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V tomto čísle:
Začala sa prvá fáza Ščítania
obyvateľov, domov a bytov 2021.
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Zákon uvalil na majiteľov ihrísk
mnohé povinnosti.
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Poslankyňa Danica Baranovičová
o komisii vzdelávania.
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Rozpočet mesta je napätý. Prioritou je udržať zamestnanosť
Handlová stále spláca záväzky bý
valého vedenia mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva
na májovej schôdzi rokovali o tretej
zmene rozpočtu na rok 2020. Od
roku 2015 sa príjmy mesta neustále zvyšovali. Zastavenie ekonomiky
kvôli COVID-19 však spôsobilo, že v
tomto roku budú v rozpočte chýbať
možno až milióny. Ďalšie státisíce
eur chýbajú kvôli dlhom obyvateľov
mesta. Ako informoval zástupca primátorky, Radoslav Iždinský, miestami
bol dlh na úrovni 900-tisíc eur, neplatiči aktuálne dlhujú mestu viac ako
600-tisíc eur: „Dlhy, ktoré sa tu kopia
roky, vymáhame všetkými zákonnými
možnosťami.”
Nemáme na nič
„V podstate nemáme na nič. Redukujeme, kde sa dá. Mali by sme prestať
lietať v oblakoch. Budeme radi, keď
nebudeme musieť škrtať dramatickejšie,” skonštatovala primátorka
Silvia Grúberová (NEKA). Plánované
príjmy mesta sa nateraz znížili o 1,4
milióna eur. Mesto v rozpočte škrtlo
všetko, aj položky na dôležité projekty vo verejnom záujme. Radnica
šetrí na platoch, verejnom osvetlení,
mestskej hromadnej doprave, v šetriacom režime pracujú zamestnanci
mestských organizácií a škôl, mesto
požiada o odloženie splátok úverov
a priebežne rokuje o odklade splatnosti faktúr u dodávateľov. Všetky organizácie mesta dostali pokyn znížiť
výdavky o 30 percent.
Kto je na meste existenčne závislý?
Proti plánovanej nule na dotácie pre
šport protestovali poslanci Uríček
(NEKA) a Spevár (SDKÚ-DS). Mestský
futbalový klub bez dotácie, podľa

Handlovské školy sú otovrené.
V akom režime fungujú?
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Vedúci Ekonomického oddelenia Mestského úrad v Handlovej, Peter Mendel.
jeho zástupcu, Martina Uríčeka, zanikne, Mestský basketbalový klub,
podľa prezidenta klubu Jána Spevára, možno nenastúpi do ďalšej sezóny. Primátorka reagovala, že škrty
postihli všetky oblasti mesta, nielen
športové kluby, a nielen futbalistov a
basketbalistov. Financovanie športu,
ako podotkla, ani nie je priamou kompetenciou mesta. Prioritou, v tomto
náročnom období, je podľa primátorky, Silvie Grúberovej, udržateľnosť
pracovných miest. „Mesto je jedným
z troch najväčších zamestnávateľov v
Handlovej, máme zodpovednosť za
zamestnancov. Hovorila som s riadi-

teľmi všetkých organizácií. Cieľom je
udržať služby v meste a tiež pracovné
miesta aj za cenu, že všetci pôjdeme
s platom dole,” povedala primátorka.
Existenčne závislí na meste podľa
nej nie sú športovci, ale zamestnanci mesta, škôl, školských organizácií
a príspevkových organizácií mesta.
„Futbalisti, so všetkou úctou, nie sú
na meste existenčne závislí. Je to
doplnok na voľný čas, je to koníček.
Majme v tomto súdnosť,” vyzvala
poslancov Grúberová. Proti zmene
rozpočtu hlasoval iba poslanec Spevár. Martin Uríček pri hlasovaní už na
rokovaní nebol, avizoval však, že za

FOTO: INU
zmenu rozpočtu by nehlasoval.
Rudolf Podoba nereagoval
Záverečný účet mesta za rok 2019
presne vyčíslil účet za záväzky predchádzajúcich vedení mesta. „Minulý
rok sme zaplatili za predvolebné
cesty a chodníky 500-tisíc eur,” povedala primátorka. Na splátky starších
projektov, úverov a pokút mesto v
roku 2019 vynaložilo viac ako 1,5
mil. eur. Staré záväzky však Handlovú
dobehnú aj v roku 2020. Mesto bude
musieť zaplatiť približne 1,3 mil. eur.
Článok pokračuje na strane 2.

Mesto v obchodnej súťaži ponúka Kolkáreň. Chce 96-tisíc eur
Kolkáreň slúžila od roku 1968 do
septembra 2014.

Mládežníci a dobrovoľníci
spoločne zveľaďujú Handpark.
Strana 8

O budovu Kolkárne prejavila záujem
spoločnosť LDpharm, s.r.o. Po kompletnej rekonštrukcii ju chce využívať ako zdravotnícke zariadenie, lekárske ambulancie, verejnú lekáreň,
kaviareň a na prípadné prenajímanie
priestorov. Spoločnosť navrhla kúpnu cenu 70-tisíc eur. Podľa znaleckého posudku je však hodnota budovy
a pozemku spolu 95 961 eur.
Mesto sa budovu pokúša predať od
roku 2015. Cena klesla zo 136-tisíc
eur na 102-tisíc eur, ale všetky doterajšie súťaže boli neúspešné. Teraz
poslanci schválili zámer predať Kolkáreň na základe obchodnej verejnej
súťaže s minimálnou cenou 96-tisíc
eur.
Súťažné návrhy je možné predkladať
do 15. júna 2020.
(INU)

Celé znenie súťažných podmienok je zverejnené na webovom sídle mesta www.handlova.sk v sekcii Mestský úrad - Úradná tabuľa.

FOTO: INU
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Rozpočet mesta je napätý. Prioritou je udržať zamestnanosť Nájomníci mestských bytov dostali vyúčtovanie
Najväčší správca bytov v Handlovej
je Mestský bytový podnik Handlo
vá.
Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie na území SR je k dátumu uzávierky novín Mestský bytový
podnik Handlová s.r.o. (MsBP) uzavretý, jeho zamestnanci však pracujú.
Spracovali vyúčtovania nákladov
spojených s bývaním vlastníkom
a nájomníkom bytov v jeho správe.
Tie mali byť doručené obyvateľom
do konca mája.
MsBP je najväčším správcom bytov v

meste Handlová. K 26. máju 2020 celkovo spravuje 2768 bytov (746 mestských bytov) v 150 domoch. Z toho je
79 mestských domov (57 kolónii s 275
bytmi, 3 domy osobitného určenia so
152 bytmi, 10 novostavieb s celkovým
počtom 233 bytov, 5 rodinných domov
s 9 bytmi, 3 domy na ul. Údernícka s
počtom 72 bytov a 1 na ul. Pekárska s
10 bytmi). MsBP ďalej spravuje 71 odpredaných domov z celkovým počtom 2018 bytov, z toho je 8 domov v
baníckej kolónii s 25 bytmi. V starej zás
tavbe, u iných správcov, sa nachádzajú
4 mestské byty.
(RED)

Čas zvýšeného rizika vzniku požiarov pominul
V čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru je každý povinný
dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti.

„Nemôžeme podporiť iba jeden klub. V Handlovej máme 15 športových klubov. Mali by sme prestať vytvárať dojem, že máme plné kapsy a nechceme dať. Nezdá sa
mi to korektné,“ povedala Silvia Grúberová na margo žiadosti o dotácie od prezidentov dvoch najväčších športových klubov. Futbalisti žiadali 13 300 eur, basketbalisti 20 000 eur.
FOTO: INU
Pokračovanie článku z titulnej strany.
“To sú peniaze, ktoré reálne nik nevidí. Ale potom ja a súčasné zastupiteľstvo, my sme tí zlí, ktorí nič v meste
nerobia. Potrebujeme robiť investície,
údržbu a nemáme na to. Potom príde
kríza, ako prichádza teraz, a schytáme
to v plnej sile,” povedala primátorka.
Proti slovnému spojeniu “predvolebné cesty” sa ohradil poslanec Spevár.
„My sme za tie cesty hlasovali, tie
cesty sú tu, robili sme to v dobrej viere. Pokiaľ sú predražené, alebo nekvalitné, to je iná otázka,” povedal.
Priestor na vyjadrenie sme poskytli
aj exprimátorovi Rudolfovi Podobovi
(SMER-SD), ten ho však nevyužil.

pri dani z nehnuteľnosti medziročne
vzrástli o 41-tisíc eur, pri dani za psa
stúpli o 4 268 eur. Potešujúca správa je, že počet prenocovaní stúpol z
4701 na 9052,” povedal vedúci ekonomického oddelenia Peter Mendel. V
roku 2019 kapitálové výdavky mesta
smerovali do rozšírenia kamerového
systému, do prípravy projektovej dokumentácie na detské jasle, nákupu
interiérovej pece na pelety pre Dom
kultúry Morovno, projektu hrubej
zaškolenosti detí, nákupu strojov pre
školské jedálne a projektu na Základnej škole Školská.

Sumár roka 2019

Celkové hospodárenie mesta po očistení skončilo s prebytkom vo výške
21 511 eur. V roku 2018 však prebytok rozpočtu dosiahol takmer 400-tisíc eur. „To odzrkadľuje, že smerujeme

Celkový rozpočet mesta v roku 2019
bol po ôsmich zmenách vybilancovaný na 13 433 121 eur. „Pohľadávky

Smerujeme k vážnemu stavu?

k vážnemu stavu,” okomentoval negatívny vývoj spojený aj s koronakrízou
Peter Mendel. Dodal, že žiadne zadlžovanie mesta v tejto situácii neodporúča.
V septembri budeme múdrejší
Pre rok 2020 sú príjmy do rozpočtu
mesta po tretej zmene plánované
vo výške 12 716 367 eur. Najväčšia
časť, 37 percent, ide priamo školám,
školským zariadeniam a na prenesený
výkon kompetencií. Mesto teda bude
hospodáriť so sumou približne 8 mil.
eur. Ďalšiu správu o plnení rozpočtu
predloží vedúci ekonomického oddelenia pravdepodobne v septembri,
kedy by mohla byť známa aj výška
prípadných kompenzácií výpadku
podielových daní od štátu.
Silver Jurtinus

Národná transfúzna služba Martin
Podnikateľský inkubátor Handlová
vás pozývajú na

Kvapku krvi
Pravidelné darovanie krvi
v Podnikateľskom inkubátore

29. júna 2020 (pondelok)

Začiatok o 8.00h

Prineste si občiansky preukaz,
kartu poistenca.
Odber sa uskutoční podľa aktuálnych
epidemiologických opatrení.

Bližšie informácie na t.č. 5444 013

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol stanovený od 3. apríla
2020 do odvolania. Ako uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičské-

ho a záchranného zboru v Prievidzi
Stanislav Kmeť, situáciu v územnom
obvode okresu Prievidza prehodnotili
a z dôvodu zníženia výskytu požiarov
na lesných a trávnatých pozemkoch
je od poludnia 25. mája 2020 vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru zrušené.
(RED)

Dotačné schémy kraja sú pre tento rok zrušené
Kvôli šetreniu finančných pros
triedkov župy rozhodol krajský
parlament o zrušení dotačných
schém na tento rok.
Na základe rozhodnutia krajských
poslancov sa v tomto roku nebudú
podporovať nijaké projekty v rámci
Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho
kraja (TSK), financie sa nebudú čerpať
na podporu projektov v rámci Participatívnych rozpočtov na stredných
školách ani na podporu tematického
zážitkového vzdelávania. V rámci Dotačného systému TSK prešli žiadosti
predložené v mesiaci január v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č.
12/2018 schvaľovacím procesom, a
to v rámci 1. kola, v ktorom bolo podporených 51 žiadateľov s projektmi v
oblasti kultúry či športu.
Ďalšie žiadosti o dotácie zaslané na
župný úrad nebudú v tomto roku
podporené. „V čase konania prvého

schvaľovacieho kola nebol známy
avizovaný výpadok výnosu dane z
príjmov fyzických osôb spôsobený
mimoriadnou situáciou súvisiacou s
pandémiou ochorenia COVID-19. Ďalšie schvaľovacie kolá sa už neuskutočnili,“ objasnil trenčiansky župan
Jaroslav Baška.
Rovnaká situácia sa dotkla aj grantového systému Zelené oči. „Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára vždy k 31. januáru daného roka. Žiadosti o grant,
ktoré boli predložené k 31. 1. 2020
a boli hodnotiacou komisiou schválené, boli aj podporené na základe
uzatvorených zmlúv,“ uviedla vedúca
Oddelenia finančného Úradu TSK Renáta Ozimová s tým, že podporených
v rámci tohto kola bolo 15 projektov.
Pozastavenie grantu sa dotklo žiadostí predložených v termíne do 31.
marca, t.j. do uzávierky druhého kola;
k vyhláseniu ďalších hodnotiacich kôl
v tomto roku nepríde.
(TSK)

Pripomienkujte strategický dokument
Plán mobility je strategickým do
kumentom, ktorého cieľom je vy
tvoriť podmienky pre uspokojenie
potrieb mobility ľudí aj podnikov v
meste a jeho okolí a prispieť k zlep
šeniu kvality života.
Cieľom tohto dokumentu je za pomoci občanov, mestských, krajských a
štátnych orgánov hľadať a nájsť možnosti udržateľnej mestskej dopravnej
obsluhy územia. Dokument stavia na
už existujúcich aktivitách v plánovaní
a rozvoji kraja.
Spracovaný Plán mobility je koncepčnou štúdiou všetkých subsystémov
dopravy v Trenčianskom kraji. Bude
jedným zo strategických dokumentov kraja v oblasti rozvoja dopravných
systémov, v ktorom sú zahrnuté zásadné opatrenia a investície pre rozvoj dopravnej infraštruktúry, ktorá je
jednou z podmienok hospodárskeho
rozvoja územia.
Dôvodom vyhotovenia tohto dokumentu je najmä potreba analyzovať
stav a navrhnúť zodpovedajúci rozvoj
dopravných systémov kraja v podrob-

nosti, v akej by to v rámci územného
plánu nebolo možné, ktorá je však
pre územný plán kraja a nadväzujúce
dokumentácie potrebná.
Nahliadnuť do dokumnetu je mož
né na mestskom úrade alebo na
stránke www.enviroportal.sk. Pri
pomienky je potrebné zaslať na
Okresný úrad v Trenčíne.
Mestu Handlová, ako dotknutej obci,
bola správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej
mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ doručená 14. mája 2020.
Plán podlieha posudzovaniu vplyvov
na životné prostredie podľa zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v úplnom znení.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911
01 Trenčín do 21 dní od jeho zverejnenia.
(RED)

Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová, vydáva mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, adresa redakcie: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, 2. poschodie, Oddelenie
marketingu a komunikácie. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271, IČO: 00318094. Šéfredaktor: Mgr. Jana Paulínyová, telefón: 046/519 25 36, e-mail: handlovsky.hlas@handlova.sk,
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Mesto hľadá nových zamestnancov Začalo sa Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Bližšie informácie o voľných pracovných miestach, požadovaných do
kladoch a podmienkach prijatia sú zverejnené na webovom sídle mesta
www.handlova.sk v sekcii Mestský úrad - Zamestnanie - výberové kona
nia.
Terénny sociálny pracovník
Mesto Handlová vyhlasuje výberové
konanie na jedno pracovné miesto
terénneho sociálneho pracovníka.
Predpokladaná hrubá mzda je 921
eur. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16.
6. 2020 do 14.00 hod. Záujemcovia o
pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne
alebo zaslať poštou na adresu Mestského úradu v Handlovej, či elektronicky na adresu socialne@handlova.
sk. Záujemcovia, ktorých žiadosti do
výberového konania boli doručené
po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 22. 6.
2020 o 9.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Handlovej.
Referent ochrany životného
prostredia
Mesto Handlová informuje o voľnom
pracovnom mieste referent ochrany životného prostredia. Pracovné
miesto sa bude obsadzovať výberovým pohovorom. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa prírodovedného zamerania
ekológia, environmentalistika, krajinná a záhradná achitektúra. Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný
pomer. Predpokladaný termín nástupu: 1. 7. 2020. Mzdové ohodnotenie: v
zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom pohovore s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu
alebo poštou na adresu Mestského
úradu Handlová v zalepenej obálke
označenej heslom: „Výberový poho-

vor- referent ochrany životného prostredia - neotvárať“ v termíne do 15.
6. 2020.
Dátum, miesto a hodinu výberového
pohovoru písomne oznámi výberová
komisia tým uchádzačom, ktorí splnia
požadované kritériá.
Vedúci/a oddelenia
mestských projektov
Mesto Handlová vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie miesta vedúci/a oddelenia mestských projektov
Mestského úradu Handlová.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
prax v oblasti manažmentu (tvorba,
implementácia, monitoring) projektov min. 5 rokov, znalosť strategických dokumentov mesta, SR, EÚ (oblasť regionálneho rozvoja), dokonalá
znalosť miestnych a regionálnych pomerov, znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni stredne pokročilý
(B1).
Druh pracovného pomeru: hlavný
pracovný pomer. Predpokladaný
termín nástupu: 1. 9. 2020. Mzdové ohodnotenie v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne
do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 31.
7. 2020 do 14.00 h na adresu Mestského úradu Handlová v zalepenej
obálke označenej heslom: „Výberové
konanie – vedúci/a oddelenia mestských projektov – neotvárať“. Dátum,
miesto a hodinu výberového konania
písomne oznámi príslušná výberová
komisia tým uchádzačom, ktorí splnia kritériá vyhláseného výberového
konania.

Galéria odpadkov
Zbytočných dvetisíc eur
Hater-Handlová spol sro

FOTO: Čitateľka
Obyvateľka mesta sa obrátila na primátorku s prosbou o pomoc s problémom,
ktorý pretrváva niekoľko rokov. Za garážami na Šmeralovej ľudia hromadia
odpad. „Zozadu máme garáž do polovice zasypanú odpadom,“ posťažovala sa
obyvateľka mesta. Po obhliadke miesta riaditeľ spoločnosti Hater – Handlová
spol. s.r.o., Vladimír Borák, rozhodol, že čiernu skládku odstránia pracovníci
spoločnosti Hater. Náklady na vyčistenie priestoru podľa neho dosiahnu približne sumu dvetisíc eur.
(RED)

V prvej fáze prebehne sčítanie domov a bytov. Ľudia zatiaľ nemusia robiť nič. Sčítanie obyvateľov prebehne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Mesto Handlová zvolalo zástup
cov správcovských spoločností a
bytových spoločenstiev na pra
covné stretnutie vo štvrtok 4. júna
na mestskom úrade. Predmetom
stretnutia bude porada o Sčítaní
obyvateľov, domov a bytov 2021
(SODB21).
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2021 prvýkrát využije už existujúce
registre dát. Štatistický úrad SR pris
túpi k najrozsiahlejšiemu a najnáročnejšiemu terénnemu zisťovaniu, ktoré zasiahne všetkých obyvateľov na
Slovensku v roku 2021. Domy a byty
sa prvýkrát sčítajú prostredníctvom
samospráv, ktoré musia túto úlohu
splniť do 12. februára 2021.
Na čo slúži sčítanie?
Cieľom je získať vyčerpávajúce dáta o
živote obyvateľov a fakty, ktoré nie sú
nikde inde zachytené.
„Sčítania realizuje celý svet a je nenahraditeľným zdrojom informácií pre
skvalitňovanie života v krajinách. Aj
v prípade SR poskytne unikátne dáta
pre tvorbu a zmeny politík ako aj
jedinečné fakty pre prijímanie komplexnejších politických, sociálnych a
ekonomických rozhodnutí v štátnej,
verejnej a aj privátnej sfére,“ povedal
Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.
Získané dáta použijú ministerstvá,
výskumné pracoviská, Slovenská
akadémia vied, desiatky neziskových
organizácií a think-tankov na vytváranie stoviek rôznych analýz. Medzi
jedinečné dáta získavané len zo sčítania patria okrem iného informácie
napríklad o materinskom jazyku, národnostnom zložení, či náboženskom
vyznaní obyvateľov, vzdialenosti, spô-

sobe a periodicite dochádzania za
prácou, či do školy, o presných štruktúrach obyvateľstva v krajine z pohľadu vzdelania, rodinného stavu alebo
súčasnej ekonomickej aktivity, resp.
postavení v zamestnaní. Dôležité sú
tiež vyčerpávajúce dáta o kvalite života obyvateľov – o typoch existujúcich
domácností a vzťahoch v rámci nich.
Nemenej prínosné sú komplexné
dáta o domoch a bytoch, ktoré sa získajú z existujúcich administratívnych
zdrojov a iných evidencií. Výsledkom
budú napríklad vyčerpávajúce údaje
o vekovej štruktúre domov a bytov,
rozlohe, formách vlastníctva, počte
obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či vybavenosti
kúpeľnou a záchodom. Milióny dát o
obyvateľoch, domoch a bytoch budú
dostupné na úrovni SR, ale aj menších
regiónov – ôsmich krajov, 79 okresov
a takmer 3-tisíc obcí a miest.
Menšia záťaž pre obyvateľov
SODB 2021 bude prvýkrát kombinovať údaje z už existujúcich administratívnych zdrojov. ŠÚ SR prvýkrát
pri sčítaní využije údaje z celkovo 11
administratívnych zdrojov. Pôjde len
o vybrané údaje potrebné pre účely
sčítania napríklad z registra obyvateľov, z centrálneho registra poistencov
verejného zdravotného poistenia,
z informačných systémov Sociálnej
poisťovne, ministerstva školstva, ministerstva životného prostredia, úradu geodézie, kartografie a katastra a
podobne.
Sčítame sa sami,
na požiadanie s asistenciou
Dôležitejšou zmenou oproti minulos-

FOTO: INU

ti je skutočnosť, že obyvateľ sa v roku
2021 sčíta sám elektronicky. Vyplnenie elektronického sčítacieho formulára v pohodlí domova zrealizuje cez
webovú aplikáciu, prostredníctvom
počítača, mobilu, tabletu, či iného
elektronického zariadenia. Sčítanie
môže zrealizovať aj s pomocou inej
blízkej osoby alebo prostredníctvom
zákonného zástupcu. Ak bude potrebné konzultovať vyplnenie formulára, obyvateľ sa bude môcť obrátiť na
call centrum. „Ak obyvateľ nemá elektronické zariadenie môže použiť zariadenie v kontaktnom mieste, ktoré
budú vytvorené a označené v každej
obci. Vo väčších mestách pôjde o sieť
kontaktných miest,“ doplnila Ľudmila
Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie
ŠÚ SR.
Storočná tradícia
Štatistický úrad SR realizuje sčítanie
po desiatich rokoch, celkovo má sčítanie obyvateľov na Slovensku viac
ako 100-ročnú tradíciu. SODB 2021
je súčasťou celosvetového programu
populačných, domových a bytových
zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod
záštitou Európskej únie a Organizácie
spojených národov. V EÚ sa realizuje
vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Sčítanie je pre
všetkých obyvateľov povinné a jeho
realizáciu určuje zákon č. 223/2019 o
Sčítaní obyvateľov domov a bytov v
roku 2021, ktorý nadobudol účinnosť
od 1. septembra tohto roka. Zákon
vymedzuje základné pravidlá pre
realizáciu sčítania. Základné výsledky
SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a komplexné výsledky
do konca roka 2024.
Zdroj: www.scitanie.sk
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Mesto začalo odstraňovať ihriská, ktoré nespĺňajú bezpečnostné štandardy
V Handlovej bolo na konci minulé
ho roka 81 ihrísk. Viac ako polovi
ca z nich je však v nevyhovujúcom
technickom stave. Mesto ich začalo
odstraňovať.

Približné
umiestnenie
herných prvkov,
ktoré budú postupne odstránené

V priebehu septembra 2019 pracovníci oddelenia výstavby mestského úradu skontrolovali detské ihriská v meste. Hneď v októbri mesto informovalo,
že väčšinu bude nutné z dôvodu bezpečnosti detí odstrániť. Každé ihrisko
bolo posudzované individuálne.
Mnohé boli postavené svojpomocne
a je za nimi práca našich dedov, za čo
im patrí poďakovanie. Viaceré sa však
už nevyužívali, podpísal sa na nich
zub času a nevyhovujú súčasným
požiadavkám na bezpečnosť detí.
Mesto viackrát avizovalo, že zaniknú
niektoré ihriská pred vchodmi bytových domov, vrátane pieskovísk.

1. mája
86 - 97
29. augusta
12-24, 27-35, 34-36, 42, 47, 56-64,
70-76, 78-84
ČSA
34-38
Lipová
6 - HBP
Morovnianska cesta
1-5, 2, 13, 20-22, 24-32, 21-25, 27, 2933, 34-36, 35-39, 38-46, 41-45, 47-53,
48-50, 52-60, 62-64

Rušenie ihrísk si vyžiadal zákon
V októbri minulého roka poslanci
Národnej rady prijali Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť
detského ihriska, ktorý 1. januára
2020 nadobudol účinnosť. Zákon
podstatne sprísnil základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska.
Všetky herné zariadenia inštalované
na verejnom priestore musia spĺňať
európske normy. Mesto už v minulom
období postavilo nové ihriská, ktoré
zodpovedajú súčasným požiadavkám
a pravidelne sa na nich vykonávajú
revízie. Za ihrisko sa v zmysle zákona
považuje aj samostatne stojaci mobiliár, ako je napríklad hojdačka, resp.
„preliezačka“. Mesto odstraňuje tie ihriská, ktoré sú prevažne na pozemku
mesta. „Kvalitné a bezpečné detské
ihrisko je v každej mestskej časti Handlovej. Investovať potrebujeme skôr
do športovísk, ktoré využívajú staršie
deti a s ktorými sa roky nič neurobilo.
Ak sa bytové samosprávy rozhodnú,
že si chcú svojpomocne vybudovať
a prevádzkovať detské ihrisko podľa

Mierové námestie
23-25
Za detské ihrisko sa považuje aj jedno samostatne stojace herné zariadenie.
platných noriem, mesto bude nápomocné,“ povedala primátorka Sivia
Grúberová.
Nové ihriská sú bezpečné
Za posledné obdobie samospráva obnovila alebo vybudovala 17 nových
ihrísk, preto ich počet od roku 2008
stúpol. „V súčasnosti, po dôkladnom
posúdení, je potrebné odstrániť ihriská alebo ich torzá v 55-tich lokalitách
mesta z dôvodu bezpečnosti detí. Budeme individuálne posudzovať tie, o
ktoré sa obyvatelia starajú a hľadať
riešenia na ich prevádzku,“ povedal
Jozef Čaplár, vedúci Oddelenia výstavby, územného plánu, dopravy a
ochrany životného prostredia mest-

ského úradu. Ako uviedla hovorkyňa
mesta, v súčasnosti radnica pripravuje zmluvy pre správcov ihrísk. „Záleží
nám na bezpečnosti našich detí. Dávame do pozornosti, že nové ihriská
majú prevádzkové poriadky, ktoré
je potrebné rešpektovať. Nájdete na
nich informácie pre akú vekovú kategóriu sú určené a komu je potrebné
volať v prípade, že zistíte poškodenie
mobiliáru,“ uzavrela Paulínyová.
Skončia v zberných surovinách
Ihriská, resp. ich torzá začali odstraňovať aktivační pracovníci 20. mája.
Ihriská budú odstraňovať priebežne,
podľa dostupnosti aktivačných pracovníkov a poveternostných podmie-

FOTO: JP
nok. Oceľové konštrukcie schátraných
a nebezpečných prvkov ihrísk pôjdu
do zberu surovín.
Správcovia bytových domov v desiatich lokalitách mesta, kde sa nachádzajú ihriská v relatívne dobrom
stave, avšak na pozemkoch cudzích
subjektov, dostanú v najbližšom období list s informáciami o prísnych
podmienkach a povinnou zodpovednosťou v zmysle zákona. Všeobecne
bude mesto odporúčať, aby podmienky prevádzky a určenie zodpovednosti na týchto ihriskách boli prerokované na jednotlivých domových
schôdzach.
(RED)

Mostná
19, 23, 41 - vpredu, 41-45
Okružná
2, 2-8, 10, 11, 16, 26-30, 29 - vzadu,
32-34, 37-39, 43, 49, 53
Park za NsP
Partizánska
10, 31-47, 49-51
Prievidzská
2-4 HBP, 5-7, 9-11, 13-15, 29-31
Údernícka
21-23
Stará cesta
28

Otázky a odpovede o povinnostiach vlastníkov a prevádzkovateľov detských ihrísk
Čo je to detské ihrisko?

vlastníkov bytového domu.

Priestor, ktorý je určený na hru detí,
a je v ňom umiestnené jedno alebo viac zariadení detského ihriska.
Priestor určený na hru detí bez zariadenia detského ihriska nemôže byť
detským ihriskom. Na druhej strane,
aj individuálne stojaca hojdačka,
šmýkačka, či preliezačka predstavuje
detské ihrisko.

Musí mať ihrisko stanovený pre
vádzkový čas?

Čo je zariadenie detského ihriska?
Zariadenie detského ihriska má u detí
vzbudzovať záujem o hru. V detskej
fantázii môže potenciálne takýto záujem vyvolávať akákoľvek vec, avšak
v prípade zariadenia detského ihriska
ide o jeho primárnu a najdôležitejšiu
funkciu. Medzi najbežnejšie sa vyskytujúce zariadenia detského ihriska patria hracie prvky typu hojdačka,
šmýkačka, preliezačka, kolotoče, alebo rôzne kývavé zariadenia.
Kedy je detské ihrisko verejné?
Ak je detské ihrisko postavené pri bytovom dome, ale nie je oplotené alebo nie je iným spôsobom obmedzený
prístup verejnosti, resp. zabezpečený
prístup len konkrétnym osobám, aj
takéto detské ihrisko musí spĺňať požiadavky podľa zákona, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je zriadené na
pozemku, ktorý je v spoluvlastníctve

Áno, prevádzka detského ihriska
je viazaná na prevádzkovú dobu a
prevádzkový čas. Prevádzková doba
predstavuje dlhšie časové obdobie a
býva spravidla vymedzená mesiacmi
počas kalendárneho roka, v ktorých
je najmä vzhľadom na miestne klimatické pomery možné a vhodné detské
ihrisko sprístupňovať verejnosti (napr.
1. apríl až 31. október). Prevádzkový
čas je označením pre otváracie hodiny v priebehu dňa (napr. od 7:30
do 20:00). Prevádzkový čas môže byť
určený rôzne pre rôzne fázy prevádzkovej doby (napr. apríl - jún: od 8:00
do 19:00, júl - september: od 7:00
do 20:00), prípadne pre každý deň v
týždni (iný prevádzkový čas pre pracovné dni a iný počas víkendov). Nie
je vylúčené, aby bolo detské ihrisko v
prevádzke bez obmedzenia prevádzkovej doby a/alebo prevádzkového
času. Prevádzkovú dobu a prevádzkový čas individualizuje vlastník konkrétneho detského ihriska na základe
vlastného uváženia a svojich možností na zaistenie bezpečnosti detského
ihriska počas jeho prevádzky.
Kedy je detské ihrisko bezpečné?
Za bezpečné detské ihrisko sa po-

važuje také, na ktorom nehrozí neprimerané nebezpečenstvo. Na detskom ihrisku objektívne nemožno
zaručiť stav absolútnej bezpečnosti.
Istá miera nebezpečenstva je s hrou
neoddeliteľne spätá, pretože hra je
nositeľom nie len prvku zábavy a socializácie, ale tiež poznávania, vzdelávania, osvojovania si a rozvíjania
motorických funkcií detí. V prípade
detských užívateľov je potrebné brať
do úvahy, že miera ich obozretnosti,
obzvlášť pri hre, je znížená primerane
ich veku. Pri hre na detskom ihrisku sú
bežné odreniny, pády, iné poranenia,
či úrazy spôsobené nepozornosťou
detí, či ich sprievodu, ktorým by nedokázal vlastník, resp. prevádzkovateľ detského ihriska zabrániť ani pri
maximalizácii svojej starostlivosti.
Primeranými opatreniami sa však dá
hroziace riziko eliminovať na nevyh
nutnú mieru.
Aké má vlastník ihriska povinnosti?
Medzi základné povinnosti patrí zabezpečovať výkon pravidelných kontrol detského ihriska, povinnosť starať
sa o bezpečnosť ihriska počas jeho
prevádzky, bezodkladne reagovať na
zistené nedostatky, ktoré sa vyskytli
počas prevádzky detského ihriska, a
to ich odstránením alebo obmedzením prístupu verejnosti. Administratívne povinnosti vlastníka detského
ihriska sú obmedzené na nevyhnuté

minimum v rozsahu označovania detského ihriska, evidovania úrazov a ich
nahlasovania a uchovávania inšpekčného certifikátu a správ o ročných
kontrolách detského ihriska.
Kto je vlastníkom ihriska, ktoré
vybudovali susedia svojpomocne?
Najmä pri starších detských ihriskách,
ktoré boli zriadené svojpomocne na
verejne prístupných miestach býva
určenie jednoznačného vlastníka
problematické, prípadne s odstupom času nemožné. V záujme princípu právnej istoty sa ustanovilo, že
za vlastníka detského ihriska sa považuje vlastník pozemku, na ktorom je
toto detské ihrisko zriadené.
Môže mesto dať ihrisko do pre
vádzky bytovým spoločenstvám?
Môže. Aj v prípade, že vlastník určí
prevádzkovateľa na plnenie svojich
povinností, konečná zodpovednosť
za stav detského ihriska však ostáva
vždy na vlastníkovi detského ihriska,
voči ktorému bude v prípade porušenia zákonnej povinnosti viesť konanie
orgán dohľadu.
Ako musí byť ihrisko označené?
Každé detské ihrisko musí byť označené základnými údajmi, na základe
ktorých je detské ihrisko možné jed-

noznačne a nezameniteľne identifikovať. Súčasťou označenia má byť tiež
identifikácia osoby zodpovednej za
detské ihrisko, prípadne tiež údaje o
prevádzkovateľovi. K najdôležitejším
informáciám patrí ďalej prevádzková
doba a prevádzkový čas, aby užívatelia jednoznačne vedeli, kedy vlastník
garantuje bezpečnosť detského ihriska, pričom verejne prístupným by mal
byť tiež dátum vykonania poslednej
kontroly detského ihriska. Nemenej
dôležitými sú kontaktné údaje na
ohlasovanie spozorovaných nedos
tatkov na detskom ihrisku vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi detského
ihriska a úrazov, ku ktorým na detskom ihrisku došlo. Takéto označenie
má byť zverejnené priamo v priestore detského ihriska, pri vstupe do
priestoru detského ihriska alebo v
rámci oddychovej časti detského ihriska, kde je ľahko prístupné rodičom
detí. Označenie musí byť nezmazateľné a čitateľné.
Čo hrozí majiteľom ihrísk pri poru
šení zákona?
Za porušenie povinnosti hrozí vlastníkovi detského ihriska pokuta od 100
eur do 50 000 eur.
Z Dôvodovej správy k zákonu 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského
ihriska spracoval Silver Jurtinus
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Predsedníčka komisie vzdelávania Danica Baranovičová: Spolu sme silnejší!
Ako hodnotíte sieť škôl, školských
zariadení a voľnočasových inštitú
cií v meste pre výchovu a vzdeláva
nie mládeže?
Školy a školské zariadenia na území
mesta podľa mňa fungujú v rámci
svojich možností - materská škola s jej
elokovanými pracoviskami sa pasuje s
priestorovým vybavením, ale chválim
ich, že v tomto školskom roku umiestnili všetky deti, ktorých rodičia prejavili záujem a podali prihlášku. Som
rada, že sa podarilo otvoriť triedu s
poldenným vzdelávaním na ZŠ Morovnianska cesta. Uvítala by som však,
ak by táto trieda bola určená primárne pre deti s odkladom školskej dochádzky, aby sa lepšie adaptovali na
školský režim. Spolupráca základných
škôl je na tom horšie. Niektoré profitujú z toho, že majú väčší počet žiakov, iné zas vydávajú energiu na zaškolenosť marginalizovaných skupín
detí. Tu vidím veľký konkurenčný boj
o žiaka spôsobený aj formou financovania zo strany štátu - teda cez normatív na žiaka.

Práca poslankyne Danicu Baranovičovú naučila viac ľudí počúvať, priznať si svoje chyby a aj byť pokornejšou.
Predsedníčkou Komisie vzdeláva
nia, práce s deťmi a mládežou je
poslankyňa Danica Baranovičová
(NEKA), členka Lepšej Handlovej.
Kedy ste vstúpili do lokálnej politi
ky a z akých pohnútok?
Do verejného života som vstúpila ako
členka školskej rady pri CVČ Relax
Handlová, ktoré ma v roku 2010 nominovalo za členku Obecnej školskej
rady. V oboch funkciách pôsobím aj
v súčasnosti ako zástupkyňa rodičov.
Skúsenosti z oblasti školstva som získala v rokoch 2010 -2013 počas práce
na pozícii personálno-mzdovej účtovníčky v ZŠ Morovnianska cesta Handlová. Znalosti problematiky financovania škôl a školských zariadení ako
aj ekonómie ma nenechali chladnou
a prirodzene som aj naďalej sledovala dianie, ktoré sa týkalo najmä CVČ a
jednotlivých ZŠ.
Kedy vo Vás dozrelo rozhodnutie
kandidovať za poslankyňu mest
ského zastupiteľstva?
V lete 2018 som už viac nedokázala
prehliadať postupný úpadok CVČ. Zároveň som si veľmi dobre uvedomovala aj ekonomické dopady rozhodnutí, ktoré sa týkali nielen školstva. V
tom čase ma trápila aj chýbajúca spolupráca, možno až konkurenčný boj
medzi jednotlivými školami a školskými zariadeniami. V tejto oblasti vidím

ešte stále veľký priestor na zlepšenie.
Komisia vzdelávania bola teda pre
Vás v mestskom zastupiteľstve jas
nou voľbou.
Práca v komisii bola pre mňa akýmsi
prirodzeným vyústením môjho záujmu o zmenu v tejto oblasti. Napriek
všetkému som si uvedomila, že táto
činnosť je náročná najmä na uspokojenie záujmov jednotlivých zariadení a zároveň aj koordináciu práce jej
členov. Niektorí členovia ma príjemne
prekvapujú, iní sa mi zdajú byť pasívnejší, čo mi je úprimne ľúto.
Čo sa vám v komisii podarilo?
Komisia je poradný orgán mestského
zastupiteľstva, pričom jej náplňou je
prejednávať a pripomienkovať jednotlivé body týkajúce sa mládeže
a školskej problematiky na úrovni
mesta. Som rada, že komisia podporila projekt Teach for Slovakia na ZŠ
Školská, ktorý chceme do budúcnosti rozšíriť aj na ostatné ZŠ. Podporili
sme pár naozaj šikovných mladých
ľudí ako napr. Kristínku Chovancovú
(Earth Angel) a DaMP - pod vedením
najprv Ing. Vlasty Reisovej a v súčasnosti Miroslavy Gešvantner Burčovej.
Zároveň však vnímam, že komisia by
mala užšie spolupracovať s jednotlivými školami a školskými zariadeniami, aktívnejšie sa zapájať do organizovania podujatí v meste. Ako jednu
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z takých aktivít vidím aj zapájanie sa,
či organizovanie okrúhlych stolov,
ako tomu bolo na začiatku roka, keď
som zorganizovala okrúhly stôl, ktorý
mal byť jedným z prvých krokov pre
vytvorenie Koncepcie práce s deťmi
a mládežou.
V akej fáze je príprava koncepcie
práce s mládežou? Aký má kon
cepcia účel?
Veľkú časť práce na koncepcii už mala
za sebou pracovná skupina tEGLik
(DO Fénix, CVČ, DK Handlová, MsÚ),
vynaložená snaha však nebola zavŕšená. V decembri 2019 preto pani primátorka menovala skupinu na vypracovanie koncepcie. Tento dokument
je podmienkou pre čerpanie dotácií
na projekty práce s mládežou. Koordinátorka DaMP a najnovšia členka
Komisie - pani Miroslava Gešvantner
Burčová sa zapojila do výzvy na získanie finančných prostriedkov, ktoré by
pokryli plat koordinátora práce s mládežou, ale úspešná realizácia projektu
v sebe zahŕňa aj podmienku vypracovania koncepcie týmto koordinátorom, čo ovplyvňuje do istej miery aj
činnosť pracovnej skupiny. Výsledok,
či bol projekt úspešný mal byť známy
na začiatku marca 2020. Zabrzdil nás
ale koronavírus. Museli sme stopnúť
aktívne workshopy a stále hľadáme
spôsob, ako koncepciu vypracovať.

Kino Baník bude premietať pre maximálne 21 ľudí
Postupne dochádza k uvoľnovaniu
opatrení, ktoré boli vydané vládou
Slovenskej republiky a aj handlov
ské kino môže pomaly a opatrne
obnoviť svoju prevádzku.
Kino Baník Handlová obnoví svoju
činnosť vo štvrtok 4. júna pri dodržaní vydaných hygienických opatrení:
• Vstup a pobyt v kine je dovolený
len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka)
• Pred zakúpením si vstupenky je potrebné si vydezinfikovať ruky
• V budove domu kultúry, pri pokladni, vo foyeri aj priamo v kinosále
je potrebné dodržiavať minimálne
dvojmetrové rozostupy
• Počet predaných vstupeniek je ob-

medzený, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy od sediacich divákov
• Dve alebo viac sedadiel vedľa seba
môžu byť predané iba na požiadanie
a to pre rodinných príslušníkov alebo
pre partnerov
• Po zakúpení vstupenky je potrebné
zaujať miesto v sále. Kreslá na sedenie v priestoroch foyeru sú dočasne
odstránené
• Zakazuje sa konzumácia pokrmov
alebo nápojov v priestoroch kina
• Ak sa u Vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia, nechoďte, prosíme, do kina
Kvôli dodržaniu hygienických opatrení je online predaj vstupeniek do kina
pozastavený. Vstupenky si budú môcť

Ako vnímate mimoškolskú činnosť
organizácií pracujúcich s mláde
žou?
Za aktívny prístup k výchovno-vzdelávacej činnosti by som chcela poďakovať vychovávateľkám v ŠKD pri
jednotlivých ZŠ. Niektoré sa zapájajú
do spolupráce s DO Fénix a organizujú tábory, iné vydávajú časopis, ktorý
získal už 4 krát za sebou cenu na celoslovenskej súťaži Pro Slavis - v roku
2019 dokonca 1.miesto. Chválim prácu SZUŠ Volcano a Dazie, ktoré sa zas
venujú rozvoju tanečných schopností
detí a dosahujú veľmi dobré úspechy
na celoeurópskej úrovni. Za veľmi
silné športové kluby považujem ŠBK
Handlová pod vedením Jána Beráneka a Jaroslava Daubnera, KŠG Handlová s Máriou Kotríkovou a tímom trénerov, HK Prometeus Handlová, kde
trénera detí p. Štefana Krča vystriedal
p. Milan Kóša a ako pomocný tréner
odchovanec HK Prometeus Martin
Minárik. Svoju energiu do práce s deťmi vkladajú aj tréneri MFK Handlová,
klub vedie Kristián Hirka. Samozrejme, nemôžem opomenúť úspechy
našich strelcov a kynologických klubov. Veľká poklona však patrí aj Plaveckému klubu pod vedením Ivany
Hromádkovej, ktorý napriek nepriaznivým podmienkam v Handlovej v
roku 2019 získaval vzácne medajlové
miesta na celoslovenských súťažiach.
Ako prežilo COVID-19 handlovské
školstvo?
Musím vyzdvihnúť učiteľky, že počas

týchto posledných 3 mesiacov sa
jednotlivé školy zmobilizovali a svoju
činnosť prezentujú na svojich facebookových stránkach, hoci pôvodne
boli proti využívaniu tohto komunikačného kanála. Napriek tomu, že v
tomto čase mali pani vychovávateľky
znížený pracovný úväzok, venovali
sa deťom a cez internet im posielali
rôzne zaujímavé súťaže a rozvíjali tak
ich mimoškolskú aktivitu. Ako veľmi
prínosnú vidím činnosť ZUŠ a jej individuálneho vzdelávania.
CVČ bolo jedným z dôvodov, prečo
ste sa začali zaujímať o veci verej
né. Čo hovoríte na jeho fungovanie
dnes?
Chválim zlepšenie činnosti CVČ.
Myslím, že na tom má veľký podiel
zameranie sa na užší okruh krúžkovej
činnosti, aj aktívna práca DaMP, ktorí
počas korona krízy vykonávali svoju činnosť za prísnych hygienických
opatrení - šili a roznášali ochranné
rúška, čistili Handlovú a zorganizovali online workshop o kybernetickej
bezpečnosti v spolupráci s MsP Handlová.
Chýba podľa vás v meste nejaká
organizácia?
Je mi ľúto, že momentálne má svoju prevádzku pozastavené Materské
centrum Lienka. No verím, že keď sa
uvoľnia opatrenia kvôli COVID-19, tak
svoju činnosť obnovia a naďalej budú
poskytovať priestor aj pre mamičky
na rodičovskej dovolenke s malými
deťmi. Činnosť zariadenia takéhoto
typu u nás naozaj absentuje.
Čo by mohlo v školstve, podľa Vás,
fungovať lepšie?
Spolupráca. A to nielen na úrovni škôl
a školských zariadení, či lepšie medzi
nimi, ale aj medzi školami, mestskými
organizáciami a súkromnými firmami
v zmysle hesla: “Spolu sme silnejší!“
Verím, že sa nám to podarí.
Zmenilo Vás pôsobenie v lokálnej
politike?
Mnohí si myslia, že ako poslankyňa
som zamestnankyňou mestského
úradu, čo nie je pravda. Naďalej na
plný úväzok pracujem ako špecialistka ľudských zdrojov v nadnárodnej
potravinárskej spoločnosti. Práca
poslankyne ma však naučila viac ľudí
počúvať, priznať si svoje chyby a byť
pokornejšou. Som šťastná, že mám
možnosť ovplyvňovať dianie v meste
a zapájať sa do rôznych činností, ktoré
organizujú mladí ľudia.
(RED)

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 4. - 11. júna 2020

diváci kúpiť len v pokladni kina Baník.
Keďže sa kvôli dodržaniu dvojmetrových odstupov medzi jednotlivými
divákmi výrazne zníži aj kapacita kinosály, odporúčame divákom prísť do
pokladne kina v dostatočnom predstihu. Pokladňa kina je otvorená vždy
hodinu pred premietaním.
(RED)

RADIOACTIVE
Životopisný / GBR, HUN / MP 12
103 min / titulky / 5 €
4. 6., 17.00 / 8. 6., 17.00

JEŽKO SONIC
Animovaná komédia / JPN, USA
MP / 90 min / dabing / 5 €
6. 6., 15.30

BLOODSHOT
Akčný thriller / USA / MP 15
109 min / titulky / 5 €
5. 6., 17.00 / 7. 6., 18.00

VPRED
Animovaná komédia / USA / MP
112 min / dabing / 5 €
7. 6., 15.30

#JSEMTADY
Komédia / FRA, BEL / MP 12
98 min / titulky / 5 €
6. 6. 15.30 / 11. 6. 18.00

Premietame vždy, aj pre jediného
diváka. Skupiny si môžu vybrať film,
dátum aj čas premietania.
Zmena programu vyhradená.
www.kino.handlova.sk
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Ponuky práce
v školstve

Brány škôl v Handlovej sa opätovne otvorili na Deň detí
Vyučovanie od 1. júna prebieha v
blokoch a tak, aby žiakov nepreťa
žovalo. Zároveň musia školy dodr
žať mimoriadne prísne hygienické
nariadenia.

Základná škola, Školská 526/53 v
Handlovej prijme do pracovného
pomeru od 1. septembra 2020:
• učiteľa prvého stupňa základnej
školy
• učiteľa druhého stupňa základnej
školy s aprobáciou slovenský jazyk
v kombinácii s iným predmetom
• vychovávateľku pre ŠKD

Na vyučovanie v prvom stupni zák
ladných škôl a piateho ročníka sa záväzne prihlásilo približne 60 percent
žiakov, o umiestnenie dieťaťa do materskej školy prejavilo záujem približne 40 percent rodičov detí. Primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová,
preto rozhodla o obnovení prevádzky
v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Handlová, od 1. júna 2020. Spolu sa
v Handlovej otvorilo 27 tried, resp.
podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
skupín, kde nemôže byť viac ako 20
žiakov v školskej skupine a 15 detí v
škôlke.

Požiadavky: splnenie kvalifikačných
predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota
a flexibilita.
Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov: v zmysle
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

Vyučovanie od 7.30 do 15.00 h
Základné školy sú otvorené od 7.30
do 15.00 h. Výchovno-vzdelávací
proces v školách prebieha v blokoch
a podľa odporúčania Ministerstva
školstva SR učitelia nebudú žiakov
preťažovať. Školské kluby detí v pravom slova zmysle nefungujú, žiaci,
však môžu ostať v škole aj po vyučovaní a venovať sa poobedňajším
aktivitám do 15.00 h. Na rozdiel od
školského klubu detí však tieto aktivity prebiehajú v rovnakej triede, ako
vyučovanie.
ZŠ Školská vytvorila 12 skupín
Do ZŠ Školská nastúpilo z 224 žiakov
184. „Vytvoríme 12 skupín, aby z každej triedy vznikla samostatná skupina, iba u piatakov bude potrebné
niekoľko žiakov presunúť do skupiny
v inej triede. V každej skupine bude
výchovno-vzdelávací proces zabezpečovať triedny učiteľ a vychovávateľ,
asistent učiteľa alebo ďalší pedagóg z
druhého stupňa,“ povedala koncom
mája riaditeľka školy Ľudmila Pogádlová. Učitelia budú podľa nej všetci
od 1. júna v škole a zo školy budú posielať aj úlohy deťom, ktoré sa ostanú
vzdelávať doma. „Máme to nastavená
tak, že o 11.30 h bude končiť prvý ročník, o 12.00 h druhý ročník, o 12.30 h
tretí ročník, o 13.00 h štvrtý a o 13.30
h piaty. To dieťa, ktoré sa nestravuje
a neostáva na poobede, bude teda
končiť v jednom z týchto časov,“ povedala Pogádlová.
Sprístupnia len jednu budovu
Na vyučovanie v ZŠ Mierové námestie
sa z 289 žiakov prihlásilo na osobné
vzdelávanie v škole 159 žiakov, na poobedňajšie aktivity 69 žiakov a o stra-

Platové podmienky pre pedagogických zamestnancov v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.
Pred vstupom do školy učiteľky merajú deťom teplotu. Žiaci si musia aj vydezinfikovať ruky.
vovanie v jedálni má záujem 109 detí.
V škole teda vytvorili 8 skupín žiakov
priemerne po 20 detí. „Všetky skupiny
budú umiestnené v budove pre prvý
stupeň, v druhej budove bude fungovať iba zborovňa a kancelárie. Na
každom poschodí teda umiestnime
dve skupiny tak, aby sa nestretávali
ani na toaletách,“ povedala riaditeľka
školy Iveta Jakubová.
Aj pre žiakov nultého ročníka
V Základnej škole Morovnianska
cesta spoja žiakov nultého ročníka s
prvákmi. „Plánujeme otvoriť 7 skupín.
Vyučovanie sme ponúkli 211 žiakom,
prihlásilo sa ich 94. „V každej skupine bude jeden vyučujúci, väčšinou
triedny učiteľ a asistent učiteľa alebo
vychovávateľ. Žiaci, ktorí sa neprihlásili, sa budú naďalej vzdelávať online,“
povedala riaditeľka školy Elena Šoltysová. Aj tu rozmiestnia skupiny po
budove školy tak, že na jednej chodbe budú maximálne dve, aby sa deti
počas prestávok nestretávali.
Tri pracoviská materskej školy
Z 369 detí, ktoré navštevujú handlovskú materskú školu nahlásili záujem o umiestnenie 156 detí. Otvorili
sa teda Materská škola na Ul. SNP a
elokované pracoviská na Ul. Cintorínska a Ul. Morovnianska cesta. Keďže
ministerstvo rozhodlo, že materské
školy môžu byť otvorené iba 9 hodín, otvorené budú v čase od 6.30 do
15.30 h. Deti, ktoré navštevujú škôl-

K dispozícii je aj poradenstvo
Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva (CŠPP) pri Špeciálnej
základnej škole v Handlovej obno
vilo svoju činnosť v obmedzenom
režime od 1. júna 2020.
Diagnostická činnosť v priamom kontakte s klientom sa bude realizovať za
účelom zmapovania aktuálneho psychického stavu dieťaťa, ohrozenia
psychického stavu klienta, za účelom
špeciálnopedagogickej diagnostiky
z dôvodov nezvládania domáceho
vyučovania a nastavenia jeho ďalšej
odbornej starostlivosti. V opodstatnených prípadoch sa bude realizovať
aj vyšetrenie školskej zrelosti a posúdenie špeciálnych výchovno-vzdelá-

vacích potrieb podľa telefonického
rozhovoru s rodičom.
Zariadenie bude fungovať v obmedzenom režime. Osobnú diagnostiku
a poradenstvo bude CŠPP realizovať
len na základe predchádzajúcej telefonickej alebo mailovej objednávky.
Nie je možné osobné objednávanie
klientov v priestoroch CŠPP. Pobyt
iným, ako vopred objednaným klientom nebude umožnený. Starostlivosť
o ostatných klientov bude centrum
aj naďalej poskytovať telefonickou a
mailovou komunikáciou.
Bližšie informácie o poradenstve a
vyšetreniach nájdete na adrese www.
szshandlova.sk.
(RED)

ku na Dimitrovovej ulici rozdelili do
škôlky na ulici SNP a Cintorínskej, ako
však ubezpečila riaditeľka materskej
školy, Marcela Jakubíková, deti ostali v skupinách so svojimi kamarátmi
aj so svojimi učiteľkami. Počet detí v
skupine sa pohybuje okolo 14 a spolu
bude počas júna otvorených 11 tried
resp. skupín. Riaditeľka materskej
školy zisťovala aj záujem o návštevu
materskej školy počas prázdnin, teda
počas mesiacov júl a august. Predbežný záujem o návštevu materskej
školy počas leta je približne 80 detí.
Otvorené bude pravdepodobne,
podľa aktuálne záväzne nahlásených
detí ku koncu mesiaca jún, elokované
pracovisko na Morovnianskej ceste,
za platných hygienických opatrení.
ZUŠ otvoria v stredu
Minister školstva, vedy, výskumu a
športu vo štrvtok 28. mája rozhodol,
že s účinnosťou od 1. júna 2020 sa
obnovuje vyučovanie v základných
umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom.
Na základe zisteného záujmu zo strany rodičov a žiakov mesto Handlová
obnoví individuálne vyučovanie v
Základnej umeleckej škole od stredy
3. júna.
Telocvične ostanú zatvorené
Na školách panuje prísna hygiena,
upratovačky priestory niekoľkokrát
denne dezinfikujú. Aj preto ostanú
školské telocvične pre žiakov, špor-
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tové kluby aj všetkých záujemcov o
šport zatvorené. Nie je totiž reálne,
aby po každej skupine upratovačky
dezinfikovali všetky priestory. Školy
majú k dispozícii vonkajšie športoviská.
Dôsledná a náročná príprava
Prihlásenia detí do školy do 22. mája
bolo záväzné z dôvodu zabezpečenia všetkých potrebných, nielen
hygienických opatrení proti šíreniu
COVID-19, ale aj organizačno-technických záležitostí a tiež prevádzky
školských jedální. Učitelia i nepedagogickí zamestnanci sú vybavení
všetkými ochrannými pomôckami
- od dezinfekčných prostriedkov cez
rúška po ochranné okuliare a štíty.
Okrem mesta Handlová poskytol
ochranné vybavenie školám aj štát
zo zásob Správy štátnych hmotných
rezerv. Pomoc bola doručená do
mesta na konci mája na základe požiadaviek jednotlivých škôl. Opätovne
sa preukázala solidarita k mestu a 60
ochranných štítov venovala handlovským školám a škôlke Stredná odborná škola. Handlová pre svoje školy
a materskú školu zakúpila balenia
jednorazových obrúskov. Pri bežnej
spotrebe je to spolu 85 tisíc samos
tatných útržkov mesačne. Náklady
na zakúpenie hygienických potrieb
by mali byť mestu, resp. školám, preplatené v rámci avizovaných opatrení
štátu, ktoré sa zatiaľ pripravujú.
(RED)

Žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov
pre potreby prijatia do zamestnania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov posielajte
na adresu školy alebo elektronicky
na adresu: zsskolha@gmail.com do
22. 6. 2020. Informácie na tel. čísle:
046/5475397.
Základná škola, Školská 526/53 v
Handlovej prijme do pracovného
pomeru od 17. augusta 2020:
• školníka
• vedúcu školskej jedálne
Požiadavky na školníka - stredné odborné vzdelanie a manuálne zručnosti. Náplňou práce sú opravy vodovodov, remeselná údržba majetku školy,
školských priestorov, drobné zámočnícke práce, údržba vonkajšieho areálu školy - kosenie, odhŕňanie snehu,
starostlivosť o kríky a pod.
Požiadavky na vedúcu školskej jedálne: úplné stredné vzdelanie s maturitou, zdravotná spôsobilosť (zdravotný
preukaz) a odborná spôsobilosť. Znalosť príslušnej legislatívy, ovládanie
technologického postupu prípravy
jedál a vedenie agendy stravovania, ovládanie nutričných a kalorických hodnôt, alergény, normovanie,
HACCP, práca s programom školská
jedáleň Soft GL - Košice.
Platové podmienky pre nepedagogických zamestnancov sú určené
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
vo výkone prác vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov. Základný tarifný plat bude stanovený podľa
odpracovaných rokov. Medzi ďalšie
požiadavky patrí bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilnosť, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné
a komunikačné schopnosti.
Žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov
pre potreby prijatia do zamestnania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov posielajte
na adresu školy alebo elektronicky
na adresu: zsskolha@gmail.com do
22. júna 2020. Informácie na tel. čísle:
046/5475397.
(RED)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA
Spomienka

Spomienka

Dňa 14. júna 2020
uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustila naša
milovaná manželka,
mamička, stará mama
a prastarká
Anka Smišeková.
S láskou spomína manžel Michal, syn Ľuboš s
rodinou, vnučka Silvinka s rodinou, neter Irenka s
rodinou a ostatná rodina. Veľmi nám chýbaš.
Odišla si tíško, ako odchádza deň a v našich
srdciach zostáva spomienka len.

Dňa 10. júna 2020
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička,
stará mama a priateľka
Marta Boďová.
S láskou a so smútkom v srdci spomínajú
deti s rodinami.
Odišla si tichúčko, ako odchádza deň a v našich
srdciach ostáva spomienka len.
3/11/6/2020/OI

1/11/6/2020/OI

Spomienka
Spomienka

Dňa 12. júna
si pripomíname
nedožitých 90 rokov
nášho manžela, otecka,
starkého a prastarkého
Jozefa Schwarzca.

Dňa 18. mája sme si
pripomenuli 10 rokov
od úmrtia mamy, svokry,
sestry, starkej, prastarkej
Antónie Pukačovej.
S láskou spomína
celá rodina.

S láskou a úctou
spomínajú manželka Rozália a deti s rodinami.
2/11/6/2020/OI

5/11/6/2020/OI

Uzávierka Handlovského hlasu č. 12/2020
je v utorok 9. 6. 2020
Noviny nájdete na distribučných miestach
od utorka 16. júna 2020

Navždy nás opustili
Vojtech Vaš, 88 r.,
naposledy bytom Nová Lehota 66.
Erika Majdová, rod. Jobová, 77 r.,
naposledy bytom Náhradné pole 18
Alena Poláková, rod. Szöllösyová
naposledy bytom v Handlovej, Okružná 24/9

Riadková inzercia
Hľadám podnájom – garzónku.
T.č. 0949 283 669

1/11/6/2020/ORI

Hľadáme
zamestnávateľov.
Zamestnávate znevýhodnených
občanov? Využite odborné
poradenstvo v oblasti nových
kompenzačných možností v súlade
s legislatívou Európskej únie. Kontakt:
Bc. Jakub Cigánik, kubociganik@
gmail.com, 0950 599 180
2/11/6/2020/ORI

Zo zdravotných dôvodov ihneď
predám garáž na mierovom námestí
v Handlovej. Garáž má 32m2, je v nej
zavedená voda a elektrika. Je do nej
výborný prístup po asfaltovej ploche,
hneď z hlavnej cesty. Kontakt 0919
416 586
3/11/6/2020/ORI

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ.
1/10/5/2020/PL

Čestný občan mesta Handlová, profesor Ján Štencl, oslávil životné jubileum
Uznávaný odborník a v prvom rade
skvelý človek. Handlovčan, ktorý
pomohol mnohým spoluobčanom
a ktorý šíril dobré meno Handlovej
doma i v zahraničí. 19. mája tohto
roku sa v plnom zdraví dožil osem
desiatky Ján Štencl. Vážený pán
profesor, k Vašej osemdesiatke
Vám my, Handlovčania, prajeme
veľa zdravia, životného optimizmu
a ešte ďalšie pracovné úspechy.
Život jedinca je v nekonečnom
priestore a čase len malou čiastočkou
podobajúcou sa kvapke rosy. Rosy,
ktorá sa niekedy v rannom slnku na
chvíľu zatrbliece a potom sa stratí. V
roku 1961 natočil režisér Elia Kazan
film Trblietanie v tráve podľa pôvodného námetu dramatika Viliama
Ingeho. V tomto romanticko – dramatickom príbehu zaznel jeden krásny
citát: „Nič nevráti tu chvíľu trblietania
v tráve! Neplačme preto, ale nájdime
ju v tom, čo nám zostalo!“ To trblietanie v tráve mi dnes pripomína dávny
čas, keď sa pán profesor Štencl narodil u nás v baníckej Handlovej. Dnes,
keď pán Štencl bilancuje, nemusí
plakať, pretože našiel trblietanie v
tom, čo mu zostalo – plnohodnotne
prežitý život s obrovskými úspechmi
a medzinárodným uznaním.
Slovo robí chlapa
Ján Štencl sa narodil 19. mája v Handlovej, kde jeho detstvo formovalo
hlavne banícke prostredie. Vyrastal
medzi priamymi ľuďmi, u ktorých
od detstva obdivoval statočnosť,
súdržnosť a snahu pomôcť priateľovi i v smrteľnom nebezpečenstve.
Dávno pred tým sa malému Jánovi
Štenclovi ešte ako dieťaťu vrývali do
pamäti chvíle, keď starý otec a otec
zavčasu ráno odchádzali do šichty, i
keď sa vracali voňajúc uhoľným prachom, unavení no spokojní po dobre
vykonanej práci a najmä tie vzrušujú-

ce chvíle, keď starý otec rozprával o
bani, o tom tajomnom, záhadnom a
nesmiernom podzemnom svete tmy
a chlapskej driny, v ktorom aj zdanlivo obyčajné veci nadobúdajú vyšší
zmysel. Kdesi tu, v týchto nezabudnuteľných chvíľach, keď starý otec s
láskou a úctou hovoril o bani, pohládzal ju láskavými slovami a v očiach
mu pri tom žiarili zvláštne ohníčky
ako odraz mihotajúcich sa svetielok
baníckych kahancov, možno vytušiť
zrod budúceho odborníka, ktorý sa
celý svoj život riadil krédom: „Dodržať slovo, pracovitosť, priateľstvo.“
Sám pán profesor o tom hovorí takto:
„Dodržať slovo, to bol veľmi silný argument. Možno aj takto nejako vzniklo príslovie Slovo robí chlapa. Všímal
som si, že samotní baníci nepúšťali
medzi seba tých, ktorí nevedeli dodržať slovo. Ďalšia vec, čo ma v detstve
zaujala, bola nesmierna pracovitosť
prostých baníkov. Po ťažkej práci v
bani prišli domov a pracovali okolo
domu, na záhradke alebo išli pomôcť
kamarátovi, ak tú pomoc potreboval.
Baníci boli tvrdí chlapi, ktorí sa niekedy dokázali aj riadne pobiť, no na
druhý deň opäť vyšlo slnko, a ak by sa
niekomu niečo v bani stalo, neváhali
by ani chvíľu a išli by pomôcť. Takže
tu niekde vzniklo aj to moje životné
krédo vybudované na krásnych a
ľudských hodnotách handlovských
baníkov.“

menovaný za univerzitného profesora. Okrem toho sa stal riaditeľom
Slovenskej postgraduálnej akadémie
a ako zakladateľ Slovenskej zdravotníckej univerzity jej doživotným čestným rektorom.
Ako prvý v Európe operoval
plod v maternici

Medzinárodne uznávaný
gynekológ
Ján Štencl v Handlovej vychodil meštianku a Strednú všeobecne vzdelávaciu školu a odišiel študovať na lekársku fakultu Univerzity Komenského v
Bratislave, ktorú ukončil v roku 1963.
Na univerzite získal špecializáciu I.
a II. stupňa v odbore gynekológia a
pôrodníctvo a v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva.
Ďalej získal subšpecializáciu v odbo-

Medzinárodne uznávaný odborník, prof. Ján Štencl.

FOTO: ARCHÍV MsÚ

roch reprodukčná medicína, materno-fetálna medicína, gynekologická
urológia, onkológia v gynekológií a
certifikát v klinickom skúšaní liekov.
Po skončení lekárskej fakulty pracoval striedavo na Univerzitných nemocniciach v Martine a Bratislave. V

roku 1973 na základe medzinárodnej
dohody odchádza na štátnu Univerzitu v Alžírsku, kde sa mu podarilo vybudovať a zorganizovať poliklinický
systém, ktorý bol prijatý ako vzorový
pre celé Alžírsko. V roku 1980 Ján
Štencl habilitoval a v roku 1999 bol

Profesor Ján Štencl medzi prvými v
Československu rozvíjal invazívne a
diagnostické postupy liečby plodu
a na Slovensku zaviedol cytologický
skríning onkologických ochorení krčka maternice, modernú starostlivosť o
tehotnú matku a plod, ultrazvukový
skríning vývojových chýb plodu, diagnostickú a operačnú laparoskopiu
a ďalšie. Ako prvý v Európe a druhý
na svete operoval plod v maternici
s vývojovou chybou uropoetického
aparátu. V roku 2000 sa dostal medzi
10 najvýznamnejších gynekológov
sveta a bol ocenený v Paríži cenou
Award of Excellence in Laparoscopic
Surgery. V roku 2004 mu prezident
Slovenskej republiky udelil ocenenie
Kríža I. stupňa za dosiahnuté výsledky v rozvoji gynekológie a pôrodníctva. V roku 2006 mu mesto Handlová udelilo ocenenie Čestný občan
mesta Handlová. Štátna univerzita v
Templi mu v roku 2007 udelila titul
University Professor Honoris Causa.
Kazachstanská štátna medicínska
univerzita v Astane mu v roku 2008
udelila titul Honorable Professor. V
roku 2010 mu bolo udelené vyznamenanie Slovenskej lekárskej spoločnosti Strom života za mimoriadne
zásluhy. V marci 2011 získal profesor
Štencl jednu z najvyšších pôct, stal sa
riadnym členom Európskej Akadémie
vied a umení v Salzburgu. V decembri
2016 bol profesor Štencl slávnostne
uvedený do Dvorany slávy slovenskej
medicíny.
Rudolf Podoba, primátor Handlovej v rokoch
2007 - 2018
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VOĽNÝ ČAS

Karanténa nás nezastaví! Trénujeme online!

Handpark si zobrali pod patronát mládežníci
Mládežnícky parlament chce svoje
najbližšie aktivity zamerať na envi
ronmentálnu činnosť. Budú čistiť a
upratovať mesto a v dobrej kondí
cii udržiavať Handpark.
Pri príležitosti Dňa zeme sa členovia
Detského a mládežníckeho parlamentu (DaMP) rozhodli, že upracú
Handpark. Nakoniec si ho zobrali pod
patronát. „Vznikla veľmi pekná iniciatíva. Najprv sme ho upratali, potom
sme ho krásne vymaľovali a rozhodli
sme sa, že vytvoríme knižnú búdku,”
povedala koordinátorka DaMPu Miroslava Gešvantner Burčová. Ako ju
doplnila mládežnícka primátorka,
Alexandra Krajčíriková deti aj mládežníci sú veľa na telefónoch, tak chceli,
aby na chvíľu odložili telefón a niečo
si prečítali.

Opatrenia COVID-19 sa dotkli aj
nášho milovaného tanca.
Presne týždeň pred otvorením súťažnej sezóny nám Korona zatvorila
tanečnú sálu a zrušila všetky plánované súťaže v druhom polroku. Zo
dňa na deň sme sa ocitli v úplne novej nepoznanej situácii. Nečakali sme
ani deň a začali sme fungovať online.
Od prvého momentu naši tanečníci
dostávajú týždenné tréningové plány,
zúčastňujú sa online tréningov, ktoré
idú naživo cez dostupné sociálne siete alebo iné aplikácie. Dazyáci okrem
toho dostávajú profesionálne natočené tanečné ,,tutoriály“, s ktorými si

dokážu zatrénovať kedykoľvek. Každé
dva týždne vyhodnocujeme najaktívnejších tanečníkov, ktorí sú ocenení
vecnou cenou. Neodradilo nás to
ani od organizovania workshopov.
Všetci naši tanečníci dostali zadarmo
súkromný Dancehall online workshop s lektorkou Beshiu (Bratislava).
V ranných hodinách sa s tanečníkmi
stretávame online na individuálnych
konzultáciách a snažíme sa zdokonaľovať. Veríme, že čoskoro sa uvidíme
aj mimo našich online tréningov. Nevzdáme sa.
Jedna láska, jeden tanec, jeden tím my sme Dazya.
TEXT A FOTO DAZYA

Prvé stretnutie pri aktívnej pracovnej činnosti

Príroda svoju činnosť počas pandé
mie nezastavila.
Lístie, tráva, kríky, kvety a rôzny
nahádzaný odpad sa okolo nášho
„Domu stretávania“ Karpatských
Nemcov nesúmerne rozrástlo a pôsobilo veľmi nedôstojne.
Rozhodli sme sa, že to napravíme.
Stretli sme sa dňa 22. mája s rôznymi pomôckami ako je kosačka, pílka,
záhradné nožnice, motyčky, hrable
a metly. Po troch hodinách práce sa
už za svoj vstupný areál do nášho
Domu nemusíme hanbiť.

Nezabudli sme ani na naše Pamätníky na miestnom cintoríne, na ktorých
sme niekoľko dní predtým brigádovali, vyzdobili a zapálili sviečky.
Aj keď sa všetky naše stretnutia
a vystúpenia, medzi ktoré patrili festivaly a aj cesty do zahraničia zrušili,
túžime sa stretávať. Plán je na 26.
mája, pri umývaní okien, praní záclon, obrusov a pri upratovaní nášho
„Domčeka“. Samozrejme pri dodržaní pokynov.
„Hovorí sa, že práca šľachtí a posilňuje myseľ.“
Text a foto Hildegarda Radovská

Park pre dobrých ľudí
Počas jednej z brigád v Handparku
mládežníci pomohli natierať nové lavičky. Výmenu a doplnenie drevených
sedákov na osem lavičiek v Handparku iniciovala medzi dobrovoľníkmi
poslankyňa, Danica Baranovičová.
Laty zo smrekového dreva získala
sponzorsky. „Chodievame sem, všimli
sme si, že lavičky sú rozbité, nepáčilo
sa nám to a keďže sme bojovali za to,
aby park bol, rozhodli sme sa zapojiť
a vymieňame lavičky,” povedala Baranovičová. Verí, že Handlovčania budú
vynovené lavičky využívať a nebude
nutné do parku namontovať kamery.
Podľa dobrovoľníka Andyho Haraka
by do parku nechodili zlí ľudia, keby
doňho viac chodili dobrí ľudia. Aby
dobrým ľuďom pobyt v parku spríjemnili, v posledný májový deň ho aj
pokosili.
(RED)

Vlastníkom Handparku nie je mesto, ale cirkev.

FOTO: FACEBOOK

Andy Harak a Miroslava Gešvantner Burčová pri kosení trávy v Handparku.

FOTO: FACEBOOK

Banské múzeum je sa opäť otvorené
Keďže sa opäť otvorili brány Slovens
kého banskeho múzea - expozitúra
Handlová (SBM), dovoľujeme si vás
pozvať na prehliadku expozície a zároveň do priestorov našej eko – dielničky, kde si počas júna 2020 môžete
vyrobiť rôzne darčeky, handmade
výrobky a stráviť tak s nami príjemné
spoločné chvíle.
Nahláste sa, prosím, vopred elek-

tronickou poštou na adresu sbm.
handlova@muzeumbs.sk, alebo telefonicky na číslach 046/5423 973,
0903 411 011.
Ponuku SBM si môžete pozrieť na
stránke www.muzeumbs.sk/sk/handlova. Ponuka platí pre jednotlivcov
aj školy. Tešíme sa na Vás. Zdar Boh!
Pracovníci SBM

