prostredníc-
tvom stacionárneho a mobilného 
sčítacieho asistenta. 

Ako sa bude dať sčítať?
Navštívením kontaktných miest v 
Handlovej, ktoré budú dostupné v 
budove Mestského úradu na Námes-
tí baníkov 7 a v mestskej knižnici na 
Námestí baníkov 3.

Druhý spôsob asistovaného sčítania 
bude pomocou mobilného asistenta 
sčítania, ktorý navštívi domácnosť 
obyvateľov výlučne na telefonickú 
objednávku. Číslo telefónu mesto 
včas zverejní.
Asistované sčítanie bude spustené až 
po dohode Štatistického úradu SR s 
Úradom verejného zdravotníctva SR a 
na základe epidemiologickej situácie. 
Podľa Tibora Kolorédyho, prednostu 
MsÚ Handlová, ktorý je zodpovedný 
za sčítanie obyvateľov v Handlovej: 
„Štatistický úrad predpokladá spus-
tenie asistovaného sčítania podľa CO-
VID automatu, teda začne sa najskôr v 
tých okresoch, kde bude najnižší stu-
peň zamorenia, pričom najskorší ter-
mín predpokladá v mesiaci máj 2021“,   
a doplnil, že asistované sčítanie bude 
trvať 6 týždňov. 
Mesto Handlová bude obyvateľov 
o spustení asistovaného sčítania in-
formovať na svojom webovom sídle, 
prostredníctvom mestského rozhlasu 

a svojej facebookovej stránky. Pokiaľ 
nebude služba oficiálne spustená, 
nie je nikto poverený sčítaním a kaž-
dý, kto sa bude vydávať za sčítacieho 
asistenta tak koná neoprávnene a je 
potrebné takéto konanie ihneď nah-
lásiť MsP Handlová 0905 499 384
alebo štátnej polícii na č. 158.
Do elektronického sčítania obyva-
teľov sa najviac ľudí zapojilo hneď v 
prvý deň, 15. 2. a možnosť  samosčí-
tania využilo 651 152 obyvateľov SR. 
K 31.3. sa samosčítalo 4 844 007 oby-
vateľov, čo je 86 percent obyvateľov 
Slovenska.                                           (RED)

Poďakovanie Handlovčankám a Handlovčanom

Po zmene rokovacieho poriadku sa mestské zastupiteľstvá môžu konať prostredníctvom videokonferencie. Prebiehajú tak aj rokovania niektorých komisií, mestskej 
rady a pracovných stretnutí. Na fotografii najstarší poslanec, Eduard Straka, počas rokovania prostredníctvom videokonferencie.                                                      FOTO: JP
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Do konca marca sociálne odd. mes
ta roznieslo respirátory zdravotne 
znevýhodneným obyvateľom, kto
rí oň požiadali. Primátorka mesta 
Handlová, Silvia Grúberová, roz
hodla o ďalšej cieľovej skupine, 
ktorým budú odovzdané tieto 
ochranné pomôcky.

Na výzvu mesta pre občanov mes-
ta, ktorí sú držiteľmi preukazu ťažko 
zdravotne postihnutého (ŤZP), nie sú 
organizovaní v rámci mestskej orga-
nizácie a majú menej ako 65 rokov 
počas dvoch týždňov reagovalo 282 
občanov mesta zo 49 ulíc Handlovej. 
Pracovníci sociálneho oddelenia MsÚ 
a dobrovoľníčka k z radov zdravotne 
znevýhodnených, Petra Roobová, do 
25. 3. 2021 rozniesli všetkým prihláse-
ným po 2 kusy respirátorov. Do časti 
Nová Lehota a Horný koniec terén-
nym pracovníkom pomohli príslušníci 
Mestskej polície Handlová a do časti 
Morovno zaniesla respirátory opatro-
vateľka mesta. Za sociálne odd. mes-
ta poďakovala Janka Polakovičová: 
„Všetkým ochotným a milým ľuďom 
patrí naše poďakovanie. O respirátory 
sa prihlásili aj občania, ktorí mali viac 
ako 65 rokov a už v predchádzajúcom 
období dostali respirátory. Týmto 
záujemcom sme aktuálne nemohli 

vyhovieť. Prihlásili sa traja občania 
mesta z približne sto, u ktorých sme 
mali evidovaný trvalý pobyt mesto 
Handlová,“ uviedla. 
Mesto Handlová pokračuje s rozná-
šaním respirátorov aj v mesiaci apríl. 
Po dva respirátory obdržia  rodiny v 
hmotnej núdzi a na hranici životného 
minima, kde si rodičia uplatnili v janu-
ári 2021 dotáciu na školské potreby 
pre svoje deti vo všetkých školách v 
Handlovej. Celkovo je to viac ako 90 
osôb. Respirátory obdržia tiež všetci 
aktivační pracovníci, čo je približne 
40 ľudí. S roznášaním opäť pomôžu 
zamestnanci sociálneho oddelenia 
mesta.
Celkovo mesto Handlová odovzdalo 
od februára Handlovčankám a Hand-
lovčanom, ktorí majú viac ako 65 
rokov alebo sú ŤZP a odovzdá ešte 
rodinám v hmotnej núdzi viac ako 
7600 respirátorov (po 2 ks na osobu). 
Náklady na ich zakúpenie dosiahli 
4850 eur.
Povinnosť nosiť respirátor v interié-
roch a MHD zaviedla vláda SR od 8. 
marca 2021 ako preventívne opat-
renie proti šíreniu COVID 19. Mesto 
Handlová ďakuje obyvateľom, že 
ochranné pomôcky využívajú a chrá-
nia tak seba aj ostatných.

(JP)

Roznášanie respirátorov bude pokračovať 

Mesto tento rok svojich dlžníkov nezverejní
Zoznam dlžníkov zverejňujú sa
mosprávy v súlade so zákonom o 
správe daní. 

Mesto Handlová  avizovalo v máji mi-
nulého roka, že v januári 2021 zverej-
ní zoznam dlžníkov. Zoznam dlžníkov 
zverejňujú samosprávy pravidelne v 
súlade so zákonom o správe daní č. 
563/2009 Z. z. (daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých pred-
pisov.
Mesto Handlová zverejňovalo zoz-
namy daňových dlžníkov k 31. 12. 
predchádzajúceho roka, u ktorých 
úhrnná výška daňových nedoplat-
kov presiahla u fyzickej osoby 160 € 
a u právnickej osoby 1 600 €.  Mesto 
Handlová využíva na vymáhanie ne-
doplatkov všetky právne normy (v sú-
lade s daňovým poriadkom), vlastnú 
exekučnú činnosť a služby súdnych 
exekútorov.

V prípade, že nastávajú u obyvateľov 
problémy s platením si svojich záväz-
kov, je snahou mesta nastaviť splát-
kový režim, je však potrebné kon-
taktovať  pre konzultáciu odd. daní a 
poplatkov mesta, MsÚ Handlová, Ná-
mestie baníkov 7, tel.: 046 519 25 16. 
V roku 2021 mesto Handlová nebu-
de zverejňovať neplatičov, ktorí k 31. 
12. 2020 boli mestu dlžní. Vzhľadom 
na aktuálnu situáciu, keď je od vlani 
pozastavená exekučná činnosť, ako 
aj mimoriadne náročné obdobie pre 
jednotlivcov a podnikateľské subjek-
ty (COVID-19), k takému kroku mesto 
pristúpi po skončení vyhlásenia nú-
dzového stavu v SR.
Zároveň mesto dáva do pozornosti, 
že keď je ochota zo strany neplatiča, 
nájde sa riešenie, a preto vyzýva všet-
kých neplatičov, aby sa snažili svoje 
záväzky voči mestu splatiť.

(JP)

Tí predajcovia, ktorí vydražili predaj-
né stánky v minulom roku, by mali 
prísť na handlovské trhovisko od 9. 
apríla 2021. Dovtedy správca pripraví 
trhovisko v rámci aktuálnych hygie-
nických opatrení.
Aktuálna vyhláška Úradu verejného 
zdravotníctva SR platná od 19. marca 
2021 (COVID 19) umožnila otvorenie 
mestských  trhovísk za vopred ur-
čených hygienických opatrení. Pre-
dajcovia môžu predávať sadenice, 
rezané kvety, zeleninu, ovocie a pot-
raviny. Prevádzkovateľ musí zabezpe-
čiť jednosmerný pohyb zákazníkov, 
regulovať vstup a výstup z trhoviska, 
umiestniť predajné miesta s minimál-
nou vzdialenosťou 2 m.
Správcom mestského trhoviska v 
Handlovej je Mestský bytový pod-
nik Handlová, s.r.o. (MSBP Handlová, 
s.r.o.), ktorý aktuálne kontaktuje pre-
dajcov, ktorým zaslal oznámenie o 
konaní dražby pre predajné miesta. 
Dražba sa bude konať 7. apríla o 9.00 
h na právo prednostného predaja na 
trhovisku na obdobie jedného roka. 

Dražba sa týka 12 predajných stolov 
v termíne od 15. mája 2021 do 30. 
apríla 2022 s návrhom na najnižšie 
podanie 750 eur. 
V minulom roku stúpli náklady na 
prevádzku mestského trhoviska z 
dôvodu potreby zabezpečenia hy-
gienických opatrení na dvojnásobok. 
Už viac ako 15 rokov pri dražbe MsBP 
Handlová, s.r.o. dražil stánky za sumu 
500 eur na rok, čo nepokrývalo reálne 
náklady na prevádzku trhoviska. Ten-
to rok, z vyššie uvedených dôvodov, 
budú stánky dražené za vyššiu sumu. 
Podľa slov konateľa MSBP Handlová, 
s.r.o., Rudolfa Vlka, nie je iná cesta: 
„Dlho sme zvažovali, či pristúpime 
k zvýšeniu najnižšieho podania na 
predajné miesta v období pandémie. 
Avšak niekoľko rokov je trhovisko 
stále v mínuse, v podstate vždy boli 
roky, kedy sme nezvyšovali výšku 
podania (ceny) na predajné miesto z 
rôznych príčin. Dúfam, že sa nám po-
darí dostať fungovanie trhoviska na 
rentabilnú úroveň a nájdeme pocho-
penie a dohodu u všetkých predajcov. 

Mestské trhovisko by malo byť otvorené od 9. apríla

Zároveň informujeme všetkých, ktorí 
majú záujem o využitie predajného 
miesta na mestskom trhovisku, aby 
nás neváhali kontaktovať aj s krátko-
dobým prenájmom predajného stán-
ku. Vzhľadom na aktuálnu situáciu 
však musíme znížiť počet predajných 
miest,“ uviedol konateľ MSBP Handlo-
vá, s.r.o. Cena za nájom na jeden deň 
pre nevydražené stoly je 16,60 eur. 
Predajcovia z minuloročnej dražby 
majú predajné miesta vydražené do 
konca apríla t. r. Ako bude trhovisko 
otvorené potom, závisí od toho, ako 
sa trhovníci dohodnú so správcom 
trhoviska. 
Za nájom predajného miesta sú pre-
dajcovia povinní zaplatiť tiež miest-
ne dane. Výška dane v Handlovej za 
záber verejného priestranstva je sta-
novená v zmysle VZN č. 4/2020, kto-
rým  sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2013 
o miestnych daniach na území mesta 
Handlová. Sadzba dane je 2,- €/ za 
každý aj začatý m2/za každý aj zača-
tý deň.                                

                      (JP)

Záhradníci spoločnosti Hater - Hand-
lová minulý rok vysadili do trávna-
tých plôch v centre mesta cibuľoviny. 
V tomto období začínajú vyrastať. Je 
preto veľmi dôležité, aby po nich nik-
to nestúpal, lebo sa poškodia a nevy-
tvoria kvety. 
„Boli by sme veľmi vďační, keby ste 
aspoň na krátky čas obmedzili skraco-
vanie si cesty cez trávniky, prípadne 

Dajme kvietkom čas vyrásť. Oplatia nám to

aspoň dávali pozor na to, kam stúpa-
te. Keď sa tento rok kvietky nepoš-
kodia, po odkvitnutí si stiahnu živiny 
späť do cibúľ a o rok budú ešte krajšie. 
Za pochopenie a spoluprácu pri zve-
ľaďovaní mestskej zelene Vám vopred 
ďakujeme,“ napísali záhradníci na svoj 
facebookový profil Hater-Handlová 
spol sro.                                              

 (RED, FOTO: WHITEFLOWERFARM.COM)

Telefonická linka 0915 874 998 
bude dostupná v pracovné dni v 
čase od 9.00 h do 15.00 h do konca 
apríla. 

Mesto Handlová zriadilo od 22. marca 
2021 telefonickú linku pre nahlasova-
nie do „čakárne“ na očkovanie proti 
COVID-19 pre všetkých, ktorí nemajú 
prístup na internet alebo majú prob-
lém s prihlásením sa. Službu posky-
tuje mesto Handlová v spolupráci s 
Centrom voľného času v Handlovej. 
Mesto dáva do pozornosti, že nemá 
vplyv na systém registrácie - čakárne, 
nevie ovplyvniť ponuku očkovacích 
miest, termín ani výber vakcín. Sys-
tém registrácie spravuje a pravidlá 
určuje Ministerstvo zdravotníctva SR 
a Národné centrum zdravotníckych 
informácií.  Počas necelých dvoch 
týždňov linku využili priemerne 3 - 
4 ľudia, pričom zamestnanci Centra 
voľného času poskytujú aktuálne 
prevažne poradenskú činnosť.

Neviete sa zaregistrovať sami?

Telefonická služba má pomôcť tým, 
ktorí sa na webe www.korona.gov. 
sk nevedia zaregistrovať sami, oproti 

iným záujemcom však nie je nijako 
zvýhodnená. Zamestnanci mesta ne-
môžu volajúcim zaručiť skorší termín 
vakcinácie, iba za nich vyplniť elek-
tronický formulár v prípade, že budú 
k dispozícii voľné miesta. V úvode te-
lefonátu zodpovedný zamestnanec 
Centra voľného času požiada o sú-
hlas so spracovaním osobných úda-
jov. Všetky údaje, ktoré občan nahlási 
telefonicky budú použité výlučne na 
účel nahlásenia na očkovanie, nebu-
dú archivované ani inak použité a za-
mestnanci na druhej strane linky boli 
riadne poučení o ochrane osobných 
údajov. Predtým ako využijú občania 
linku na nahlasovanie, mesto žiada, 
aby si pripravili nasledovné doku-
menty, resp. informácie, čím urýchlia 
poskytnutie služby. Pred zavolaním 
si pripravte tieto informácie: Meno, 
priezvisko, rodné číslo, názov zdra-
votnej poisťovne, kontaktné tel. číslo 
alebo email, (môže byť číslo a email 
na rodinného príslušníka alebo osoby 
ktorej dôverujete, nie však kontakt na 
mesto) adresa trvalého pobytu: ulica, 
číslo domu, PSČ a mesto. Telefonická 
linka 0915 874 998 bude dostupná 
v pracovné dni v čase od 9.00 h do 
15.00 h. V inom čase bude linka nedo-

Mesto pomôže pri hlásení na očkovanie do konca apríla
stupná. Linka bude zriadená predbež-
ne do 30. apríla 2021.     (RED)

Poďakovanie za pomoc s očko-
vaním proti COVID-19

Mesto Handlová bolo v mesiaci feb-
ruár oslovené seniormi vo veci rea-
lizácie očkovania proti COVID – 19. 
Následne mesto poskytlo pomoc 
osamelo žijúcim seniorom, senio-
rom žijúcim v bytoch osobitného 
určenia a seniorom, ktorým sa za-
bezpečuje opatrovateľská služba 
prostredníctvom mesta Handlová. 
Keďže sa jednalo o seniorov, ktorí sa 
nemali ako dopraviť do vakcinačné-
ho centra, pani primátorka im vyšla 
v ústrety a poskytla auto z mesta. 
Zamestnanci sociálneho oddelenia 
poskytli pomoc a súčinnosť pri spre-
vádzaní počas očkovania dvadsiat-
ke seniorov v období od 22. 3. 2021 
do 30. 3. 2021. Týmto sa chcú seniori 
poďakovať pani primátorke mesta, 
Silvii Grúberovej a zamestnancom 
mesta zo sociálneho oddelenia, že 
pozitívne reagovali na požiadavky 
nás seniorov, boli ku nám ústretoví a 
pomohli nám očkovanie zrealizovať.

Anna Patermanová

Správcom mestského trhoviska v Handlovej je Mestský bytový podnik Handlová.                                                                                                                                                       FOTO: JP
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Predpokladaný termín nástupu je 
1. júna 2021.

Mesto Handlová vyhlásilo výberové 
konanie na odborný personál 
Kontakt ného centra Handlová. 
Výberovým konaním sa bude obsa-
dzovať 10 pracovných miest v oblas-
tiach: vzdelávanie, sociálna oblasť, 
financie, zdravý životný štýl a zdravot-
ná starostlivosť, životné prostredie, 
kultúra, banícke tradície, kariérne 
poradenstvo, motivácia a koučing. 
Ide o dohodu o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pome-
ru na dobu určitú v maximálnom 
objeme 350 hodín za rok. Hodinová 
mzda je 13,30 eur. Pracovné mies-
ta sa obsadzujú na obdobie trvania 
projektu „Podpora zamestnateľnosti 
v regióne horná Nitra“ s miestom 
výkonu práce v meste Handlová.  
Náplňou práce bude tvorba a reali-
zácia individuálnych a skupinových 
aktivít, tréningových a rozvojových 
programov, podujatí komunitného a 
preventívno-osvetového charakteru, 
ich prispôsobenie pre cieľovú skupinu 
zamestnancov Hornonitrians kych 
baní Prievidza a. s., v jednej alebo 
viacerých z definovaných oblastí. 
Úspešní uchádzači by mali mať 
ukončené minimálne stredoškolské 
vzdelanie a pracovné skúsenosti v 

Podporný tím pre baníkov príjme desiatich 
nových kolegov. Budú pripravovať aktivity

predmetnej oblasti minimálne jeden 
rok. Medzi osobnostné predpoklady 
patrí zodpovednosť, empatia, samos-
tatnosť, flexibilita, pozitívny prístup k 
práci, komunikatívnosť, kreativita a 
schopnosť pracovať v tíme. Požado-
vaná je aj znalosť zámeru národného 
projektu Podpora zamestnateľnos-
ti v regióne horná Nitra a vlastná 
predstava o napĺňaní cieľov projektu 
prostredníctvom účasti v pracovnom 
tíme kontaktného centra a o tvorbe 
vhodných aktivít pre cieľovú skupinu 
zamestnancov HBP, vrátane postupov 
na ich dosiahnutie. Znalosť prob-
lematiky v danej oblasti je výhodou. 
Medzi výberové kritériá patria aj 
dosiah nuté pracovné výsledky, skúse-
nosti a odporúčanie alebo pracovné 
hodnotenie od predchádzajúcich 
zamestnávateľov alebo organizácií, s 
ktorými uchádzač spolupracoval.  
Zoznam požadovaných dokladov je 
zverejnený na webovom sídle mes-
ta Handlová v sekcii Mestský úrad 
– Zamestnanie. Uzávierka prijímania 
žiadostí o účasť vo výberovom konaní 
je 22. apríla 2021 o 15,00 hod. Dátum, 
miesto a hodinu výberového konania 
písomne oznámi príslušná výberová 
komisia tým uchádzačom, ktorí splnia 
požadované kvalifikačné kritériá.

(RED)

O bývalú kolkáreň, ani o dom na 
Dolnom konci záujem nebol.

Zámer predať štyri prebytočné neh-
nuteľnosti mesta schválilo mestské 
zastupiteľstvo na zasadnutí v decem-
bri, verejná obchodná súťaž trvala 
do konca januára. Ako informovala 
Simona Mihalusová z referátu správy 
majetku mesta, v určenom termíne 
mesto obdržalo jeden súťažný návrh 
na predaj rodinného domu a jeden 
súťažný návrh na predaj stavby bý-
valého zdravotníckeho strediska na 
Partizánskej ulici. 
Manželia Hricovci ponúkli mestu za 
dom v Novej Lehote 15 100 eur a pre-
daj nehnuteľnosti odsúhlasili poslanci 
mestského zastupiteľstva na online 

Za budovy mesto získalo vyše 60 tisíc eur

Spoločnosť Agroprodukt Slovakia 
podala 4. marca 2021 na stavebnom 
úrade v Handlovej žiadosť o vydanie 
dodatočného stavebného povolenia 
zmeny stavby: „Maštaľ - Kravín“, na 
pozemku v katastrálnom území Mo-
rovno.
Predmetom dodatočného staveb-
ného povolenia je dodatočné povo-
lenie prestavby maštale pre hovädzí 
dobytok, jednopodlažná budova so 
šikmou sedlovou strechou, zastavaná 
plocha 839,43 m2, napojenie na inži-

nierske siete ostáva pôvodné. 
Mesto Handlová, ako príslušný sta-
vebný úrad nariaďuje ústne pojed-
návanie s miestnym šetrením na 
utorok 4. mája 2021 o 10.00 hod. so 
stretnutím na mieste stavby: hospo-
dársky areál Agroprodukt Slovakia, 
a.s. v Morovne s maximálnym dôra-
zom na prijaté protiepidemiologické 
opatrenia na maximálnu ochranu ľudí 
a elimináciu rizika šírenia ochorenia 
vírusom COVID-19.

(RED)

Ústne pojednávanie o kravíne v Morovne

Mesto chce predať pozemky v Novej Lehote
Mesto Handlová v súlade s § 9a zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z.n.p. oznamuje, že predmetom 
schvaľovania Mestského zastupiteľ-
stva ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľ-
stvo rozhodne trojpätinovou väčši-
nou všetkých poslancov na zasadnutí 
dňa 27. mája 2021 bude predaj ne-
hnuteľností – pozemkov v katastrál-
nom území Nová Lehota: 
• parcela C-KN č. 445/3 – zastavaná 
plocha o výmere 18 m2
• parcela C-KN č. 446/3 – záhrada o 
výmere 27 m2
• parcela C-KN č. 445/4 – zastavaná 

plocha o výmere 121 m2
• parcela C-KN č. 446/4 – záhrada o 
výmere 7 m2
• parcela C-KN č. 25/3 – záhrada o vý-
mere 1352 m2                                   (RED)

Samospráva Handlovej vypracovala 
cenovú mapu pozemkov na území 
mesta. Ich predaj by tak mal byť rých-
lejší a efektívnejší. Mapa je súčasťou 
aktualizácie zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta, ktorá 
prinesie presnejšie pravidlá v tejto 
oblasti.
„Nové pravidlá sa týkajú predaja, 
nadobudnutia, prenájmu majetku 
či vyhodnotenia obchodných verej-
ných súťaží. U nás sa najviac využívajú 
prenájmy a prevody do súkromného 
vlastníctva. Všetky pravidlá a podrob-
nosti sú uvedené v zásadách,” načrtol 
prednosta Mestského úradu v Hand-
lovej Tibor Kolorédy.
Súčasťou zásad je podľa neho i ta-
kzvaná cenová mapa, ktorá celé 
mesto rozdelila do zón. „V rámci nich 
sú ohodnotené pozemky, ktoré by 

Mesto vypracovalo cenovú mapu pozemkov
mohli prejsť do vlastníctva, prípadne 
prenájmu žiadateľom. Predtým, ako 
obyvateľ prejaví záujem o mestský 
majetok, si tak môže pozrieť na strán-
ke mesta túto cenovú mapu a ľahko 
zistí, koľko ho to bude stáť,” ozrejmil.
Sadzby v zónach určila samospráva 
podľa metodiky, ktorú používajú znal-
ci pri oceňovaní pozemkov a odlišujú 
sa od toho, kde sa pozemok nachá-
dza. V centre je tak jeho cena najvyš-
šia, iné sadzby platia na okraji mesta 
a iné v mestskej časti Nová Lehota a 
prímestskej časti Morovno.
Aktualizácia zásad hospodárenia s 
majetkom mesta tiež definovala, že 
vyhodnotenie obchodných verejných 
súťaží zabezpečuje mestská rada 
spolu s prednostom a pracovníkom 
oddelenia mestského majetku. „O 
prenájme pozemkov, ktorých hodno-

ta nepresiahne 3000 eur, rozhoduje 
primátorka mesta, ale predtým o tom 
musí po novom komunikovať s mest-
skou radou a ekonomickou komisiou,” 
priblížil ďalej Kolorédy.
Nové zásady sa podľa neho týkajú 
i súčasných prenájmov mestského 
majetku. „Tento rok sme vyčlenili na 
to, aby sme prehodnotili všetky exis-
tujúce nájmy. Prostredníctvom listov 
budeme oslovovať nájomníkov, či 
majú záujem pokračovať v nájme a či 
sú ochotní podpísať dodatok k exis-
tujúcej zmluve. V nej bude upravená 
sadzba podľa cenovej mapy. V niekto-
rých prípadoch to môže byť smerom 
nahor, v niektorých nadol,” konkreti-
zoval s tým, že dodatky k zmluvám by 
mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 
budúceho roka.

(TASR) 

Za prevádzku mestskej hromadnej 
dopravy (MHD) v Handlovej vznikol 
mestu preplatok vo výške viac ako 
4 000 eur. Vyplýva to z vyúčtovania 
výkonov vo verejnom záujme za mi-
nulý rok. Samospráva v tejto súvislosti 
upozornila na potrebu vypracovania 
plánu dopravnej obslužnosti, ktorý by 
mal priniesť efektívnejšie vynaklada-
nie prostriedkov na MHD.
„Za uplynulý rok nám vznikol prepla-
tok z preddavkov, ktoré sme platili 
SAD Prievidza. Bolo to z toho dôvodu, 
že MHD v minulom roku fungovala v 
rôznych režimoch prevádzky, či už 
to bol víkendový alebo prázdninový 
režim,” povedal vedúci ekonomické-
ho odboru handlovského mestského 
úradu Peter Mendel.
Samospráva sa tak podľa neho pris-
pôsobovala pandemickej situácii 
v súvislosti s ochorením COVID 19. 
„Vznikol nám preplatok vo výške viac 
ako 4 000 eur, ktorý sme zapracovali i 
do druhej zmeny rozpočtu na strane 
príjmov,” doplnil.
Mesto za obdobie posledných rokov 
zaznamenalo trend poklesu tržieb. 
Kým za 2019 boli tržby vo výške 68 
901,33 eura, vlani dosiahli výšku 49 
536 eur. Podieľal sa na tom hlavne 
pokles počtu medziročne preprave-
ných osôb, ktorý klesol z 305 229 na 
213 663 z dôvodu šírenia pandémie 
nového koronavírusu. K naplneniu 
predpokladaného počtu celkovo 
najazdených 204 008 kilometrov za 
minulý rok nedošlo a vodiči MHD 
najazdili 188 143 kilometrov. Prevádz-
ka MHD v Handlovej skončila vlani v 
zisku 15 729,78 eur.

Prevádzka hromadnej dopravy stála vlani menej

Samospráva v tejto súvislosti pouká-
zala na potrebu vypracovania plánu 
dopravnej obslužnosti mesta v zmys-
le platnej legislatívy. Ten by mal slú-
žiť k optimalizácii riešenia celkovej 
dopravnej situácie v meste s cieľom 
zníženia a efektívnejšieho vynakla-
dania výdavkov na MHD s ohľadom 
na verejný záujem. V zmysle analýz a 
výstupov plánu následne mesto zváži 

nutnosť a potrebu vstupu do nového 
verejného obstarávania na zabez-
pečenie MHD v meste v súvislosti s 
ukončením zmluvy so SAD Prievidza 
v roku 2022.
Informatívnu správu o vyúčtovaní vý-
konov vo verejnom záujme vzali na 
vedomie handlovskí mestskí poslanci 
na svojom rokovaní koncom marca.

(TASR)

rokovaní v marci. 
Budovu bývalej kolkárne sa mesto ne-
úspešne pokúša predať od roku 2015. 
Cena sa postupne každou nasledujú-
cou súťažou znižovala, z pôvodných 
136 000 eur až na sumu 72 000 eur. 
Ani tak o budovu v centre mesta nikto 
záujem neprejavil. 
O zdravotné stredisko prejavila záu-
jem firma Hukoflek group s.r.o., ktorá 
za nehnuteľnosť ponúkla 51 370 eur. 
Cenu poslanci akceptovali a predaj  
odsúhlaili. V budove na Partizánskej 
ulici momentálne sídli mobilné odbe-
rové miesto a prebieha tam antigéno-
vé testovanie. Ako primátorku mesta 
na stretnutí uistil zástupca spoločnos-
ti Hukoflek, mobilné odberové miesto 
bude môcť v budove ostať.           (RED)

Samospráva vlani na prevádzke mestskej hromadnej dopravy ušetrila vyše 4 000 eur.                         FOTO: INU
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Milí Handlovčania!
Priznávam sa  bez mučenia. Nechcelo sa mi 
písať. A ktovie, či to vlastne niekto číta? vravel 
som si. Toto a hŕba iných, podobných viet mi 
vírilo hlavou... Už dlhšiu dobu nosím v sebe 
jednu vetu z Biblie. Prosím, neprestaňte hneď 
čítať! Podľa mňa je celkom normálne, keď kňa-
za osloví úryvok z Biblie, hoci Bibliu môžu čítať 
všetci. Bolo to toto: „Hľa, robím čosi nové, teraz 
to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na 
púšti a rieky na pustatine.“ (Iz 43,19). Áno, aj ja 
hľadám povzbudenia v tomto „koronačase“, no 
veľakrát som mal v tejto dobe pocit, akoby sa 
znižoval nado mnou strop a nemohol som sa 
ubrániť spontánnej odpovedi na spomínaný 
biblický úryvok: „Veru nebadám, nevidím, ne-
tuším...“ Azda neexistuje človek, ktorý by si cez 
túto dobu neprešiel a vlastne stále neprechádza 
túto spoločnú krížovú cestu, ktorej meno každý 
pozná a je na ňu zrejme už dosť alergický. To, 
čo žijeme s nami niečo spravilo 
a stále robí. Každého z nás sa 
to nejakým spôsobom dotýka, 
vyrušuje, hnevá, straší, ba do-
konca prináša smútok a bolesť 
zo straty milovanej osoby. 
Už tretí mesiac pracujem ako 
dobrovoľník v bojnickej ne-
mocnici na COVID oddelení a 
stretávam sa v priamom preno-
se s ľuďmi, ktorý zápasia o ži-
vot. „Bože môj, Bože môj, prečo 
si nás opustil?“ Asi takto nejako 
by sa dali zhrnúť výčitky, ktoré 
zazneli z úst jedného pacienta, 
bývalého handlovského baní-
ka. V duchu som si vtedy vravel 
„tak toto bude zaujímavý roz-
hovor“ a veru vyšlo aj z jeho aj 
z mojej strany mnoho emócií, 
ba mohlo sa zdať, že po sebe 
kričíme, ako keď sa celkom 
normálne baví talianska rodi-
na. Takmer na záver vysvitlo, 
že tento človek bol utvrdený v 
tom, že Boh mu určite nemôže 
odpustiť to, čo v živote porobil. 
Táto veta ma naštartovala ešte 
viac a tak som sa doňho pustil a 
snažil sa mu s ešte vyššou dáv-
kou emócií povedať, že Boh je 
Otec, nie väzenský bachar. Na 
moje prekvapenie sa mu zrazu 
vkradli slzy do očí, akoby prvý-
krát započul, že Boh ho prijíma 
takého, aký je a odpúšťa mu. 
Nie, toto nechce byť kázeň, 
milí Handlovčania, len si teraz 
uvedomujem, že ak by som sa 
na základe jeho, či nejakej inej výčitky, alebo 
nemiestnej poznámky „odpratal“ z nemocnič-
nej izby, nikdy by som nemal možnosť priblížiť 
sa k človeku bližšie. Takže predsa niečo badám, 
predsa niečo vidím, čo nám tento čas ponúka. 
Áno, je to plánované, či neplánované zastave-
nie, ktoré je častokrát o to mohutnejšie, o čo 
viac sa nás súčasná situácia bytostne dotýka. 
Ale poďme späť k tomu častému slovku „prečo“ 
a pootvorme trocha hebrejské jazykové okien-
ko. Hebrejčina je veľmi bohatý jazyk a pre slovo 
„prečo“ má až dva významy: „madua“ (otázka 
hľadajúca príčinu), a „lamá“  (otázka hľadajúca 
zmysel, účel). Ježiš volal z kríža slová „Eli Eli lamá 
sabachthani?“ („Bože môj, Bože môj, prečo si 
ma opustil?“) Slovo, ktoré zaznelo z Ježišových 
úst z kríža bolo teda „lamá“ (za akým účelom? 
Aký to má všetko zmysel?) A toto je bod, kde 
sa potrebujeme dostať. Totiž v klasickej otázke 
prečo hľadáme častokrát a hlavne v dnešnej si-
tuácii nejakého vinníka. Niekoho, koho môžeme 
usvedčiť, naňho to všetko hodiť. Inak poveda-
né, ktorého zavoláme do našej fiktívnej súdnej 
siene, treskneme našim sudcovským kladivom 
a posielame ho do nášho fiktívneho väzenia. A 
aj keby sa stalo, že ten náš pomyselný vinník 
bude vinný aj v realite, čo sa nestane? Celkom 
iste si tvor zvaný človek nájde ďalšieho a ďalšie-
ho a ďalšieho vinného. Takto sa dostaneme do 
bludného kruhu zvaného „prečo?“. Avšak keď sa 

človek pýta „aký to má zmysel? Čo sa môžem cez 
toto a ono naučiť?“ už nezostáva až tak zacykle-
ný, uväznený v bludnom kruhu. Posúva sa ďalej, 
lebo otvoril otázku, na ktorú sa ľahšie odpove-
dá. A je to naozaj tak? To si musí každý odskúšať 
sám. Z vlastnej skúsenosti, aj z tej nemocničnej, 
viem, že áno. Potom je teda namieste, aby sme 
predsa len zaostrili okrem bežného zraku aj zrak 
srdca a začali sa dívať inak. 
Veľký piatok sa nazýva takto preto, lebo sa 
udialo niečo veľkolepé: Boh sa stal jedným z 
nás, vzal na seba všetku ťarchu ľudskej zloby, 
zomrel brutálnou smrťou, akou zomierali otroci, 
no na kríži nezostal visieť. Kresťania neveria v 
Krista-mŕtvolu, hoci sa možno niekedy ako mŕt-
voly správajú. A aj  vtedy sa všetkým zdalo, že 
tento akože Boží Syn sa nespráva príliš „akčne“, 
ba že dokonca na tom kopci zvanom Golgota 
úplne pochoval svoju mesiášsku „kariéru“. Bolo 
to však úplne ináč. Nikto zrejme neveril, že to 

skončí zmŕtvychvstaním. A predsa. To vyklíčenie 
nového, nečakaného sa udialo aj bez ľudského 
zásahu, aj bez ľudskej schopnosti uveriť v ľudsky 
nemožnú vec. Boh si pôjde stále svoje. A ani ná-
hodou sa človeka nevzdá. Otázka je, či sa človek 
len svojim videním seba a sveta dnes postupne 
nevzdáva Boha. 
Jedného dňa som na fare premiestňoval zazi-
mované muškáty na verandu, kde je viac svetla. 
Všimol som si, že jedna stonka bola obsypaná 
listami a druhá bola na prvý pohľad suchá. Keď 
som sa však prizrel bližšie, mala viacero zele-
ných výhonkov, ktoré boli sotva viditeľné. A 
toto je to Božie v nás. Potrebujeme sa dívať, dí-
vať a uvidieť, počúvať, počúvať a začuť. Ako nie 
je možné, že by Boh-Ježiš zostal v hrobe mŕtvy, 
tak nie je možné, aby sme nezbadali to, čo je 
určené na rast, vyklíčenie. Je to Jeho plán pre 
nás v každej dobe – zbadať to, čo klíči, ísť po 
novej ceste na púšti a okúpať sa v rieke, ktorá 
tu nikdy netiekla. Má to však jednu podmienku. 
Potrebujeme sa neustále učiť pozerať, načúvať a 
správne sa pýtať. Verím, že potom aj my zvolá-
me „už to vidím, už som to zbadal!“ Celkom iste 
sa takto priblížime aj jeden k druhému a dokon-
ca objavíme vo vlastnom srdci aj Toho, ktorý nás 
sám hľadá tam, kde práve sme. A ako zistiť, či sa 
to naozaj dá? Jedine tak, že to skúsim...! 
Radostný veľkonočný čas!

Kaplán Rado

Čosi nové klíči alebo prečo je 
také zbytočné, pýtať sa „prečo?“ 

Milí priatelia, čitatelia, Handlovčania, príjmite 
pozdrav od evanjelikov v Handlovej a nášho 
cirkevného zboru. 
Veľkonočné sviatky boli pre kresťanov osla-
vou radostnej správy. Ten, koho nespravod-
livo odsúdili a položil život za mnohých, žije. 
Vstal. Smrť nad ním nezvíťazila. Silné posol-
stvo prázdneho hrobu toho, kto položil život 
za mnohých, sa stalo hnacím motorom misie 
a viery plnej nádeje. Prajem vám, ktorí práve 
čítate takúto nádej do života.
Jedna z biblických správ udalostiach Veľkej 
noci ukazuje ženy, ktoré spod kríža na veľký 
piatok neutiekli zo strachom o vlastné pre-
nasledovanie. Odvážne tam stáli, ale prázdny 
hrob v nedené ráno ich vyľakal. Evanjelista 
Marek píše ako v nedeľu ráno prichádzali, aby 
vzdali svojmu Majstrovi - Ježišovi Kristovi ešte 
úctu. Akoby vôbec nerátali s možnosťou, že 
vstane, tak ako im to za života sľúbil. Všetky 

udalosti okolo nich mali rýchly spád a oni sa 
stým akoby nestíhali vysporiadať.
Hneď po šabbate, kedy odpočívali, išli nakúpiť 
maste a bol už večer, tak s cestou k hrobu ča-
kali do rána. Pocitom, ktorý vo mne cesta žien 
k hrobu ich Majstra zanecháva, je strach a žiaľ, 
ktorý prežívali. Muselo to pre ne byť náročné 
obdobie.
Aj dnes mnohí z nás žijú plní obáv, strachu a 
smútku a tieto emócie a pocity, nám možno 
brania pozerať sa na svoju situáciu ešte inými 
očami. Očami vzkriesenia a viery, ktoré dáva 
človeku celkom novú kvalitu života.
Ženy boli tak smutné a zúfalé zo svojej mo-
mentálnej straty, že ani nemysleli na to, kto im 
odvalí kameň a až cestou sa rozpomenuli, že 
tam vlastne taký veľký kameň bude. Smútok 
zo straty im nedovolil premýšľať triezvo. Če-
liac problému nevedeli si rady. Vopred na to 
ani nemysleli, lebo by si boli so sebou vzali aj 
nejakých chlapov. Problém bol však v tom, že 
ešte aj chlapi – teda učeníci, ktorým dôvero-
vali, sa ukrývali so strachu pred Židmi. Učeníci 
Pána Ježiša bolí rezignovaní. Len tieto ženy sa 
rozhodli ostať svojmu Rabbímu verné a obstáli 
aj pod krížom. S pomocou pochovali jeho telo 
a chceli mu prejaviť ešte vzácnu úctu posmrt-
ným pomazaním tela. Napriek svojej vernosti, 
ani ony ešte nerátali so vzkriesením. Až prázd-
ny hrob ich zastavuje. A mládenec vo vnútri. 

Stretol sa s nimi Boží posol, ktorý mal do ich 
strachu, zármutku a nešťastia priniesť impulz.
„Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho 
ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, 
kam Ho boli položili.“
Kresťania počúvajú tento príbeh opakovane 
a často. Dáva nám však ešte do života to, čo 
je jeho zmyslom? Ustráchanému človeku dať 
nádej? Dokážeme to tak vnímať? Rozumieme 
tomu, že sú to veci, ktoré nám môže istota v 
Ježišovom vzkriesení do života prinášať? Za-
ujímavé je, že ani prvé svedkyne vzkriesenia z 
evanjelia podľa Marka ešte v danej chvíli upo-
kojenie svojich pocitov a života nezažili. To pri-
chádza postupne a tak je to dobre.
Podľa biblických bádateľov končí najstaršia 
časť evanjelia v 16. kapitole veršom 8, preto na-
sledujúce verše, ktoré približujú záver evanjelia 
k záverom iných evanjelií, bývajú označované 
za kanonický dodatok. Ak je to pravda, tak 

evanjelista Marek ponúka 
otvorený koniec. A my od 
neho už nevieme, čo sa dia-
lo ďalej. Vieme, že ženy Ježi-
šovo telo nenašli, lebo vstal 
z mŕtvych. To bola a je stále 
základná výpoveď našej 
kresťanskej viery. Ježiš po-
razil smrť a my, v neho ve-
riaci, máme podiel na jeho 
víťazstve. Bolo vybojované 
aj pre nás. Venované nám 
ako dar, nová šanca, dobro 
pre život, ktorý môže mať is-
totu v Božej priazni, milosti 
a láske.
Ženy od hrobu utekali a 
čítame, že nikomu nič ne-
povedali. Lebo sa báli. V tej 
chvíli nevedeli ako reago-
vať. Obyčajný ľudský strach 
ich premohol.
Markovo rozprávanie nám 
však dáva istú dávku slobo-
dy v tom, ako môže, poviem 
to zjednodušene, sympa-
tizant Ježiša Krista reagovať 
na zvesť o prekvapujúcom 
Božom konaní. Akákoľvek 
reakcia je legitímna. Sme 
ľudia. Aj keď sa ženy v tej 
chvíli báli, vieme, že to bol 
len začiatok. Dobré je, že 
evanjelium podľa Marka 
nie je jediné a aj samotný 
jeho text od verša 9 po-
kračuje. Ukazuje, že strach 
skutočne a definitívne vy-
ženie len osobná skúsenosť 

s Ježišom. Osobná skúsenosť je to najviac, z 
čoho vieme v živote čerpať. Z čoho sa najlep-
šie učíme. Ježiš sa zjavil ešte Márii Magdaléne 
a toto osobné stretnutie, nie cez posla anjela, 
ale tvárou v tvár s Kristom samotným z nej vy-
hnalo strach a stala sa prvou ohlasovateľkou 
kresťanskej radosti.  
Je prirodzené mať v živote obavy a strach. 
Obzvlášť ak žijeme ťažké časy, alebo sme 
uprostred problémov. Evanjelium ako také 
však nekončí útekom. Ale naopak, stretnutím s 
Kristom a veľkou službou, o ktorej potom sved-
čia skutky apoštolov, epištoly a život cirkvi až 
dodnes.
Hoci ženy prišli obriadiť len pozostatky človeka 
Ježiša, stretli nakoniec vzkrieseného Božieho 
Syna. Možno aj vy prídete do cirkvi či kostola 
z ľudských dôvodov, z tradície, zo záujmu o 
históriu. No kto toto hľadá, pravé upokojenie 
do života nenájde. To prináša len vzkriesený 
Pán, ktorý nie je v hrobe. Je živý, je pri Otcovi 
v Nebi a skrze Ducha žehná naše životy a ak 
sme ochotní mu veriť, vyháňa strach. Uvaľme 
svoj strach a pocity na Neho. Vyznajme mu v 
modlitbách všetko, čo nás ťaží, tlačí, ale aj teší 
a povzbudzuje. Kresťanská nádej Veľkej noci 
môže byť posilnením aj v časoch, ktoré žijeme. 
Nech sa tak stane aj pri vás.

Emil Hankovský, evanjelický farár

Aj strach je legitímna reakcia, 
len nás nesmie zastaviť
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Viete čo? Chýba mi bublifuk. Z tých 
všetkých drobností, čo si bežne mô-
žem kúpiť, mi chýba bublifuk. S kaž-
dým ďalším pekným dňom by som 
ním pofúkala na rozlúčku snehu a 
zime. Pár bubliniek by som vyfúkla 
smerom k slnku, nech konečne roz-
tvorí dokorán svoje lúče. A vlastne, 
prečo by som mala fúkať ja? K bub-
lifuku si vždy predstavím usmiate 
detské tváričky a plno farebných dú-
hových guličiek okolo nich. A v nich...
poďte sa pozrieť!
Vidím tretiakov a štvrtákov. Celí pyšní 
hrajú roly moderátorov, inžinierov a 
vedcov, ktorí prezentujú svoju prá-
cu pred inými. Je to fuška postaviť 
z kartónu svoj dom a predstaviť ho 
v anglickom jazyku. Štvrtákom zase 
chýbajú ruky navyše, ak chcú prezen-
tovať krásy Slovenska pomocou po-
čítača, mapy a videa. Oni to zvládnu, 
veď štvrtáci si už zaslúžia zložité zada-
nia úloh. Tretiakom sa pri národných 
parkoch ešte trochu chveje hlas, ale 
bez tréningu to nejde. 
V ďalšej bubline vidím, že téma zdra-
vého životného štýlu nás sprevádza 
celým rokom. Tentoraz sme sa zamys-
leli nad svojimi raňajkami. Zasypali 
nás fotky farebných tanierov so zele-
ninou a celozrnným pečivom, sladké 
kaše a zmesi z ovsených vločiek a 
ovocia a dobroty od výmyslu sveta. 
Aj vy ste pomáhali aranžovať raňaj-
kové taniere? Štvrtáci nám ukázali,  
že vedia používať strúhadlo na jabl-
ká, primiešať mak, med a brusnice a 
vyrobiť si parádnu a zdravú mňamku. 
Navyše z rukáva vysypú, aké vitamíny 
obsahuje. 
Viete, čo ešte deti pri bublinkách mi-
lujú? Vyskakovať, naháňať a praskať 
ich. Ešte že sa naši tréneri a pani uči-
teľky snažia žiakov rozhýbať. Niekedy 
stačí ponaťahovať svoje telo pri joge, 
inokedy zabrať pri poriadnej rozcvič-
ke alebo vyskúšať, kto najdlhšie vydr-
ží stáť na jednej nohe, či spraví najviac 
klikov. Dá sa to aj za obrazovkami po-
čítačov. Ale keď nám už dovolia cvičiť 
v telocvični, na oslavu kúpime tisíc 
bublifukov!

K zápisu do školy. Bubli, bubli, bublinky

Po cvičení si zaslúžime natiahnuť sa 
do kresla, do svojej bubliny, možno 
vezmeme do rúk knihu a započúvame 
sa do hudby. Možno aj do takej, akú 
dokážu zahrať naši prvostupniari. So 
zatajeným dychom sme obdivovali a 
vnímali, akú krásu vedia vytvoriť dets-
ké prsty na hudobných nástrojoch. 
Niektorým aj zimomriavky prebehli 
po chrbte. Skláňame sa pred  všetký-
mi rodičmi, ktorí dokážu svoje dieťa 
motivovať k hre na hudobný nástroj.

A tak ide deň za dňom a my fúkame 
smerom k nebu z plných síl. A bubli-
fukové gule letia vyššie a vyššie, pri-
nášajú ďalšie krásne obrazy a potom 
praskajú, aby sme mohli znovu fúkať 
z plných pľúc. Buďte pozorní a obze-
rajte sa okolo seba, aby ste zbadali tú 
dúhovú krásu. A ak niekde zbadáte 
dúhové guľôčky, určite to budú tie z 
našej školy. 

Mgr. E. Dobišová, ZŠ Mierové námestie

Projekty.                                                                                                                       FOTO: ZŠMN

Základná škola Mierové námestie 
prijme do pracovného pomeru upra-
tovačku na plný úväzok. Nástup od 1. 
mája 2021. Madzi požiadavky patrí 
ukončené základné vzdelanie, bez-
úhonnosť, zdravotná spôsobilosť, 
pozitívny prístup k práci, ochota a 
flexibilita. Platové podmienky pre 
nepedagogických zamestnancov sú 
určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  
Žiadosť o prijatie do zamestnania, 
profesijný životopis a súhlas uchádza-

ča so spracovaním osobných údajov 
(zverejnený na stránke školy v po-
ložke „Dokumenty na stiahnutie“) 
posielajte na adresu školy mailom na 
zsmierha@gmail.com alebo doručte 
najneskôr do 16. 4. 2021  na adresu 
školy: Základná škola, Mierové ná-
mestie 255/27, 972 51 Handlová.
Viac informácií o pracovnom mieste 
záujemcovia získajú na  tel. číslach 
046/ 5477 111 a 0918 366 912.

(RED)

Voľné pracovné miesto: upratovačka v ZŠ

Žiaci, pomôžte naplniť ekomapu kraja!
Súťaž o napĺňanie krajskej ekomapy 
je určená pre každého žiaka a štu-
denta v Trenčianskom kraji, ktorého 
zaujíma príroda, životné prostredie a 
spôsoby, ako si ho môžeme chrániť. 
Prebieha v kategórii základných škôl 
a v kategórii stredných škôl do konca 
mája. Údaje do ekomapy, ktoré sa v 
rámci súťaže zbierajú a spracúvajú v 
17 oblastiach, pochádzajú z časti Prí-
roda a Eko služby. „Traja najúspešnejší 
jednotlivci alebo tímy v oboch súťaž-
ných kategóriách získajú vecné ceny 
od Europe Direct Trenčín,“ uviedla 
Martina Kedrová z Odboru regionál-
neho rozvoja Úradu TSK.
Spolutvorcom ekomapy z dielne 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa môže stať žiak 6. - 9. ročníka základ-
nej školy alebo študent strednej školy, 
a to ako jednotlivec alebo ako súčasť 
kolektívu, v ktorom sú maximálne 4 
žiaci z jednej školy a jeden pedagóg.
Štatút súťaže, je zverejený na web-
stránke www.tsk.sk. 

Zoznam kategórií na zber 
a spracovanie údajov

1. Prírodné a iné zaujímavosti
2. Parky
3. Studničky a pramene
4. Požičovne bicyklov a servis bicyk-
lov
5. Servisy a opravovne (napr. elekt-
rospotrebičov, mobilov, topánok, 
šatstva, atď.)
6. Bicyklové stojany s pumpou, či na-

bíjaním pre elektrobicykle
7. Recyklované papiere (kúpa, kopíro-
vanie) - napr. predajne, ktoré posky-
tujú kopírovanie na recyklovanom 
papieri, poprípade ponúkajú recyk-
lovaný papier v predaji alebo výrobky 
z neho
8. Výroba z recyklovaných materiá-
lov (napr. stavebné materiály, výroba 
doplnkov a dekorácií, reštaurovanie 
a pod.)
9. Bazáre a antikvariáty
10. Eko-umelecké a eko-sociálne pro-
dukty (napríklad ponuky výrobkov z 
chránených dielní, atď.)
11. Second-handy
12. Knihobúdky
13. Požičovne vecí (napríklad lyží, 
športových potrieb, pracovného ná-
radia, áut, atď.)
14. Stanice pre nabíjanie elektromo-
bilov a zelené autoškoly
15. Eko projektanti, dizajnéri, záhrad-
ná architektúra
16. Komunitné záhrady
17. Kyslíkové a bežecké dráhy/trasy

(TSK)

S účinnosťou od 1. septembra 2021 
je pre každé dieťa, ktoré dosiahne 
päť rokov veku do 31. augusta 2021, 
predprimárne vzdelávanie povinné.
Rodič alebo zákonný zástupca je po-
vinný také dieťa zapísať do škôlky. 
Mesto Handlová, na svojom území 
určuje päť spádov materských škôl. 
Spád každej materskej školy v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Han-
dlová je vymedzený konkrétnymi 
ulicami, ktoré nájdete v Nariadení č. 
1  Mesta Handlová o spádových ma-
terských školách v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Handlová a o mieste a 
termíne podávania žiadostí o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
pre nasledujúci školský rok. Povinné 
predprimárne vzdelávanie v mater-
skej škole trvá jeden školský rok. Po-
vinné predprimárne vzdelávanie plní 
dieťa formou pravidelného denného 
dochádzania v pracovných dňoch v 
rozsahu najmenej štyri hodiny denne, 
okrem času školských prázdnin; tým 
nie je dotknuté právo tohto dieťaťa 
zúčastňovať sa na predprimárnom 
vzdelávaní aj v čase školských prázd-
nin. 
Najčastejšie otázky si zákonní zástup-
covia môžu pozrieť aj na stránske Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky https://
www.minedu.sk/data/files/10351_
otazky-a-odpovede-ppv_aktualiza-
cia.pdf

Prijímanie detí do škôlky v roku 2021/2022

Dieťa sa do materskej školy prijíma 
vždy len na základe písomnej žiados-
ti o prijatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo zás-
tupca zariadenia spolu so žiadosťou 
do materskej školy predkladá aj po-
tvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
dieťaťa od všeobecného lekára pre 
deti a dorast, ktorého súčasťou je aj 
údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
Spôsob podania žiadosti 
Zákonný zástupca môže podať žia-
dosť:
• osobne - 4. máj 2021 a 5. máj 2021, 
od 8:00hod – 14:00hod v riaditeľni 
Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová
• poštou na adresu materskej školy
• e-mailom alebo odoslaním naske-
novaného tlačiva prostredníctvom 
e-mailu
Zákonný zástupca môže materskej 
škole doručiť žiadosť aj prostredníc-
tvom: 
-   elektronického podania doručené-
ho do elektronickej schránky mater-
skej školy alebo
- elektronického dokumentu, ktorý je 
autorizovaný kvalifikovaným elektro-
nickým podpisom.
V prípade, že zákonný zástupca ne-
bude žiadosť podávať osobne, termín 
doručenia žiadosti bude od 4. mája 
do 11. mája 2021.

Andrea Bacúšan Nevolná, školská metodička
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645. výročie mesta Handlová, ktoré 
oslavuje naše mesto v tomto roku, 
si budeme pripomínať na stránkach 
Handlovského hlasu v každom jeho 
vydaní až do konca roka bádavou sú-
ťažou o pekné ceny k výročiu. Námety 
na texty o Handlovej čerpáme z Mo-
nografie mesta 1,  ktorá vyšla v roku 
2017 a tento rok  ju sprístupňujeme v 
digitálnej podobe na webovom sídle 
mesta www.handlova.sk, kde nájde-
te tiež správne odpovede. Knihu v 
digitálnej podobe nájdete na webo-
vom sídle mesta www.handlova.sk v 
odkliku 645. výročie mesta. Pre tých, 
ktorí si chcú s nami zasúťažiť a nie sú 
majiteľmi Monografie mesta 1, nema-
jú prístup na internet, nájdu túto kni-
hu 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 pošlite do redakcie do uzá-
vierky budúceho čísla novín.
3. Na zaslanie odpovedí môžete vyu-
žiť • vystrihnite súťažný kupón, vyplň-
te a vhoďte do schránky na budove 
MsÚ v obálke s označením: Súťaž 645
• 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 
šálky, tričká, pohľadnice, magnetky. 
Na konci roka všetky správne odpo-
vede zo všetkých odpovedí vylosuje-
me a trom výhercom venujeme novú 
Monografiu mesta 2.

Súťažná úloha č.2

Hoci Handlová bola podľa písomných 
správ založená až koncom stredove-
ku, archeologické doklady z jej úze-
mia poukazujú na prítomnosť člove-
ka v regióne už stáročia pred týmto 
obdobím. Navyše môžeme vysloviť 
predpoklad, že dosiaľ známe nálezy 
nezachytávajú celkový obraz prave-

kého a včasne stredovekého vývoja. 
Z najstaršieho obdobia dejín, z pale-
olitu (600000 – 8300 pred n. l.), nepo-
známe dosiaľ žiadne nálezy.  Zhruba 
pred 7 000 rokmi nastúpilo teplejšie a 
vlhkejšie obdobie. Do strednej Euró-
py začali prúdiť z juhu prví roľníci (tzv. 
neolitická revolúcia). Pre ich spôsob 
života však neposkytovali hornaté 
časti slovenského územia vhodné 
podmienky. Handlovská kotlina s nie 
príliš kvalitnou hnedozemnou pôdou 
bola porastená prevažne listnatými 
lesmi. Hoci múzejník Oldrich Krupi-
ca zaradil Handlovú medzi náleziská 
mlado neolitickej lengyelskej kultúry. 
V tejto dobe sa začali používať me-
dené nástroje. Začalo sa s vyhľadáva-
ním rúd farebných kovov. Dôkazom, 

Otázka číslo 2: Kde boli nájdené 
medené predmety?

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: 

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

že prospektori exploatovali aj rudné 
bohatstvo Handlovskej kotliny, je hro-
madný nález medených predmetov 
objavený priamo v katastri mesta. De-
pot bol nájdený roku 1929 pri stavbe 
železničnej trate spájajúcej Handlovú 
a Hornú Štubňu. Ide o  5 medených 
predmetov – sekerku, sekeromlat a 
tri kusy suroviny v tvare okrúhleho 
koláča. Nálezy boli odovzdané do 
vtedajšieho Slovenského národného 
múzea v Martine (dnes SNM – Etno-
grafické múzeum), kde sú uložené 
dodnes. Depot bol zakrátko publi-
kovaný vtedajšími najvýznamnejšími 
slovenskými archeológmi. V tom čase 
to bol jediný podobný eneolitický ná-
lez z územia Slovenska a dodnes patrí 
k unikátnym objavom.

Losovanie 1. kola

Minerál, na ktorý sme sa 
pýtali v 1. kole súťaže, sa 
nazýva achát. 
Zo správnych odpovedí 
sme vyžrebovali pani 
Evu Hofericovú, ktorej 
blahoželáme. 

Medené koláče – doklad ťažby a spracovania medi na území Handlovej. ...
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Soňa je milá a prítulná sučka. Je vhod-
ná k deťom, aj ku starším osobám. S 
inými psíkmi sa znáša bez problémov. 
Bola chovaná pravdepodobne v byte, 
má hygienické návyky. Auto ju zrazilo 
na ul. Ligetská v Handlovej a následne 
ju odviezli občania k veterinárnemu 
lekárovi. Poranenú mala ľavú prednú 
nohu. Zranenie sa jej už bez problé-
mov lieči. U veterinára bolo zistené, 
že v nedávnej dobe mala šteniatka.

Ajka je maximálne prítulná. Je pokoj-
nej povahy vhodná k deťom, aj ku 
starším ľuďom. Pravdepodobne bola 
chovaná v byte a zrejme má aj hygie-
nické návyky. Má približne jeden rok 
a výšku 35 cm. 

Roxo je to kríženec nemeckého ov-
čiaka. Má približne 4 - 5 mesiacov, 
výšku  40 cm, v dospelosti bude mať 
60 - 65 cm. Roxo je prítulný a hravý. 
Vhodný k deťom aj na výcvik. Je za-
očkovaný a očipovaný.

Karanténnu stanicu prevádzkuje 
mesto Handlová a spravuje Mestská 
polícia. Každé odchytené zviera ab-
solvuje zdravotnú prehliadku a očko-
vanie proti besnote. Pokiaľ sa neprih-
lási majiteľ, zviera je po ukončení 
karantény ponúknuté na adopciu.

Kontakt: +421 949 175 222
karantennastanicahandlova.sk
@KarantennastanicaHandlova

Ďakujeme za množstvo krásnych prís-
pevkov. Tešíme sa, že v okolí Handlo-
vej máte miesta, ktoré prirástli vášmu 
srdcu.
Divácku cenu za najviac páčikov zís-
kala Ivka Hodžová. Jej krásna mo-
mentka chlapčeka na hojdačke so 
siluetami handlovských kopcov v po-
zadí získala od vás 45 páčikov.
Cenu poroty získava Norbert Hriň 
za leteckú snímku z okolia Bieleho 
kameňa. O svojej fotografii povedal: 
„Pohľad okom drona na Veľký a Malý 
Grič po búrke. Bola to dokonalá súh-
ra farieb lesa a tajomnej atmosféry 
počasia. Fotku som vytvoril v júni 
minulého roku a má pre mňa veľkú 
hodnotu.”
Obaja výhercovia získavajú knihu 
Monografia mesta Handlová I - od 
praveku po súčasnosť. Srdečne gra-
tulujeme!

Facebooková fotosúťaž: Vaše obľúbené miesto v Handlovej

Vľavo výrez z fotky Ivky Hodžovej, vpravo detail snímky Norberta Hriňa. Fotografické súťaže prebiehajú na 
facebookovom profile @MestoHandlova.

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 
môže prijať nových klientov. Kvôli 
pandémii je proces prijímania klien-
tov o niečo zdĺhavejší. Klienti sa mu-
sia preukázať negatívnymi testami na 
COVID- 19 a absolvovať karanténu. 
Podľa riaditeľky SENIOR CENTRUM 
HANDLOVÁ, Emílie Nyitrayovej, je to 
nevyhnutné: „Prichádzajú nové mu-
tácie vírusu, aj keď má klient pred ná-
stupom negatívny test,  prejdú dva 
dni, môže sa skontaktovať s niekým 
iným a môže byť nositeľom vírusu. 
Preto musí ísť každý nový klient do 
karantény.“ Zároveň poďakovala ro-
dinným príslušníkom za pochopenie, 
nakoľko niekedy sa im zdá, že testo-
vanie robí senior centrum duplicitne.
Zariadenie poskytuje sociálne služ-
by na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťažkého zdravot-
ného postihnutia a nepriaznivého 
zdravotného stavu pre fyzické osoby 
odkázané na pomoc inej fyzickej oso-
by a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek. SENIOR CENTRUM 
HANDLOVÁ, pomôže, nie je však zdra-
votnícke zariadenie. Podľa zákona o 
sociálnych službách do zariadenia ne-
môže byť prijatá fyzická osoba, ktorej 
zdravotný stav si vyžaduje ústavnú 
starostlivosť v zdravotníckom zaria-
dení.

Handlovské seniorcentrum má voľné miesta pre klientov

Pre viac informácií v prípade záujmu 
o umiestnenie Vášho blízkeho do za-
riadenia Vám informácie poskytnú v 
pracovné dni od 7.00 hod. do 15.00 
hod: Daniela Báleková, sociálna pra-
covníčka, kontakt: 0905/127 450, 
e-mail: daniela.balekova@seniorcen-
trum.handlova.sk  a Emília Nyitrayo-
vá, riaditeľka, kontakt: 0905/964 027, 
e-mail: riaditelka@seniorcentrum.
handlova.sk
Aj napriek tomu, že počet klientov je 
nižší,  senior centrum nechce a nebu-

de prepúšťať zamestnancov a snaží 
sa nájsť inú cestu k udržateľnosti za-
mestnanosti pre poskytovanie nepre-
tržitej starostlivosti o klientov. 
Mestská nezisková organizácia pri-
hlásila klientov na očkovanie, ktoré sa 
bude realizovať 9. apríla, kedy do se-
nior centra príde mobilná očkovacia 
jednotka, na ktorú už čakajú dlhší čas. 
Očkovať sa môžu dať aj zamestnanci, 
ktorí prejavia záujem. 

(JP)
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Pavel Procner, 69 rokov,
naposledy bytom 1. mája 1.

Anna Janovičeková, rod. Hicklová, 81 r.,
naposledy bytom Partizánska 2.

Ing. Ján Kvostka, 63 rokov,
naposledy bytom Morovno 77.

Jozef Kurinec, 72 rokov,
naposledy bytom v Handlovej.

Magdaléna Sihelská, rod. Pavlíková, 73 r.,
naposledy bytom Okružná 37/2.

Miroslav Novák, 74 rokov,
naposledy bytom Partizánska 6/32.

Dušan Adamec, 71 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 36/7.

Ján Schwarcz, 71 rokov,
naposledy bytom ČSA 44/4.

Helena Silná rod. Ličková, 92 rokov,
naposledy bytom Dimitrovova 6.

Marián Kozárik, 65 rokov,
naposledy bytom Okružná 2.

Mgr. Anna Rybanská, rod. Šátková, 78 r.,
naposledy bytom 29. augusta 13/7.

Štefan Sihelský, 76 rokov,
naposledy bytom Okružná 37.

Navždy nás opustili

Spomienka
Dňa 13. apríla si 

pripomíname 10. výročie, 
čo nás opustil manžel, 

otec a starý otec 
Ondrej Černák. 

S úctou a láskou 
spomínajú manželka 
a synovia s rodinami. 

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

1/7/4/2021/OI

Spomienka
Dňa 6. apríla uplynú 

4 roky, čo nás 
navždy opustil náš 

manžel, otec a dedo 
Aladár Jankovič. 

S láskou spomína 
manželka 

s celou rodinou. 

2/7/4/2021/OI

Uzávierka novín
Handlovský hlas č. 8 / 2021

je v utorok 13. apríla. 
Na distribučných miestach 
noviny budú 21. 4. 2021.  

Spomienka
Dňa 29. marca uplynuli 
dva smutné roky, čo sme 

sa naposledy rozlúčili 
s našim milovaným 
oteckom, dedkom 

a pradedkom, pánom 
Emilom Kobelárom. 

S láskou a úctou 
spomínajú deti, vnúčatá, pravnúčata 

a ostatná rodina.

3/7/4/2021/OI

Zástupcovia mesta si pripomenuli 76. výročie oslobodenia Handlovej
Počas 2. svetovej vojny prišlo v 
Handlovej o život 244 Handlovča
nov a 97 ich zahynulo v koncentrač
ných táboroch.

Položením venca vo štvrtok 1. apríla 
2021 vzdali úctu predstavitelia mes-
ta Handlová, zástupca primátorky 
mesta, Radoslav Iždinský, prednos-
ta MsÚ, Tibor Kolorédy, v zastúpení 
primátorky mesta Silvie Grúberovej, 
vedúca kancelárie primátorky mesta, 
Jana Paulínyová a zástupca riaditeľky 
Domu kultúry mesta Handlová, Bra-
nislav Čukan.
V rámci Stredoslovenskej operácie, 
ktorej cieľom bolo oslobodiť obce a 
mestá na ľavom brehu rieky Hron sa v 
našom operačnom smere pohybovali 
najmä 40. a 53. armáda II. ukrajinské-
ho frontu + pešie divízie 1. rumunskej 
armády.  V noci z 2. na 3. apríla 1945 
oslobodili Turčianske Teplice (vtedy 
mali názov Štubnianske). Ešte v ten 
deň využilo sovietske velenie prielom 
a cez rozvrátenú obranu nepriateľa 
vyslalo na Handlovú 764. strelecký 
pluk (pôsobil pod názvom Miškovský) 
patriaci do zväzku 133. streleckej di-
vízie.  Miškovskému pešiemu pluku 
velil Andrej Vladimírovič Kozľakovskij 
a plukovným komisárom bol Kon-
stantín Ivanovič Savin. Táto divízia 

spadala pod 51. strelecký zbor ( velil 
mu genmjr. Rumiancev) 40. armády. 
Miškovský pluk prekvapil nepriateľa 
od Kozích chrbtov a zaútočil na jeho 
pozície. 3. apríla 1945 o 17.00 bola 
Handlová oslobodená.

Už nasledujúci deň, 4. apríla  prichá-
dzajú zo Svätého Kríža do Handlovej 
po odstránení prekážok na ceste so-
vietske jednotky pod velením kapitá-
na Vladimíra Ivanoviča Gavrilova. Ten 
bol určený za veliteľa mesta a jeho 

úlohou bolo obnoviť hospodársky 
život.
Miškovský pluk medzitým oslobo-
dzoval Prievidzu,Bojnice, Nedožery v 
smere Nitrianske Pravno.

(RED)

Dňa 2. apríla 
sa na mestskú 
políciu obrátila 
pani s prosbou 
o prezretie 
kamerového 
záznamu. Vo 
štvrtok totiž 
zabudla fi-

nančnú hotovosť v bankomate pri 
Bille. Po prezretí záznamu príslušníci 
mestskej polície osobu, ktorá peniaze 
zobrala, vypátrali. Človek, ktorý pe-
niaze našiel, ich bezodkladne neodo-
vzdal do banky ani na políciu. Po jeho 
nájdení, peniaze vydal dobrovoľne, 
40 eur sa tak dostalo naspäť do rúk 
majiteľke. Ako upozornila koordi-
nátorka prevencie mestskej polície, 

Mestskí policajti vypátrali peniaze a zachránili život človeka v koľajisku
Lucia Chudá: „V prípade, že nájdete v 
bankomate zabudnutú finančnú ho-
tovosť, bezodkladne ju odovzdajte na 
najbližšie oddelenie mestskej alebo 
štátnej polície.“

Opilec v koľajisku

Posledný marcový deň zastavil hliad-
ku mestskej polície okoloidúci obyva-
teľ, ktorý oznámil pád muža do koľa-
jiska na Železničiarskej ulici. Muž ostal 
ležať tvárou k zemi a hlavu mal pria-
mo na koľajnici. „Po zistení životných 
funkcií bolo zistené, že táto osoba je 
vo vysokom stave opitosti. Pokiaľ by 
tadiaľ išiel vlak, malo by to fatálne 
nás ledky,“ povedal zasahujúci prís-
lušník mestskej polície Marek Mečiar.

Vďaka rýchlemu zásahu policajtov  a 
spolupráce s dispečerkou vlak zasta-
vil včas. „Môžeme konštatovať, že naši 
policajti zabránili možnej tragédii a 
zachránili mužovi život.“ Uviedla Lucia 

Chudá. „Pocit je to, samozrejme, dob-
rý. Robíme to, čo treba a najlepšie ako 
sa dá,“ povedal o záchrane ľudského 
života Marek Mečiar.

(RED)

Pietny akt kladenia vencov.                                                                                                                                                                                                                                                             FOTO: INU



O zmenách v Mestskom futbalo
vom klubu Baník Handlová hovoril 
Martin Uríček.

Na istý čas ste klub opustili. Prečo? 
V klube som pôsobil od roku 2016 
do augusta 2019. Musím sa priznať, 
že som úplne vyhorel. Tri roky som 
riešil problémy okolo štadióna, zhá-
ňal finančné prostriedky, vybavoval 
aj hral.  Na štadióne som bol viac ako 
doma. Cez týždeň som bol päťkrát na 
ihrisku a cez víkendy na zápasoch. Mal 
som samozrejme aj kolegov, ktorí mi 
pomáhali. Boli a aj sú to chlapci, ktorí 
pre klub dýchajú. Rád by som preto 
poďakoval osobitne ľuďom, vďaka 
ktorým futbal v našom meste stále je 
a to Igor Belák, Branislav Kaniansky, 
Ján Kečkeš, Jozef Juríček, Jozef Strelka 
st., Ivan Černák, Miroslav Bilčík, Martin 
Bača, Tibor Bugár, Jozef Ondrejka, Pe-
ter Rogl, Kristián Hirka, Miroslav Ilaš a 
Dušan Fabian.

Aké zmeny v klube prebehli?
Na futbalovú mapu sa naše mesto ofi-
ciálne vrátilo v roku 2016 po 5 rokoch 
fúzie FC Baník horná Nitra Prievidza 
& Handlová. Rozhodli sme sa spraviť 
úplnú rekonštrukciu stanov o.z. Zriadi-
li sme správnu radu, ktorá ma 7 členov 
a to Juríček, Kaniansky, Belák, Izák ml., 
Rogl, Boška a ja. Vzhľadom na to, že 
sme nedokázali nájsť a ani nikto ne-
prejavil ochotu stať sa prezidentom 
klubu máme 3 štatutárnych zástupcov 
a to Boška, Belák a ja. Najvyšším orgá-
nom klubu je však správna rada, od 
ktorej očakávame najviac. Každý člen 
má pridelené úlohy, za ktoré zodpo-
vedá. Je to ako na futbalovom zápase. 
Ak si každý hráč bude plniť svoje úlo-
hy, budeme úspešní a my veríme, že 
ten úspech dosiahneme kolektívnou 
a poctivou prácou. Práca v klube je 
náročná vzhľadom na to, že ju môže-
me všetci vykonávať len po pracovnej 
dobe v našich zamestnaniach. 

Aké priority ste si stanovili?
Naše priority sú zamerané do mládež-
níckych mužstiev. Našim cieľom bude 
zabezpečiť pre každú kategóriu kva-
litných trénerov tak, aby deti dosiahli 
čo najkvalitnejší tréningový proces. 
Obhliadame sa aj po spolupráci s väč-
šími klubmi. Ak nám v klube vyrastie 
talent, jednoznačne ho musíme pod-
poriť a posunúť do vyššej ligy. Páči sa 
nám spolupráca FC Baník Prievidza s 
MŠK Žilina. Taktiež by sme veľmi radi 
raz za čas zobrali chlapcov, ktorí si to 
zaslúžia na vybrané ligové zápasy. 
Deti potrebujú motiváciu a tu vždy 
vidia v dospelých.
Nové zmeny sú nový vietor do 
plachiet. Sme skúsenejší, silnejší a 
odhodlanejší posúvať klub z roka na 
rok vpred. Uvedomujeme si, že bez fi-
nančnej podpory mesta to ale nepôj-
de. Preto by som chcel aj touto cestou 
poďakovať, že nie len MFK, ale hlavne 
naše futbalové talenty podporuje 
mesto Handlová pravidelne od roku 
2016.

Čo by ste chceli v areáli vylepšiť?
Brigády organizujeme pravidelne. 
Spravili sme svojpomocne záchytné 
siete na hlavnom ihrisku, zrekon-

štruovali spoločenskú miestnosť a za 
pomoci mesta sa v roku 2018 zrekon-
štruovala po vyše 40 rokoch fasáda. 
Momentálne prebieha rekonštrukcia 
sušiarne, ktorú robíme opäť svojpo-
mocne. Chceli by sme ešte v krátkom 
čase zrekonštruovať práčovňu, ak 
nám to umožnia financie a tribúnu. 
Máme stále čo opravovať, keďže sa vo 
vnútri dlhé roky nič nerobilo. Primár-
ne nás ale tlačí oprava kúpeľní a šatní 
pre deti, ktoré by sme chceli zveľadiť 
v priebehu roka 2021.

Aké ďalšie novinky pripravujete?
V klube budeme mať marketingové-
ho kolegu, ktorý bude zabezpečovať 
komunikáciu s médiami a starať sa o 
webovú stránku klubu aj facebook. 
Chceme ľudí viac informovať o tom, 
že sa v našom klube stále niečo deje aj 
keď to nie je vždy vidieť. Na ZŠ Škols ká 
sme mali pekne rozbehnuté športové 
triedy so zameraním na futbal, aj vďa-
ka kolegovi pánovi Hirkovi. Veríme, že 
v tomto tempe budeme napredovať 
aj v tejto oblasti. Ako predseda špor-
tovej komisie by som chcel začať riešiť 
s pánom riaditeľom SOŠ Handlová aj 
otázku športovej triedy na strednej 
škole. Páčilo by sa mi, keby bolo so 
zameraním napríklad futbal, basket-
bal, plavci, prípadne aj gymnasti. V 
našom meste určite takáto možnosť 
deťom chýba. Všetky kluby sa venujú 
deťom na základnej škole, zabezpečia 
im kvalitný tréningový proces, vycho-
vajú z nich mnohokrát veľké talenty. A 
keď príde výber strednej školy? Tak sa 
nám deti rozpŕchnu po Slovensku, čo 
je veľmi smutné. 

Koľko členov má klub?
Veríme, že naša základňa sa bude tak 
ako doteraz rozrastať. Z roka na rok 
nám deti pribúdajú. V roku 2020 sme 
založili úplne novú kategóriu predprí-

pravky pre deti od 3 - 6 rokov. Záujem 
máme veľký, čo nás teší. V roku 2020 
bola naša základňa spolu s mužmi 
okolo 150. V klube máme cez 100 detí 
a veríme, že sa na trávnaté ihrisko aj 
všetky vrátia. 

Aké sú športové ciele klubu? 
Vždy v klube vyskakujeme len do 
takej výšky, do akej si môžeme dovo-
liť. Jedná vec sú ciele klubu a druhá 
finančné prostriedky, ktoré nás často 
brzdia v športovom raste. Ak sa baví-
me o A tíme, tak naďalej pri kormidle 
zostáva pán Strelka st. A ako sa bude 
meniť káder? Ťažko povedať. Hráčom 
prestupový poriadok umožňuje za 
sezónu bez súhlasu klubu vystriedať 
dve mužstvá. Len pre objasnenie. V 
našom A mužstve nájdete len 2 hrá-
čov, ktorí nie sú z nášho mesta. Ta-
kýto klub nenájdete v širokom okolí. 
Verím, že naši srdiečkári, ktorí tu žijú 
a majú rodiny zostanú v našom klube 
aj naďalej hrávať. Ja si týchto hráčov 
veľmi vážim. V MFK hrávajú bez ná-
roku na odmenu. Mnohokrát cestujú 
na zápasy svojimi vlastnými autami. 
A prečo to spomínam? Každý jeden z 
nich už nie jeden krát dostal ponuku 
minimálne z okresu, kde by dostali za 
zápas od 50 - 100 eur. Mesačne by si 
do rodinného rozpočtu prilepšili aj o 
viac ako 200 eur. Chcem, aby sme si 
ich všetkých za to vážili. Reprezentujú 
naše mesto v širokom okolí a robia mu 
dobré meno. Futbal sa hrá takmer v 
každej jednej dedine. Vo viac ako 90% 
je to jediný šport v obciach a preto sa 
obce o hráčov z okolitých miest bijú a 
ponúkajú im také finančné podmien-
ky, ktoré my nedokážeme zabezpečiť. 
Bohužiaľ nedokážeme teraz povedať 
či zostaneme v 5. lige alebo sa posu-
nieme vyššie, prípadne budeme núte-
ní prihlásiť sa do nižšej súťaže. Záleží 
na mnohých faktoroch.                    (INU)

Handlovský futbalový klub stojí a padá na srdciaroch

Členovia klubu v marci vysadili v areáli futbalového štadióna 26 stromčekov.                                          FOTO: MFK


