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Šanca získať dotáciu je kvôli
koronavírusu predĺžená.
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Počet spojov mestskej hromadnej
dopravy sa zdvojnásobil.
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Nádejnú turistickú atrakciu
stopol okresný úrad.
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Päťdesiat obyvateľov dlží mestu
tretinu celkovej výšky dlhu.
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Testy klientov a zamestnancov senior centra sú negatívne
Vo všetkých sociálnych zariadeniach na Slovensku prebieha testovanie klientov a zamestnancnov
na COVID-19.
Spolu viac ako 150 ľudí seniorcentra
bolo testovaných rýchlotestami na
prítomnosť protilátok na COVID-19 v
tele. Výsledky takýchto testov sú síce
rýchle, ale nepresné. V prípade takýchto testov značí negatívny výsledok to, že telo netvorí dostatok protilátok, aby sa ich prítomnosť prejavila
na teste. Preto ak z rôznych dôvodov
nie je jasný výsledok, pristupuje sa k
presným PCR testom a vykonajú sa
stery z nosa a nosohltana. Na výsledok sa čaká jeden až dva dni.
Rýchlotesty sú nepresné
5. a 6. mája sa uskutočnilo v handlovskom seniorcentre testovanie zamestnancov a klientov rýchlotestami
z kvapky krvi z prsta. „Výsledok, ktorý
vyjde z rýchlotestu po 15 minútach,
je len orientačný a hovorí o tom, či
imunitný systém tvorí protilátky proti
COVID-19. Nehovorí o tom, či testovaná osoba je alebo nie je infikovaná. Čo
sa týka výsledkov rýchlotestov u nás,
u piatich klientov a jedného zamestnanca, ktorí nemali a nemajú žiadne
klinické príznaky ochorenia, boli výs
ledky nejednoznačné. Preto sme o
výsledku bezodkladne informovali
obvodných lekárov a Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Prievidzi so
sídlom v Bojniciach, ktorý aj napriek
našej snahe o čo najrýchlejšie zabezpečenie testovania testami PCR určil
termín ich testovania na 14. mája“,
uviedla riaditeľka SENIOR CENTRA
HANDLOVÁ, n.o., Emília Nyitrayová. Seniorcentrum vážnosť situácie nepodcenilo a klientov s nejednoznačným
výsledkom až do doby otestovania
PCR testami, od ostatných klientov
izolovali, zvýšili monitorovanie ich
zdravotného stavu a informovali rodi-

Handlovské seniorcentrum je odstrihnuté od sveta už viac ako dva mesiace. Psychická záťaž na všetkých je enormná.
nu. Zamestnankyňa ostala v domácej
karanténe. Ako ďalej uviedla riaditeľka,
zariadenie pre seniorov prijalo všetky
opatrenia a postupy stanovené hlavným hygienikom SR.
Presné testy chcú pre všetkých
V súvislosti s mimoriadnou situáciou
na Slovensku je handlovské seniorcentrum odstrihnuté od sveta už viac
ako dva mesiace. Psychická záťaž na
všetkých je enormná, nariadené
testovanie je stresujúce. Riaditeľka
seniorcentra za daných okolností
považuje za potrebné, aby testovanie bolo urobené všetkým klientom
a zamestnancom PCR testami, ktoré

majú skutočnú výpovednú hodnotu:
„Obavy, strach, zodpovednosť a čas
odlúčenia sú teraz a asi aj dlho budú
spoločníkmi klientov, nás zamestnancov i rodinných príslušníkov. Myslím,
že klienti zariadení sociálnych služieb,
ktorí sú tou najrizikovejšou skupinou
a zamestnanci, ktorí dennodenne
berú plnú zodpovednosť za to najcennejšie čo máme, náš život, si zaslúžia všetci byť otestovaní presnejšími
testami PCR na prítomnosť koronavírusu“, uviedla.
U piatich klientov a jednej zamestnankyni s nejednoznačným výsledkom rýchlotestu následný PCR test
potvrdil negatívny výsledok.
(JP)

Radnica je každý piatok, do konca júna, zatvorená

Futbalisti dostali výnimku.
Môžu začať trénovať.
Strana 8

Mestský úrad bude od mája do konca júna fungovať v skrátenom režime.
Piatky nebudú úradníci pracovať na
základe skráteného týždenného pracovného času a úrad bude zatvorený.
Cieľom opatrenia je šetrenie finančných zdrojov. Mesačne tak mesto
ušetrí na personálnych nákladoch
približne 19-tisíc eur.
Úsporné opatrenia začalo mesto
prijímať už v marci. Stopli sa všetky
dotácie, investície a pozastavili sa
projekty. Pracovníci Domu kultúry,
Mestskej knižnice, Centra voľného
času, Materskej školy aj nepedagogickí zamestnanci základných škôl sú
od apríla doma a poberajú 80 percent
mzdy. Šetrí sa aj na MHD aj na verejnom osvetlení. Podľa slov primátorky
mesto s partnermi aktívne rokuje a
situáciu rieši aj prostredníctvom stavovských organizácií.
(RED)

Stránkové dni a hodiny MsÚ
Pondelok - štvrtok 07.00 -15.00 h

Pokladňa

Pondelok - štvrtok 07.00 -14.00 h

Overovanie podpisov

Pondelok a štvrtok 07.00 -15.00 h

Evidencia obyvateľstva

Utorok a streda 07.00 -15.00 h

Spoločný stavebný úrad

Pondelok a streda 07.00 -15.00 h

ILUSTRAČNÉ FOTO: MsÚ

Rokovať budú
aj o záverečnom
účte mesta
za rok 2019
Primátorka mesta
Handlová, Silvia
Grúberová, zvolala
13. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva.
Konať sa bude za
sprísnených hygienických
opatrení vo štvrtok
28. mája 2020
o 14.00 hodine vo veľkej
zasadacej miestnosti
mestského úradu.
Program rokovania
nájdete na webovom sídle
mesta www.handlova.sk,
priamy prenos na Youtube
kanáli RTV Prievidza.
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V priebehu desaťročí nahradia smreky
iné druhy stromov

Šanca získať dotáciu je kvôli
koronavírusu predĺžená
Podnikatelia môžu získať dotáciu
od 50-tisíc do 200-tisíc eur. Výzva
je zameraná iba na región hornej
Nitry a podávanie žiadostí je zjednodušené.
Ministerstvo hospodárstva SR vo
februári vyhlásilo výzvu pre malých a
stredných podnikateľov hornej Nitry.
Pôvodný termín uzávierky 1. kola žiadostí bol 30. apríla 2020. Kvôli mimoriadnej situácii, v dôsledku šíriaceho
sa ochorenia COVID-19, ministerstvo
termín podávania žiadostí posunulo
o dva mesiace. Uzávierka 1. kola teda
bude 30. júna 2020. Automaticky sa
posúvajú aj termíny ďalších hodnotiacich kôl, ktoré by mali nasledovať
v trojmesačných intervaloch.
Handlovčanov poskromne

Arborista Mateusz Bienek vysoko nad zemou.
Na facebookovom profile mesta
Handlová sa obyvatelia mesta
sťažovali na drastické opílenie
niekoľkých smrekov na sídlisku
Morovnianska cesta.
Výškové dendrologické ošetrenie
drevín na ulici Morovnianska cesta, Mierové námestie, Partizánska
a v mestskej časti Nová Lehota
objednalo mesto po urgenciách
obyvateľov, ktorým stromy tienili
a uberali prirodzené denné svetlo.
Minulý rok arboristi zo Žarnovice
začali presvetľovať rady stromov
pod Základnou školou na Morovnianskej ceste a niekoľko stromov
na Okružnej ulici. Pokračovaním
je súčasná arboristická práca opílenie stromov na Morovnians
kej ceste aj v Novej Lehote.

ILUSTRAČNÉ FOTO: Facebook Mateusz Bienek
Je to odborný rez
Odborný posudok pripravil Mateusz
Bienek zo spoločnosti Arborjobs.
„Vegetácia pri bytovom dome na
Morovnianskej ceste nebola nikdy
upravovaná a stromy neboli ošetrované. Absentoval teda výchovný rez
stromov. Smrekom sa preto vytvorili
tlakové defektné vetvenia, ktoré pri
silnom vetre môžu spôsobiť rozlomenie vetví a ohroziť občanov mestskej
časti. Keďže boli kedysi tieto stromy
vysadené príliš blízko pri sebe, ich koruny majú posunuté ťažisko smerom
hore a spodné partie koruny stromov
sú kompletne suché. V tomto prípade
nedošlo u stromov k vytvoreniu prirodzeného habitusu,“ povedal Bienek.
Keďže každý strom pre svoj rast pot
rebuje dostatočne veľký priestor pre
rozvoj koruny a koreňového systému

arboristi redukovali koruny stromov,
čoho cieľom bolo zlepšiť svetelné pomery v budovách.
Vyrúbané stromy nahradia
Stromy, ktorým odborníci odstránili vrcholce, na jeseň vyrúbu celé.
„Aktuálna zmena klímy - klimatické
extrémy, hlavne dlhotrvajúce sucho
v posledných rokoch spôsobilo oslabenie vitality smrekov v celej Európe.
Okrem sucha má smrek problém s
podkôrnym hmyzom a drevokaznými hubami, ktoré kolonizujú oslabené jedince. Do budúcna v mestskom
prostredí so smrekom proste nie je
možné uvažovať,“ povedal Mateusz
Bienek. Ako dodal, vyrúbané stromy
nahradia výsadbou odolnejších druhov listnatých stromov, ako sú dub,
lipa alebo javor.
(INU)

Pôvodný termín stihli iba dve firmy.
Ako informovala Katarína Kocáková z odboru technickej pomoci a
národných projektov Ministerstva
hospodárstva SR, k 14. máju neevidovali žiadosť o nenávratný finančný príspevok od subjektov z mesta
Handlová.
“So žiadosťou o poskytnutie informácií oslovilo približne 40 subjektov, z
toho jeden bol z mesta Handlová.”
Ako Kocáková dodala, pokiaľ to záujemca neuvedie, sídlo žiadateľa nezisťujú. Je teda možné, že medzi nimi
boli aj podnikatelia z Handlovej. Za
handlovské firmy mohla navyše informácie žiadať aj konzultačná firma.
Všetky potrebné informácie ohľadom výzvy pre malých a stredných
podnikateľov môžu záujemcovia
získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v sekcii
Výzvy Ministerstva hospodárstva SR,
alebo prostredníctvom e-mailovej
adresy vyzvy@mhsr.sk. Ministerstvo
hospodárstva SR poskytuje písomné,

telefonické aj osobné konzultácie. Videozáznam informačného seminára,
ktorý prebehol už bez účasti verejnosti 11. marca, je zverejnený na
webstránke mesta www.handlova.
sk v odkaze Transformácia regiónu.
Výzva bola podľa Kocákovej nastavená v zjednodušenom režime. Oproti
predchádzajúcim výzvam došlo k
úpravám, ktoré potenciálnym žiadateľom zjednodušia spracovanie
žiadosti. Priame poradenstvo ohľadne vypracovania žiadosti poskytuje
Informačno-poradenské centrum
pre Trenčiansky samosprávny kraj.
Lehota, v ktorej by mali byť žiadatelia informovaní o výsledku konania,
je 4 mesiace. Prví úspešní žiadatelia
sa teda výsledok žiadostí dozvedia v
októbri.
K dispozícii je 10 miliónov
O podporu sa môžu uchádzať malí
a strední podnikatelia s projektmi
zameranými na uvedenie nového,
alebo inovovaného produktu na
trh alebo na inováciu produkčného
procesu. Podmienkou je realizácia
projektov výlučne na území okresov
Prievidza a Partizánske. Podnikatelia
môžu získať dotáciu od 50-tisíc do
200-tisíc eur. Ide o prvú výzvu, ktorú rezort hospodárstva vyhlásil zo
zlúčeného operačného programu
Integrovaná infraštruktúra. Podniky
môžu získané nenávratné finančné
príspevky použiť na nákup dlhodobého majetku, ako sú stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie,
za účelom dosiahnutia inovácie,
produktov či procesov vo vybraných
oblastiach priemyslu a služieb. Výzva
je vyhlásená ako otvorená, teda až do
vyčerpania finančných prostriedkov.
Celkovo je na túto výzvu vyčlenených 10 miliónov eur.
Silver Jurtinus

Sociálne oddelenie sa presťahovalo do budovy základnej školy
Sociálne oddelenie naďalej zabezpečuje všetky služby vrátane
nákupov pre seniorov, telefónnu
linku pre seniorov a koordinuje
Handlovskú linku podpory. Všetko
v nezmenených časoch a rozsahu.
Sociálne oddelenie MsÚ je od pondelka 11. mája presťahované do
priestorov komunitného centra v
budove Základnej školy Morovnians
ka cesta. Tím pracovníčok oddelenia
sa zároveň rozdelil. Na novej adrese
pôsobia Jana Polakovičová, Hana
Štepaníková a terénne pracovníčky
Janette Feldsamová a Janka Radnaiová. Zabezpečujú výkon terénnej sociálnej práce, sociálnu službu
terénnej krízovej intervencie, riešia
problematiku sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí, agendu
príspevkov pri narodení dieťaťa, dotácií do škôl pre deti v hmotnej núdzi
a z nízkopríjmových rodín a agendu
súdnych chránencov. Pracujú v rovnakých úradných hodinách ako ostatní
zamestnanci mestského úradu, teda
pondelok až štvrtok od 7.00 do 15.00.
Veronika Cagáňová a Zuzana Šaláteková budú dočasne vykonávať svoju
prácu z domu v režime „home office“.

Stredy na mestskom úrade
Vedúca sociálneho oddelenia, Veronika Cagáňová, plní úlohy plynúce z
mimoriadnej situácie COVID 19 pre
sociálnu oblasť v samospráve a zabezpečuje úlohy plynúce z riadiacej funkcie podľa pracovnej náplne. Zuzana
Šaláteková zabezpečuje agendu
opatrovateľskej služby mesta, koordinovanie opatrovateliek, agendu
bytov osobitného určenia a zastupuje
agendu posudkovej činnosti mesta,
vrátane spracovávania rozhodnutí
o odkázanosti na sociálnu službu umiestňovanie klientov do zariadení
a poradenstvo. V úradných hodinách
sú k dispozícii na telefónnych číslach.
Obyvateľom mesta a klientom budú
osobne k dispozícii každú stredu počas pracovných dní v čase od 7.00 do
15.00 v kancelárii číslo 12 Mestského
úradu v Handlovej na prízemí vľavo.
Sociálne oddelenie sídlilo od roku
2004 v priestoroch neziskovej organizácie Jazmín, ktorá poskytuje
krízové služby núdzového bývania.
Ako povedala Veronika Cagáňová,
zariadenia tohto typu sú subjektmi
hospodárskej mobilizácie, musia

preto mať vypracovaný krízový plán
pre prípad karantény a povinne vyčlenenú karanténnu miestnosť. „Zrealizovateľné to bolo iba v priestoroch,
ktoré využíval mestský úrad. Uvoľnením kancelárií mesto vyšlo v ústrety
neziskovej organizácii,“ povedala Veronika Cagáňová.
Ako povedal prednosta mestského
úradu, Tibor Kolorédy, pôsobisko
sociálneho oddelnia je dočasné. Po
ukončení mimoriadnych opatrení sa
celé oddelenie presťahuje do budovy
mestské úradu, kde sa preň v súčasnosti pripravujú priestory.
Kontakty
•
•
•
•
•

PhDr. Veronika Cagáňová, 0918
325 883, veronika.caganova@
handlova.sk
Mgr. Zuzana Šaláteková, 0918
325 880, zuzana.salatekova@
handlova.sk
PhDr. Jana Polakovičová, 0917
616 391
Mgr. Hana Štepaníková, 0917
372 750
Bc. Janette Feldsamová a Janka
Radnaiová, 0917 136 273
(RED)

Vstup do priestorov Sociálneho oddelenia je zboku budovy základnej školy.

FOTO: INU
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Európska únia podporí Slovensko pri plánoch V handlovskej nemocnici obnovia
plánované operácie 25. mája
spravodlivej transformácie ekonomiky

Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová.
Únia má ambície stať sa do roku
2050 prvým klimaticky neutrálnym
územím na svete.
Európska komisia (EK) vo štvrtok 7.
mája schválila žiadosti 18 členských
štátov EÚ, a to vrátane Slovenska, o
podporu pri príprave plánu spravodlivej transformácie ekonomiky. Tento
plán musí vypracovať každý členský
štát, aby mohol čerpať prostriedky z
mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorý je súčasťou investičného plánu Európskej zelenej dohody.
Cieľom tohto investičného plánu je
v rokoch 2021 – 2027 zmobilizovať
najmenej 100 miliárd eur na dodatočnú a cielenú podporu regiónom,
ktoré najviac zasiahne prechod na
klimaticky neutrálne hospodárstvo a

FOTO: EC - Audiovisual Service
ktoré majú menšiu kapacitu čeliť tejto
výzve.
Spravodlivý prechod na zelené
hospodárstvo
Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy, Elisa Ferreirová, v tejto súvislosti
vyhlásila, že zmeny klímy sú aktuálne
a boj proti nim zostáva rovnako naliehavý ako pred koronakrízou. Podpora členským krajinám pri zabezpečovaní spravodlivej transformácie
podľa nej predstavuje dôležitý krok.
Pomôže totiž vytvoriť plány transformácie na bezuhlíkovú ekonomiku a
umožní členským štátom využívať
výhody mechanizmu spravodlivej
transformácie. „Zabezpečíme tým,
aby prechod na zelené hospodárstvo

prebiehal spravodlivo a aby sa pri
ňom na nikoho nezabudlo,” uviedla
komisárka.

Pred nástupom na hospitalizáciu
musia pacienti absolvovať 14-dňovú domácu karanténu.

Slovensko musí vypracovať
akčný plán

V Nemocnici Handlová začnú opäť
operovať pacientov, pri ktorých v
súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19 odložili zákroky. Prvého
pacienta budú operovať 25. mája.
Ako informovala námestníčka pre
ošetrovateľstvo, Tatiana Gregušová,
posledná plánovaná operácia sa v
handlovskej nemocnici uskutočnila
pred zavedením bezpečnostných
opatrení 17. marca. Počas toho obdobia sa odložilo takmer 240 operačných zákrokov. „Prvú plánovanú
operáciu vykonáme 25. mája. Pacienti
musia byť dva týždne v domácej karanténe, test na COVID-19 musí byť
negatívny,“ uviedla námestníčka.

Komisia poskytne odborné znalosti
na mieru, pomôže napríklad: posúdiť
sociálne, hospodárske a environmentálne vplyvy transformácie a načrtnúť
proces transformácie do roku 2030;
budovať dialóg medzi zainteresovanými stranami, ako sú občania, podniky a občianska spoločnosť, s cieľom
dosiahnuť víziu o tom, ako pri transformácii postupovať a určiť opatrenia
na dosiahnutie úspešnej transformácie.
Do konca roka 2020 bude EK cielene
podporovať členské štáty pri príprave
plánov spravodlivej transformácie ich
územia. Vypracovanie a dokončenie
plánov bude v réžii členských štátov,
ktoré tak budú za transformáciu zodpovedné. Komisia bude musieť schváliť všetky národné akčné plány.
EÚ podporí 18 štátov
O podporu pri príprave plánov spravodlivej transformácie požiadali:
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká
republika, Estónsko, Fínsko, Grécko,
Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumuns
ko, Slovensko, Švédsko a Taliansko.
Za posledné dva roky už EK poskytla
regiónom praktickú podporu pros
tredníctvom Programu na podporu
štrukturálnych reforiem s cieľom pomôcť pri príprave dlhodobých hospodárskych stratégií na ich odklon od
uhlia. Ide napríklad o región Horná
Nitra na Slovensku, Západné Macedónsko v Grécku alebo údolie rieky
Jiu v Rumunsku.
TASR

Detské ihriská sú otvorené. Buďte zodpovední!
Hlavný hygienik vydal usmernenie
k otvoreniu detských ihrísk 7. mája.

•

•

•

obmedzený počet súčasne sa
hrajúcich detí (odporúčanie pre
rodičov je zabezpečiť odstup
detí v okruhu 2 metrov)
povinnosť nosenia rúšok (všetkým osobám sa zakazuje do odvolania vychádzať a pohybovať’
sa na verejnosti bez prekrytia
horných dýchacích ciest - nos,
ústa. Použiť je možné rúško,
šál, šatku alebo iné prostriedky,
ktoré bránia šíreniu kvapôčok s
výnimkou: detí do 2 rokov veku
a osôb so závažnými poruchami
autistického spektra
povinnosť rodičov a osôb sprevádzajúcich deti je zabezpečiť,

Kostoly sú opäť otvorené
Vo svätostánkoch platia mnohé
obmedzenia. Omše sú v rovnakých
časoch ako pred dvoma mesiacmi.
Od stredy 6. mája je dovolené verejné slávenie svätých omší v obmedzenom režime. Okrem ochranného
rúška, použitia rukavíc alebo dezinfekcie pri vstupe, je povinné aj dodržiavanie dvojmetrových odstupov. Tie
sú v kostole sv. Kataríny vyznačené na
podlahe aj v laviciach a zachovávať
odstup je potrebné aj v rade na sv.
prijímanie. Odstup nemusia udržiavať
iba členovia rodiny, ktorí žijú v jednej
domácnosti.
Omša v sobotu večer je určená
pre seniorov
„Z dôvodu obmedzení stále platí, že
účasť na svätých omšiach je dobrovoľná. Nedeľnú svätú omšu môžu
veriaci sledovať aj vo svojich domácnostiach cez televíziu alebo počúvať
cez rádio. Najmä seniorov chceme požiadať, aby využívali svätú omšu v sobotu večer,“ povedal farár Peter Repa.
Netradičné prijímanie

Detské ihriská na území mesta boli
v dopoludňajších hodinách 8. mája
dezinfikované a odovzdané do užívania. Usmernenie hlavného hygienika
SR bolo vydané na základe pozitívneho vývoja epidemiologickej situá
cie. Mesto Handlová žiada všetkých
rodičov a osoby sprevádzajúce deti
na ihriskách, aby boli zodpovední pri
dodržiavaní hygienických opatrení. Aj
vďaka zodpovedným Handlovčanom
sa šírenie ochorenia minimalizuje.
Podmienky využívania detských ihrísk na území mesta Handlová počas
mimoriadnej situácie v SR (COVID-19)
platné od 8. mája:

Aby pacient mohol podstúpiť plánovaný zákrok, musí vzhľadom na
pandémiu splniť viaceré podmienky.
Každý pacient je povinný sa s nimi
oboznámiť pred nástupom do nemocnice. Základnou podmienkou je
tiež negatívny PCR test. Nemocnice
siete AGEL, ktorej súčasťou je aj hand
lovská nemocnica, žiadajú, aby nebol
starší ako dva pracovné dni pred plánovanou hospitalizáciou.
Povinnosť pacienta dodržať domácu
karanténu 14 dní pred nástupom na
hospitalizáciu Ministerstvo zdravotníctva SR v pondelok 18. mája zrušilo.
TASR

Počas tohto obdobia bude sväté prijímanie podávané na ruku. Podľa Petra
Repu je to pre mnohých niečo nové,
prijímanie na ruku však nie je nič nové
v Cirkvi a je to jeden zo spôsobov prijímania Eucharistie. Keďže používanie
spovedníc je zakázané, kňazi spovedajú polhodinu pred sv. omšami na

fare a v prípade priaznivého počasia
na lavičke pod lipou.
Bude počuť aj vonku
Novinkou je aj vonkajší reproduktor,
ktorý slúži ľuďom, ktorí sa pre obmedzenie do kostola nevmestili, alebo
pre matky s deťmi, ktoré sa počas
omše potrebujú poprechádzať. Spínač pre reproduktor je v predsieni
kostola.
Omše sú v rovnakých časoch ako
pred dvoma mesiacmi. Pondelok –
17.30, Utorok – 6.30, Streda – 17.30,
Štvrtok – 17.30, Piatok – 6.30 a 17.30.
Sobota - 6.30 a 17.30. Večerná omša v
sobotu je určená pre seniorov. Nedeľa – farský kostol - 7.30, 10.30. Kostol
Dobrého pastiera - 9.00. Nová Lehota
podľa rozpisu.
(RED)

Počet spojov MHD sa zdvojnásobil
Zmenu režimu si vyžiadali ľudia
cestujúci za prácou.

S dezinfekciou ihrísk pomáhali členovia Detského a mládežníckeho parlamentu.

•

aby sa deti fyzicky minimálne
kontaktovali
povinnosť rodičov alebo osôb
sprevádzajúcich detí je mať so
sebou prostriedok na dezinfekciu rúk

FOTO: DaMP

Mesto Handlová bude vykonávať
dezinfekciu denne. Nedodržanie
ustanovení opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR je potrebné nahlásiť Mestskej polícii Handlová na čísle
0905 499 384.
(RED)

Na základe dopytu a požiadaviek
obyvateľov mesta Handlová, primátorka mesta Silvia Grúberová,
rozhodla o zmene režimu prevádzky
mestskej hromadnej dopravy zo sobotňajšieho na prázdninový. V rovnakom režime premávajú prímestské
autobusy od pondelka 11. mája.
Mestskú hromadnú dopravu v Handlovej prevádzkuje SAD Prievidza.
Ako povedal dopravný riaditeľ spoločnosti, Marek Dežerický, počas sobotňajšieho režimu vykonali denne
41 spojov, od 15. mája to bude 80
spojov denne.
Cestovné poriadky sú zverejnené
na webstránke dopravcu. SAD Prievidza.
(INU)

MHD premáva v prázdninovom režime. FOTO: INU
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Nádejnú turistickú atrakciu stopol okresný úrad

V Handlovej sa začalo kosiť,
tento rok aj s novinkou
Kosenie trávnatých plôch v meste
sa začalo 13. mája.
Ručne vykonávajú kosenie piati kosci
a spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol.
s r.o. Ako správca verejnej zelene má
k dispozícií jednu motorovú kosačku.
Kosenie sa začalo 13. mája a postupuje v smere od severu na juh mesta.
Handlovská samospráva na údržbu
verejnej zelene, vrátane výsadby
náhradnej zelene a drevín, odstraňovania inváznych rastlín a kosenia,
vyčlenila v rozpočte 110 tis. eur.
Kosenie sa bude vykonávať na plochách verejnej zelene nasledovne:
Mostná, ČSA, Mierové námestie, Lipová, Prievidzská, MC, Okružná, 29.
augusta, Partizánska, Údernícka, Dimitrovová, Handpark.
Na jednu lokalitu potrebujú kosci
priemerne, podľa rozsahu kosenej
plochy, od dvoch do piatich dní.
Ochránia biodiverzitu

Na Skalke pri Kremnici vybudovali šesť ferát - od najľahšej obtiažnosti až po tú najnáročnejšiu. Adrenalínovým zážitkom je najmä chôdza po najdlhšom visutom lanovom moste v SR (cca 80 m ), ktorý vedie vo výške asi 30 metrov. Aj feraty na Skalke sú však kvôli hniezdeniu vtákov časť sezóny uzavreté. FOTO: Kamnavylet.sk
Feratové cesty sú dnes mimoriadne
populárne. Za ostatné roky sa ich
objavilo na Slovensku hneď niekoľko.
S nápadom vybudovať feratu v skalnom masíve Veľkého Griču prišiel Pavol Rajčan, zhotoviteľ feraty na Skalke
pri Kremnici. Keďže Veľký Grič je horolezeckým terénom a na jeho vrchol už
vedie pomocná reťaz na jednoduchší
výstup, zámer uvažoval o vybudovaní ďalších zabezpečených ciest
rôznej náročnosti, aby si návštevníci
mohli vybrať a mali možnosť ich aj
kombinovať. Jednou z atrakcií mali
byť aj lanové mostíky umiestnené
vzdušne medzi skalnými vežami. Nič
z toho však mesto realizovať nemôže.
Okresný úrad zámer mesta vo svojom
záväznom stanovisku neodporučil.
„Ferata na Veľkom Griči mala potenciál byť skutočným unikátom vďaka
rozľahlosti skalného masívu, jeho
výške a ponukou výhľadov na krajinu. Pre mesto Handlová by to bol
dôležitý krok vpred v rozvoji cestovného ruchu s využitím potenciálu
krás okolitej prírody v rámci transformácie banského mesta na pevný
bod v turistických mapách,“ povedal
koordinátor cestovného ruchu Tomáš
Gríger.
Menej ako pol percenta
Štátna ochrana prírody v lokalite Veľký Grič identifikovala biotopy európs
keho významu a je to tiež hniezdna
lokalita ohrozených druhov sokola
sťahovavého a orla skalného. „Jedná
sa o lokalitu pozostatkov pôvodných
lesov aj nelesných biotopov bez dlhodobého vplyvu hospodárenia. Spolu
sa na Slovensku k 1. 1. 2016 zachovalo
10 180 hektárov pralesov a ich zvyškov, čo predstavuje 0,46 percenta z
výmery lesov SR. Tento relatívne malý
podiel si zasluhuje našu pozornosť a
prísnu ochranu,“ napísala v stanovisku vedúca Odboru starostlivosti o životné prostredie, Darina Mjartanová.
Ďalej, podľa záväzného stanoviska, po
vybudovaní feraty môže byť zvýšenie
návštevnosti spojené so sprievodnými javmi, napríklad zašľapávaním
biotopov, vyrušovaním hniezdnych
druhov, zakladaním ohnísk, znečisťovaním územia alebo nekontrolovaným táborením. „V dôsledku uvede-

ČO JE FERATA?

Novinkou tohto roka je, že správca
verejnej zelene ponecháva vždy v
rôznych častiach mesta kúsok verejnej zelene nepokosenej, čím sa vrátia
mestskej zeleni jej prirodzené vodozádržné a protiprachové vlastnosti a
schopnosť znižovať okolitú teplotu.

Takéto kúsky nepokosenej zelenej
plochy sa budú kosiť striedavo, vždy
keď dorastú do určitej výšky. Plochy
zelene, ktoré nebudú pokosené, sa
budú meniť.
Tento prístup má podporiť aj ochranu
biodiverzity a prispieť k zmierneniu
dopadov zmeny klímy.
Neskoré kosenie a spontánny rast
rastlín, či kvetov umožňuje reprodukciu a diverzifikáciu rastlinných druhov, v ktorých sa môže ukrývať živá
fauna a hmyz. Plochy ostanú oživené
kvetmi, pôvodnými lúčnymi druhmi.
A medonosné rastliny prilákajú včely.
Zároveň vyššie lúčne, či trávnaté pásy
plnia vodozádržnú a prachozádržnú
funkciu.
„Biodiverzita je podstatná pre
mnohé ľudské činnosti. Veľká časť
potravinárskej výroby je možná iba
vďaka prírode, ktorej súčasťou je
úrodná pôda a voda, či včely, ktoré
opeľujú rastliny a stromy. Rastliny
čistia vzduch tým, že uvoľňujú kyslík
a pohlcujú škodlivé znečisťujúce látky. Bez prírody nemôžeme prežiť, ale
príliš často ju považujeme za samozrejmosť. Preto aj kosenie by malo byť
šetrnejšie a ohľaduplnejšie k nášmu
ekosystému,“ povedala primátorka
Silvia Grúberová.
(RED)

Ferata (z taliančiny via ferrata) je železom opatrená cesta v náročnom horskom teréne, ktorá je vybavená istiacimi fixnými lanami, železnými stúpačkami, prípadne ďalšími umelými pomôckami, ktorých cieľom je zvýšenie
bezpečnosti prechádzajúcich osôb a sprístupnenie ťažšieho terénu návštevníkom, ktorí nemajú skúsenosti s náročnými horolezeckými výstupmi.
Prvé ferraty sa začali stavať pred asi 150 rokmi. Mnohé z ferát, ktoré sú využívané dnes, sú staré zaistené vojenské cesty, ktoré umožňovali vojakom
bojujúcim v ťažkom teréne vysokých hôr výstupy k svojim stanovištiam.
Prvá skutočná ferrata bola vytvorená v roku 1843 na vrchol Hoher Dachstein
v Rakúsku. V súčasnosti sa budujú zaistené cesty novej generácie, ktoré
nemajú návštevníkovi prístup uľahčiť, ale naopak má byť ich prechod skôr
športovým zážitkom, keďže problematické úseky skôr vyhľadávajú.
Zdroj: Wikipedia
ných skutočností nie je možné vylúčiť
poškodenie a ničenie biotopov alebo
biotopov druhov vrátane vyrušovania
živočíchov. Tento stav nie je v súlade s
cieľmi ochrany územia.“

čuje v rokovaniach s organizáciou
Lesy SR.

Bude to prales?

Okrem lokality Veľký Grič je v piatom
stupni ochrany aj 14 hektárov lesa
pod Bielou Skalou. Mesto pozemky
získalo v decembri 2019 výmenou
od spoločnosti Males. Handlová má
teda vo svojom katastri dve maximálne chránené územia.
Silver Jurtinus

Ďalším dôvodom, pre ktorý okresný
úrad neodporučil výstavbu feraty, je
aj príprava vyhlásenia novej prírodnej
rezervácie Pralesy Slovenska. O vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska sa dlhodobo snažia Svetový
fond na ochranu prírody Slovensko
aj občianske združenie (OZ) Prales.
Mapovanie slovenských pralesov
prebiehalo od roku 2009 až do roku
2015. Od mája 2017 prebiehajú rokovania navrhovateľov s Lesmi SR,
Ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR, Ministerstvom životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR, ktoré zatiaľ k prísnej
zákonnej ochrane pralesov neviedli.
Návrh zahŕňa celkovo 81 lokalít medzi
ktorými je aj navrhovaná rezervácia
Veľký Grič, ktorá by mala zaberať plochu 35,5 hektára.
Podľa Michala Cákociho z odboru
komunikácie Ministerstva životného
prostredia SR je návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy po
odbornej stránke hotový. „Návrh bol
pripravovaný v spolupráci so všetkými dotknutými a týka sa pralesov či
pralesových zvyškov na pozemkoch
výlučne v správe štátu (Lesy SR). Na
ministerstve životného prostredia
sme presvedčení, že túto pozdĺžnosť
voči najviac zachovaným pôvodným
lesom je nevyhnutné čoskoro splatiť.“
Ako dodal, ministerstvo teraz pokra-

Nie je to jediný prísne
chránený les

Galéria odpadkov
180 krokov
Hater-Handlová spol sro

Stačilo prejsť iba 180 krokov ku veľkokapacitnému kontajneru.

FOTO: MsÚ

Miera vytriedenia odpadu
2018 - 23,62 %
2019 - 30,06 %
Apríl 2020 - 27 %
Ilustračné foto: ivancillik.eu

Ciel: 50 %

...aby sa enormne nezvyšovali poplatky za odpad.
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Päťdesiatka obyvateľov tvorí tretinu dlhu Na COVID 19 testovali aj v Jazmíne
Nezisková organizácia Jazmín zastrešuje humanitné centrum na
Partizánskej ulici, Dorku, útulok
pre rodiny s deťmi a chránenú dielňu. Rýchlotestami vyšetrili všetkých.

V januári 2021 mesto zverejní zoz
nam dlžníkov. Neplatiči aktuálne
dlhujú mestu viac ako 600-tisíc eur.
Viac ako polovicu z celkovej sumy
dlhu tvorí dlh za nezaplatené nájmy
bytovému podniku. Zvyšok dlžia občania mesta na daniach z nehnuteľností, na dani za psa a poplatkoch za
odpad.

Nezisková organizácia Jazmín v Handlovej ma 45 klientov a 10 zamestnancov. Nemajú však zdravotnícky
personál, a preto sa pri testovaní svojich klientov a zamestnancov obrátili
na odborníka. Testovanie pomocou
rýchlotestov pre Jazmín zabezpečila
zdravotná sestra Erika Budovičová z
Agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti. Celý proces testovania trvá niekoľko minút. Riaditeľka
Viera Mrázová upresnila, že pokiaľ
aj test ukáže pozitivitu, neznamená
to, že klient je pozitívny na COVID
19. Znamená to, že možno prišiel do

V zozname je 857 neplatičov
Mesto eviduje spolu viac ako 850
neplatičov. Nedoplatky niektorých
dlžníkov sa približujú k sume 10-tisíc
eur. Sú to chronickí neplatiči, ktorí
sú mestu dlžní na nájmoch, daniach
a poplatkoch dlhodobo a suma ich
dlhu každoročne narastá. Táto relatívne malá skupina dlžníkov má výrazný vplyv na rozpočet mesta. Len
50 najväčších dlžníkov je spoločne
zodpovedných až za 30 percent hodnoty celkovej dlžnej sumy voči mestu.
Exekúcie pozastavil
mimoriadny stav
Čím viac dlh narastie, tým náročnejšie
je jeho vymáhanie. Bohužiaľ, sme v
Handlovej dospeli do stavu, keď vyše
350 občanov dlží mestu viac ako 500
eur. Tieto dlhy tvoria vyše 80 percent
celej dlžnej sumy. Mesto svoje pohľadávky vymáha cez výzvy a exekučné
konania, hlavne u vyšších súm to však
býva proces náročný a dlhodobý.
Ako potvrdila referentka správy daní,
Alena Mellová, zo šesťdesiatich najväčších dlžníkov bola vedená daňová
exekúcia voči tridsiatimtrom osobám.
Trinásť daňových exekúcií bolo zas
tavených v súlade so zákonom o zas
tavení niektorých daňových exekučných konaní a šiesti dlžníci boli súdne
oddlžení.
Zvyšní najväčší daňoví dlžníci mesta
sú momentálne bez príjmu, prípadne ich príjem nedosahuje ani životné
minimum.
Počas obdobia pandémie sú všetky
začaté daňové exekúcie odložené.

styku vírusom alebo prekonal nejakú
infekciu, a vtedy je potrebné testovanie formou výteru presnejším PCR
testom. Všetky testy klientov aj zamestnancov Jazmínu boli negatívne.
„Vďaka úžasným ľuďom s veľkým
srdcom sme získali rúška pre klientov, rúška pre zamestnancov, čistiace
prostriedky, dezinfekčné prostriedky,
jednorazové rukavice, štíty, okuliare,
jednorazové plášte a mnoho ďalších
vecí,“ povedala riaditeľka sociálneho
zariadenia. Uvítali by však aj ďalšiu
pomoc. „Aj my chceme byť pripravení, ak by sa zistil pozitívny prípad
na ochorenie Covid -19. Uvítame pomoc formou darovania dezinfekčných
prostriedkov, čistiacich prostriedkov,
jednorazových rukavíc a súrne potrebujeme aj návleky na obuv,“ požiadala verejnosť Viera Mrázová.
(RED)

Organizácia obradov a rokovaní
Mesto môže zverejniť mená fyzických osôb, ktoré dlžia mestu viac ako 160 eur.
Právne účinky úkonov, ktoré už boli v
daňovej exekúcii vykonané, zostávajú
zachované. V daňových exekúciách sa
bude pokračovať po skončení obdobia pandémie.
Požiadavkami dlžníkov
sa zaoberať nebudú
Daňový zákon umožňuje samosprávam zverejniť zoznam obyvateľov,
ktorí sú mestu dlžní na daniach alebo poplatkoch za komunálny odpad.
Mesto môže zverejniť tých neplatičov
– fyzické osoby, ktoré dlžia mestu viac
ako 160 eur a u právnických osôb tie
spoločnosti, ktoré mestu dlžia viac
ako 1600 eur.
„V dennodennom živote samosprávy dlhé roky narážame na výpadok
financií z dôvodu neplatenia týchto
záväzkov obyvateľmi nášho mesta a
situáciu riešime viacerými legitímny-

FOTO: INU

mi spôsobmi. Nepáči sa nám tento
stav a nemôžeme ho tolerovať nakoľko poškodzuje tých, ktorí riadne
platia, tých zodpovedných. Poškodené je aj samotné mesto, nakoľko nemôže tieto financie potom smerovať
do ďalšieho rozvoja, opráv, údržby
a pod. Podnetmi a požiadavkami
obyvateľov, ktorí nemajú splatené
záväzky, sa nebudem zaoberať ani ja
ani žiaden úradník. Rovnako tak sú
takíto dlžníci vyškrtnutí z poradovníka na byty, ich žiadosti Bytová rada
automaticky zamieta. Obyvatelia so
starými dlžobami majú stále možnosť
nastaviť si splátkové kalendáre a záväzky si postupne vyrovnávať. Môžu
navštíviť úrad alebo bytový podnik a
individuálne situáciu riešiť. Musíme
však vidieť výsledok,“ povedala primátorka Silvia Grúberová.
(RED)

Primátorka mesta vydala 4. mája
príkazy týkajúce sa aj organizácie
obradov a rokovaní. Slávnostné
uvítania detí do života sú do odvolania pozastavené.

gulovať účastníkov obradu z dôvodu
zabránenia zhlukovania. Ostatnej verejnosti sa zakazuje do času trvania
zákazu zhromažďovania, zúčastňovať
sa obradov.

Rokovania mestského zastupiteľstva
v priestoroch zasadacej miestností
MsÚ sa môžu konať za účasti verejnosti pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení. Zakazuje sa podávanie rúk.

Organizácia smútočných obradov

Organizácia sobášov
Organizáciu sobášov a obradov za
prísnych hygienických opatrení je
potrebné vždy dohodnúť na matričnom úrade, na tel. č. 046 519 25 24
alebo na email: matrika@handlova.sk.
Vopred dohodnuté sobášne obrady
sa vykonajú v sobášnej sieni mestského úradu s osobami, ktorých účasť je
nutná z dôvodu vykonania obradu v
zmysle platnej legislatívy, t.j. ženích,
nevesta, svedkovia, zamestnanci
mesta a svadobní hostia v maximálnom počte 12 rodinných príslušníkov,
čo je spolu 20 osôb, pričom pri vstupe a výstupe z/do priestorov MsÚ sú
povinní účastníci obradu zachovávať
sociálny odstup 2 m a zamestnanec
zabezpečujúci obrady má právo re-

Matričný úrad prijme oznámenie
o úmrtí, vystaví doklady v zmysle
platnej legislatívy a spíše rozlúčku.
Maximálny počet občanov pri vybavovaní smútočného obradu na matričnom úrade sú 2 osoby v jednom
čase. Výkon smútočného obradu na
mestskom cintoríne, pochovávanie
do zeme a kremácia sa vykoná za
prísnych hygienických opatrení. V obradnej sieni sa povoľuje prítomnosť
zamestnancov vykonávajúcich obrad
a maximálne 20 rodinných príslušníkov, pričom pri vstupe a výstupe z/
do priestorov obradnej miestnosti sú
povinní účastníci obradu zachovávať
sociálny odstup 2 m a zamestnanec
zabezpečujúci obrady má právo regulovať účastníkov obradu z dôvodu
zabránenia zhlukovania. Ostatnej verejnosti sa zakazuje do času trvania
zákazu zhromažďovania, zúčastňovať
sa smútočných obradov v interiéri obradnej miestnosti.
(RED)

Opravili výtlky aj rozkopávky
Investície sú v šetriacom režime
pozastavené, oprava výtlkov však
bola zazmluvnená ešte minulý rok.

Nedoplatky sú súčtom všetkých pohľadávok za platby daní, poplatku za komunálny odpad a nájomné.

Infografiky: Tomáš Gríger

Zmluvu na opravu výtlkov so spoločnosťou STAVBY Nitra uzavrelo mesto
Handlová v apríli minulého roka.
Celková dohodnutá výmera opravovaných výtlkov bola 950 m². Približne
polovicu objemu práce firma vykonala v roku 2019, zvyšnú časť tento rok.
Ako informoval Ivan Kartáč z referátu
dopravy mestského úradu, od 6. do
29. apríla opravili pracovníci firmy
466,89 m2 výtlkov na uliciach Morovnianská cesta, Okružná, Mostná, ČSA,
1. mája, Pstruhárska, Pekárska, Parková, Cintorínska, Duklianska, Kremnická, Partizánska, Štrajková, Ligetská,
Fučíka, Švermova, M. R. Štefánika,
Mierové námestie, Lipová, Údernícka,
Hviezdoslavova, Horný koniec, Nová
Lehota a v Morovne.
Celková zmluvná cena opráv výtlkov
bola 39 999,60 eur, z toho polovicu
mesto zaplatilo minulý rok a druhú
teraz. Zároveň to však znamená, že
rozpočet na opravu výtlkov pre tento
rok je vyčerpaný.

Diery v handlovských cestách firma
opravila infratechnológiou s priemernou hrúbkou opravovaných výtlkov 6
cm. Záručná doba je 5 rokov a v prípade vád a nedostatkov diela počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť
bezplatne ich odstrániť.
V roku 2019 telekomunikačný operátor v Handlovej rozširoval multimediálnu optickú sieť, čo sa nezaobišlo
bez vykopania zemných rýh. Rozkopávky vykonala spoločnosťou ZYRY-Tem a boli rozdelené na 3 etapy:
1. etapa – ul. Morovnianska cesta a
Okružná, 2. etapa – ul. Mostná, ČSA,
Prievidzská, Mierové námestie, Poštová, Lipová, Údernícka, Dimitrovova a
3. etapa - ul. Partizánska, 29. augusta,
SNP, F. Nádaždyho. Okrem zelených
plôch sa rozkopávky dotkli aj ciest,
spevnených plôch a chodníkov. Povinnosťou spoločnosti, ktorá práce realizovala, bolo po ukončení prác vrátiť
plochy do pôvodného stavu. V prvej
polovici mája zamestnanci oddelenia
výstavby tieto plochy skontrolovali a
prebrali. Nedostatky, ktoré identifikovali, musí dodávateľ odstrániť.
Silver Jurtinus
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ŠKOLSTVO

Žiaci sa budú môcť vrátiť do škôl a materských škôl 1. júna
Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť
žiaci prvého až piateho ročníka,
účasť v nich však bude dobrovoľná. Premiér Igor Matovič (OĽaNO)
v pondelok 18. mája informoval, že
od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj
deti do materských škôl.
Minister školstva, vedy, výskumu
a športu Branislav Gröhling (SaS)
uviedol, že návrat do škôl bude
sprevádzať viacero hygienických a
bezpečnostných opatrení. O tom, či
sa škola alebo materská škola otvorí,
rozhodne zriaďovateľ. Zároveň doplnil, že zriaďovatelia by mali počas
nasledujúcich dvoch týždňov zisťovať
u rodičov záujem o návrat do školy.
Gröhling uviedol, že v materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac
15 detí, v školách najviac 20 žiakov
na jednu triedu. „Rodičia budú môcť
s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal minister školstva.
Do materských škôl sa budú môcť v
prvom rade vrátiť deti zdravotníkov,
policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase
koronakrízy zabezpečujú dôležité
pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.
Povinný ranný zdravotný filter
Materské školy budú podľa šéfa rezortu školstva otvorené najviac deväť hodín denne, konkrétna prevádzka závisí od kapacít škôlky. Minister
avizoval, že vytvorená skupina v materskej škole sa nebude meniť, aj keď
počet detí klesne, nebude dochádzať
k migrácii detí medzi jednotlivými
skupinami. Riaditeľ materskej školy
zváži v prípade nízkych počtov detí
zmenu skupiny. Rezort školstva odporúča, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho
počtu detí. Zamestnanci materských
škôl podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti
medzi deťmi pri hrových aktivitách,

vzdelávaní i oddychu. Zabezpečená
bude aj dezinfekcia hračiek a priestorov.
„Rodič bude odovzdávať dieťa pri
základnej škole. V materskej škole
ho bude odovzdávať vnútri, má na
to určený čas - desať minút,“ priblížil
Gröhling. Fungovať bude „ranný zdravotný filter“, teda pri vstupe do škôlky
sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky. „Deti pri pobyte v skupine
v materských školách nemusia mať
rúška, zamestnancom sa odporúča
nosenie rúšok alebo ochranných štítov,“ uvádza sa v pomocnom materiáli
z dielne rezortu školstva k otváraniu
materských a základných škôl. Rodič
má umiestniť jedno rezervné rúško
pre dieťa do jeho skrinky.

pomocný materiál k otváraniu materských a základných škôl. Vzdelávanie v školách je dobrovoľné, preto
učitelia nemôžu pokračovať podľa
riadnych učebných osnov. „Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania a brať do úvahy
fakt, že časť žiakov sa na vzdelávaní
v základnej škole nezúčastní,“ tvrdí
ministerstvo. Zároveň odporúča, aby
aktivity žiakov boli najmä v exteriéri.
Priestory, v ktorých sa žiaci stretávajú,
sa budú dezinfikovať raz denne, avšak
dezinfekcia plôch, ktoré sa často používajú, musí byť minimálne dvakrát
denne. Neodporúča sa používať klimatizáciu ani ventilátory.

Dve rúška pre žiaka

V prípade stravovania bude možné
zabezpečovať školské stravovanie
v bežnej podobe. „Pre externých
stravníkov musí mať školská jedáleň
zriadené výdajné okienko tak, aby sa
eliminoval kontakt s internými stravníkmi,“ vyplýva z usmernenia rezortu
školstva.
Matovič poznamenal, že základné
umelecké školy môžu vyučovať individuálne, teda jedného žiaka. Bližšie
podmienky, za akých sa bude konať
vyučovanie, budú zverejnené v najbližších dňoch.
Rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať
svoje deti v júni do škôl, budú mať
aj naďalej nárok na dávku ošetrovné.
„Škola do 3. júla oznámi okresnému
úradu v sídle kraja údaje o deťoch a
žiakoch umiestnených v školách na
účely poskytnutia ošetrovného podľa stavu k 30. júnu. Následne okresný
úrad v sídle kraja tieto údaje bude
oznamovať Sociálnej poisťovni,“ poznamenal minister školstva. Deťom,
ktorým bude umožnené navštevovať
školy, bude sprístupnená opäť aj doprava vlakmi zadarmo.
Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu
zatvorené od marca.
(TASR)

V prípade základných škôl ministerstvo odporúča minimalizovať stretávanie pred školami či rozdeliť príchod
detí do časových úsekov. Rovnako
ako v prípade detí v materských školách aj deťom v školách sa bude pri
príchode merať teplota a zabezpečená bude aj dezinfekcia rúk. V usmernení rezortu školstva sa uvádza, že
rodič má zabezpečiť pre svoje dieťa
každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. „Žiak nosí rúško
všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny
v interných a externých priestoroch
školy, kde sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces,“ uvádza sa v
usmernení. Pedagogickým zamestnancom ministerstvo rúška nosiť len
odporúča, nepedagogickí zamestnanci rúško nosiť musia.
Starší žiaci ostanú doma
Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z
vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do
9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie. Šéf rezortu školstva
poznamenal, že zverejnený bude

Podmienky budú spresnené

Leto v centre
voľného času
I keď Centrum voľného času
má momentálne z dôvodu
opatrení šírenia koronavírusu
pozastavenú činnosť, pracovníci
na deti myslia a pripravujú pre ne
letné mestské tábory. Veria, že
epidémiu spoločne zvládnu a v
lete budú tábory centra voľného
času naplnené veselými deťmi.

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
Knižnica opäť otvorená
Knižnica funguje v obmedzenom režime, aby boli dodržané všetky šetriace a hygienické opatrenia, nariadenia,
či odporúčania. Vstup do knižnice je
povolený len s rúškom. Pri vstupe do
knižnice na stolíku je pripravený dezinfekčný prostriedok na ruky a jednorázové rukavice. Každý návštevník
je povinný zobrať si číslo. K dispozícii
je 10 čísel, čo predstavuje počet ľudí,
ktorí môžu byť v naraz v priestoroch
knižnice. Všetky knihy, ktoré sa vrátia
od čitateľov sú dezinfikované, nechajú sa vysušiť a ostávajú v karanténe
do nasledujúceho dňa. Až potom sa
požičiavajú ďalším čitateľom.
Obmedzenia sú aj pre čitateľov, ktorí
chodia čítať dennú tlač a na internet.
Teší nás, že knižnica čitateľom počas

zatvorenia chýbala. Už v prvý deň
otvorenia knižnicu navštívilo 140 čitateľov a vypožičalo si 428 kníh.

Výpredaj vyradených kníh
„V čase zatvorenej knižnice sme aktualizovali knižničný fond, vyraďovali
sme zastaralú, opotrebovanú a duplicitnú literatúru. Tú sme sa rozhodli
ponúknuť verejnosti. Príďte si vybrať
z vyradených kníh,“ uviedla riaditeľka Daniela Mikulášová. Za jednotnú
cenu 20 centov knižnica ponúka literatúru pre deti a dospelých; náučnú literatúru aj beletriu. Nákupom starých
podporíte nákup nových kníh. Výpredaj sa koná vždy počas pracovných
hodín v Mestskej knižnici od pondelka do štvrtka od 8.00 do 17.00 h.

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

SOŠ Handlová pomáha s výrobou
ochranných pomôcok
Vyučovanie je prerušené. Zamestnanci školy vyrábajú ochranné štíty a rúška.
Stredná odborná škola v Handlovej sa zapojila do boja proti šíreniu
ochorenia COVID 19 na Slovensku.
V rámci spolupatričnosti a pomoci ľuďom v núdzi sa venuje tvorbe
ochranných pomôcok - šitiu rúšok a
darí sa jej aj s výrobou ochranných
štítov na 3D tlačiarňach.
Pracovný tím, ktorý vyrába a kompletizuje ochranné štíty, vedie Stanislav
Dolník. S výrobou a montážou mu
pomáhajú jeho kolegovia. ,,Napriek
tomu, že vyučovanie na škole bolo
prerušené, zamestnanci sú nápomocní a popri vzdelávaní žiakov
dištančnou formou pomáhajú pri
tvorbe ochranných pomôcok“, podotkol riaditeľ školy, Jozef Barborka. Škola má tri 3D tlačiarne, ktoré
zakúpila v tomto roku z grantu v
rámci projektu na podporu vzdelávania od spoločnosti AT&T. Finančné
prostriedky boli určené na inováciu
technického vybavenia pre informatické odbory a odbor grafik digitálnych médií predovšetkým vo vzdelá-

vacích programoch Cisco akadémie
a projektu ,,IT akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie. “
Celkovo škola doteraz vyrobila 3150
ochranných rúšok a 200 ochranných
štítov. Rúška poskytli zamestnancom
aj ich rodinným príslušníkom.
Rúška a štíty vyrobené v strednej
odbornej škole boli distribuované
do zariadení:
- Nemocnica s poliklinikou Prievidza
so sídlom v Bojniciach (detské oddelenie, oddelenie chirurgie, traumatológie a urológie, riaditeľstvo
nemocnice)
- Centrum sociálnych služieb Domino v Prievidzi a vo Veľkej Lehôtke
- Senior centrum Handlová,
- Jazmin, zariadenie sociálnych služieb Handlová,
- Zariadenie pre seniorov Bojnice,
- Detský domov Handlová,
- Centrum sociálnych služieb – Bôrik
v Nitrianskom Pravne.
- Nemocnica Handlová
- Mesto Handlová - sociálnemu oddelenie pre potreby občanov a zariadení v ich pôsobnosti, ktoré to
potrebujú.
SOŠ Handlová

• 1. turnus: 3. - 7. augusta 2020
• 2. turnus: 10. - 14. augusta
• 3. turnus: 17. - 21. augusta
Tábory sú denné - pondelok až
piatok od 8.00 do 15.00 h v Centre voľného času Handlová.
Cena: 50 eur za turnus. V cene je
obed, pitný režim, vstupné, cestovné, materiál a ceny na súťaže.
Určený je pre deti od 7 do 15
rokov. Počet detí je obmedzený.
Mládež čakajú výlety, športové a
zábavné súťaže, noc v stane alebo tvorivé dielne.
Bližšie informácie nájdete na
webovej stránke Centra voľného
času Handlová.
CVČ

Odovzdanie ochranných rúšok a štítov Centru sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom Pravne.

FOTO: SOŠH
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA
Spomienka

Spomienka

Dňa 27. mája si
pripomenieme 5. výročie
odkedy nás navždy
opustil
Ján Moravčík.
S láskou a úctou
spomína manželka Betka
a syn Janko s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
1/10/5/2020/OI

Tento rok
si pripomíname
29 smutných rokov,
čo nás naždy opustil
náš drahý manžel, otec,
starký, brat a švagor
Dušan Prachniar.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli. S láskou a úctou
spomína najbližšia rodina.
4/10/5/2020/OI

Spomienka

Pripomíname si prvé
smutné výročie, odkedy
nás navždy opustil náš
milovaný otec, starký,
prastarký a brat
Jozef Prachniar.

Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
5/10/5/2020/OI

Eugen Čierny, 90 r.,
naposledy bytom Ciglianska 46.
Mária Chlpeková, rod. Schniererová, 82 r.,
naposledy bytom Potočná 50.
Mária Čičmanská, rod. Kyselová, 77 r.,
dlhoročná občianka mesta, naposledy bytom
v Lovči.
Janka Lenčová, 36 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 2/11.

3/10/5/2020/OI
2/10/5/2020/OI

Riadková inzercia

Riadková inzercia

Obuv - podnikateľský inkubátor.
Pozývame vás na veľký výpredaj
obuvy z dôvodu rušenia prevádzky.

Stratili sa kľúče od auta. Veľký čierny
kľúč, prívesok malá baterka a anjelik
Kontakt: 0915 518 381

1/10/5/2020/ORI

3/10/5/2020/ORI

Predajňa Modan v podnikateľskom
inkubátore vás pozýva na totálny
výpredaj odevov z dôvodu rušenia
prevádzky.
2/10/5/2020/ORI

Predám VW Golf IV. 1.9 TDi, 2003, 185
845 km čierna metalíza, garážované.
EK a TK - 02/2021. K autu ponúkame
aj zimné pneumatiky na diskoch.
Cena: 2 000 €. TČ: 0914 144 389.

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ.

Dňa 13. júna 2020
uplynie 15 rokov,
čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko
Milan Reichmann.

Navždy nás opustili
Spomienka

Tento mesiac
si pripomíname nedožité
90. narodeniny
a smutných 20 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička,
starká a prastarká
Rozália Prachniarová.

Požiar si vyžiadal ľudský život

Spomienka

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 11/2020
je v utorok 26. 5. 2020
Noviny nájdete
na distribučných miestach
od utorka 2. júna 2020

4/10/5/2020/ORI

Handlová si pripomenula Deň víťazstva nad fašizmom
Krátko pred treťou hodinou ráno
7. mája uplynulo 75 rokov od momentu, kedy fašistické Nemecko
kapitulovalo. Na druhý deň, 8.
mája 1945, utíchli všetky boje a
druhá svetová vojna v Európe sa
skončila.
Deň víťazstva nad fašizmom, tento
významný historický medzník, si položením kytíc k pomníku Slovenského
národného povstania pripomenuli
zástupcovia mesta Handlová, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých,

Handlovského baníckeho spolku a
Základnej školy Školská.
Na úvod pietneho aktu Branislav
Čukan z handlovského domu kultúry
pripomenul, že oslobodenie Slovenska bolo dovŕšené 3. mája 1945, keď
Červená armáda zlikvidovala posledné zvyšky nemeckých vojsk v Javorníkoch a Bielych Karpatoch. S Nemeckom kolaborujúca vláda slovenského
štátu aj s prezidentom Jozefom Tisom
podpísala kapituláciu 8. mája 1945.

Mnohí už zabudli
„Ani 75 rokov nestačilo, aby zacelili
hlboké rany, ktoré fašizmus v Európe, vo svete, ale aj v našom meste
napáchal. Bohužiaľ, 75 rokov stačilo
na to, aby mnohí zabudli. Preto je
dôležité si pripomínať - a nie len raz
v roku - utrpenie, ktoré vojna svetu a
našej krajine priniesla,“ povedala po
pietnom akte primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová.

V Handlovej horela opustená dvoj‑
poschodová budova.
Život jedného človeka si v stredu 6.
mája pred polnocou vyžiadal požiar
opustenej dvojposchodovej polyfunkčnej budovy na Prievidzskej ulici
v Handlovej. Na mieste zasahovalo osem profesionálnych hasičov z
Handlovej a z Prievidze.
Ako informoval hovorca Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Marián Petrík,
hasiči vnikli do budovy pomocou výsuvných rebríkov cez okná, pre vysoké sálavé teplo budovu ochladzovali
dvoma prúdmi.

Po ochladení priestoru hasiči pos
tupne vnikli do miestností, ktoré boli
silno zadymené. V priestoroch pod
stropom bolo veľké množstvo rôzneho horľavého materiálu. „Hasiči našli v
jednej z miestností telo osoby, ktorá
nejavila známky života. Privolali zdravotných záchranárov a obhliadajúceho lekára,“ uviedol Petrík.
Po lokalizácii požiaru hasiči postupne rozoberali a vynášali materiál, zároveň odvetrávali budovu a priebežne likvidovali skryté ohniská. Požiar
zlikvidovali krátko po druhej hodine
nadránom. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú odborníci.
TASR

Kde nájsť Handlovský hlas?
Mesto ukončilo distribúciu novín
do schránok obyvateľov mesta.
Dvojtýždenník mesta je k dispozícii
na týchto distribučných miestach:

• Tri predaje potravín Ligeta: Ulica
Ligetská, Námestie baníkov, Mo
rovnianska cesta
• Pred MsÚ Handlová

• Jabĺčkáreň, Ulica ČSA, oproti Lidlu
• Predajne COOP Jednota – Ul. SNP,
ČSA, 29. augusta
• Tri stánky PNS: Námestie baníkov
– pri pošte, Morovnianska cesta

V prípade, že máte prevádzku na
území mesta a záujem stať sa distribučným miestom mestského dvoj
týždenníka, napíšte na adresu
handlova@handlova.sk.
(RED)

Mestská polícia Handlová informuje

Poctivosť ešte nevymizla
V stredu 13. mája o 13.05 hod. na
ul. SNP v Handlovej v bankomate
VÚB banky bola zabudnutá finančná
hotovosť vo výške 300 eur. Mestská
polícia sa so žiadosťou o pomoc obrátila na verejnosť prostredníctvom
svojho profilu na sociálnej sieti Facebook. „Apelujeme na nálezcu, že táto
finančná hotovosť je životu potrebná
pre osobu, ktorej patria, nakoľko sa

stará o svojho zdravotne ťažko postihnutého syna a peniaze im budú
veľmi chýbať,“ napísali mestskí policajti na svoj facebook. Poctivý nálezca peniaze odovzdal ešte v ten deň.
„Predsa sa nájdu aj poctiví ľudia. Ďakujeme nálezcovi a aj vám za zdieľanie. Peniaze sme odovzdali majiteľke,“
uzavrela prípad mestská polícia.
(RED)

Staňte sa dobrovoľníkom!

(INU)

Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom,
volajte na t.č. 0917 243 644 v PO-PIA od 8.00 h
do 11.00, píšte na dobrovolníci@handlova.sk.
Dobrovoľnícke centrum zastrešuje
mestská nezisková organizácia Asterion, n.o.
1/10/5/2020/PL

Primátorka Silvia Grúberová a jej zástupca Radoslav Iždinský pred položením kvetov k pamätníku Slovenského národného povstania.

FOTO: INU
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Hlasujte za najkrajšieho psíka

Tridsať Handlovčanov vyzbieralo
viac ako päťdesiat vriec odpadu

Hlasovať je možné na facebookovom profile CVČ Handlová do 31.
mája.
Kvôli mimoriadnej situácii organizuje
Centrum voľného času súťaž Handlovký oriešok 2020 online. Kompletný
fotoalbum je zverejnený na faceboo
kovom profile @CVČ Handlová.
Súťaží sa do 31. mája v dvoch kategó-

riách:
Top pes - hlasovanie verejnosti na sociálnej sieti. Pes, ktorý nazbiera najviac „lajkov“ pod súťažnou fotkou (1.
miesto, 2. miesto, 3. miesto).
Hlavná kategória - Pes, ktorý sa
najviac zapáči porote (1. miesto, 2.
miesto, 3. miesto).
Ďakujeme všetkým, ktorí poslali fotky.
CVČ Handlová

Sedemročná sučka Nessi.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Handlová, Detský a mládežnícky parlament Handlová, Earth Angel a
dobrovoľníci spojil sily a v sobotu 16. mája spolu vyčistili Handlovku a jej prítoky Mlynský a Morovniansky potok. Takmer
tridsať ľudí vyzbieralo z vody a z brehov viac ako päťdesiat vriec odpadu. Okrem fliaš, plastových tašiek a plechoviek
našli v rieke aj kolesá, nočník, kabelky, kusy podlahoviny, hračky, či zimný kabát.

V sobotu 16. mája dobrovoľníci urobili kus práce.

FOTO: FB EARTH ANGEL

Vyzbierané množstvo odpadu zaplnilo niekoľko prívesných vozíkov.

FOTO: FB EARTH ANGEL

FOTO: FB CVČ Handlová

Futbalisti dostali výnimku. Môžu začať trénovať
Futbalový klub MFK Baník Handlová požiadal o udelenie výnimky
na prevádzku hracej plochy futbalového štadiónu pre účely tréningových aktivít športovcov.

Súťaží aj ročná Nellynka, ktorú si jej majiteľka našla v útulku.

FOTO: FB CVČ Handlová

Aj keď Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky (ÚVZ SR) povolil
prevádzku vonkajších športovísk pre
bezkontaktný šport od 6. mája 2020,
stále platný Príkaz primátorky mesta
číslo 8/2020 prevádzku všeobecných
športovísk nepovoľuje. Primátorka
mesta Silvia Grúberová preto pre
účely tréningových aktivít športovcov
MFK Baník Handlová udelila výnimku.
Za dodržovanie opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR,
ktoré sa premietli aj do Usmernenia
Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
vydané dňa 24. 4. 2020 je zodpovedný športový odborník, nie mesto
Handlová. Za dodržovanie platných
opatrení ÚVZ SR je teda zodpovedný prezident klubu Kristián Hirka.
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom, za ktorý príslušný úrad
verejného zdravotníctva uloží pokutu
podľa zákona o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a

Futbalisti musia na tréningoch dodržiavať prísne hygienické opatrenia.
doplnení niektorých zákonov, vo výše
20-tisíc eur.
„Verím, že sa Vám podarí naplniť prísne hygienické opatrenia a prajem

FOTO: FB MFKH

Vám a Vašim športovým zverencom,
veľa zdravia,“ napísala handlovským
futbalistom primátorka.
(RED)

