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Pracovná cesta vedenia mesta 
a poslancov v Čechách.
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Mesto navštívil štátny tajomník 
Karol Galek. 
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Odkaz pre starostu odkazuje: 
nehanbite sa, že pomáhate.
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Mária Králová odchádza po 37. 
rokoch na úrade do dôchodku.
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Hoopers - nový, nenáročný psí 
šport už aj v Handlovej.
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Lesné majetky mesta Handlová 
dos tali správcu. Spravovať by ich 
mala mestská nezisková organi-
zácia.

Minulý rok mesto získalo rozsiahle 
lesné majetky výmenou pozemkov 
so spoločnosťou Males s.r.o. Ako na 
mestskom zastupiteľstve povedal zás-
tupca primátorky Radoslav Iždinský, 
povinnosťou mesta je starať sa o tento 
majetok. Zámerom založenia nezisko-
vej organizácie Handlovské lesy je po-
skytovať všeobecne prospešné služby 
v oblasti tvorby a ochrany životného 
prostredia a ochrany zdravia obyva-
teľstva, poskytovať služby na podporu 
regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
ale aj zveľaďovať a zhodnocovať ma-
jetok mesta. Nezisková organizácia sa 
rovnako ako samospráva riadi princí-
pom verejnoprospešnosti a jej činnosť, 
hospodárenie a nakladanie s majetkom 
podlieha viacstupňovému riadeniu a 
kontrole. Okrem správnej rady, riaditeľa 
a dozornej rady ju bude kontrolovať aj 
mestské zastupiteľstvo a hlavný kontro-
lór mesta. Nezisková organizácia navyše 
môže čerpať granty, podľa Iždinského 
preto bude slúžiť ako platforma na čer-
panie eurofondov v oblasti životného 
prostredia, ktoré by mali byť čoskoro 
vyhlásené.
Ako na júnovom mestskom zastu-
piteľstve vysvetlila primátorka Silvia 
Grúberová, pracovníci majetkového 
oddelenia mestského úradu v súčas-
nosti pracujú na pasportizácii pozem-
kov, ktoré by mali byť dané do správy 
neziskovej organizácie. Následne budú 
jednotlivé pozemky posúdené v komi-
siách, mestskej rade a na mests kom 

Handlovské lesy bude spravovať nezisková organizácia

zastupiteľstve.

Funkcie budú neplatené

Poslanci mestského zastupiteľstva 
založenie neziskovej organizácie 
Hand lovské lesy odsúhlasili a zároveň 
zvolili členov kontrolných orgánov 
neziskovky. Ponuku stať sa členom 
niektorého z orgánov neziskovky 

dostali všetci poslanci mestského 
zastupiteľstva, zvolení boli tí, ktorí o 
to prejavili záujem. V správnej rade 
budú zasadať poslanci Radoslav Iž-
dinský, Danica Baranovičová, Arpád 
Koszta, Lina Gregor a zamestnanec 
Oddelenia mestských projektov Mar-
tin Podoba. Do dozornej rady poslan-
ci zvolili primátorku Silviu Grúberovú, 
podpredsedu ekonomickej komisie 

Handlovské lesy na víťaznej fotografii súťaže Handlovské momenty, ktorá prebieha na oficiálnom facebookovom profile @Mesto Handlová. Témou prvého kola súťa-
že bol „Najkrajší výhľad na Handlovú“. Fotosúťaž pokračuje, témou na júl je „Leto na námestí“. Výhercovia získajú monografiu mesta.                      FOTO: Marek Lachký

Vladimíra Buzalku a poslankyňu 
Alžbetu Orthovú. Riaditeľom mests-
kej neziskovej organizácie sa stal Jo-
zef Maďar, funkciu však bude zastávať 
len do zvolenia riaditeľa, ktorý vyjde 
z výberového konania. Členstvo v 
orgánoch neziskovej organizácie je 
dobrovoľnou a neplatenou funkciou.

(INU)

Súťaž na kolkáreň sa zopakuje. Na predaj je aj Dom kultúry v Novej Lehote
Termín predkladania súťažných 
návrhov v obidvoch verejných ob-
chodných súťažiach je od 29. júna 
do 20. júla 2020. Podrobné pod-
mienky oboch súťaží sú zverejne-
né na webovom sídle mesta www.
handlova.sk v sekcii Mestský úrad 
- Úradná tabuľa.

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 
28. mája 2020 schválilo zámer mesta 
Handlová predať kolkáreň a vyhláse-
nie obchodnej verejnej súťaže s mi-
nimálnou kúpnu cenou stanovenou 
znaleckým posudkom vo výške 96 
000 eur. Verejná obchodná súťaž trva-
la od 1. do 15. júna a mesto obdržalo 
jeden súťažný návrh od spoločnosti 
LDpharm, s.r.o. Handlová, v ktorom 
ponúkla kúpnu cenu vo výške 60 000 
eur v troch splátkach. Uviedla tiež, že 
v budove majú záujem vybudovať 
zdravotnícke zariadenie s ambulan-
ciami všeobecných aj odborných 
lekárov, lekáreň a časom aj menšie 
diagnostické centrum.
Súťažný návrh bol vyhodnotený ko-
misiou pre posúdenie súťažných ná-
vrhov dňa 16. júna ako neúspešný, 
nakoľko predkladateľ nesplnil vyhla-
sovateľom stanovenú podmienku mi-
nimálnej výšky kúpnej ceny. Komisia 

navrhla vyhlásenie novej obchodnej 
verejnej súťaže so znížením minimál-
nej výšky kúpnej ceny o 25 percent. 
Poslanci preto na júnovom rokovaní 
mestského zastupiteľstva schválili 
vyhlásenie novej verejnej obchodnej 
súťaže so zníženou minimálnou kúp-
nou cenou vo výške 72 000 eur. 
Kultúrny dom v časti Nová Lehota je v 
užívaní od roku 1938, kultúrne podu-
jatia sa v ňom však nekonali už nie-
koľko rokov. Mestu slúžil už iba ako 
volebná miestnosť. Budova v súčas-
nosti nie je využívaná ani udržovaná. 
Jej stavebno-technický stav vykazuje 
známky poškodenia. Mesto dalo vy-
pracovať znalecký posudok, ktorým 
bola stanovená všeobecná hodnota 
ponúkaných nehnuteľností vo výške 
88 532 eur, ktorá je zároveň minimál-
nou kúpnou cenou nehnuteľností vo 
verejnej obchodnej súťaži.   
Podľa primátorky Silvie Grúberovej, 
zámerom mesta je financie získa-
né prípadným odpredajom budovy 
Domu kultúry v Novej Lehote, použiť 
na postupnú rekonštrukciu budovy 
bývalej fary v Novej Lehote, ktorú 
mesto Handlová získalo do vlast-
níctva zámenou pozemkov so spo-
ločnosťou Males s.r.o. v roku 2019. 
Cieľom je vybudovať z bývalej fary 

dôstojnú budovu, ktorá bude slúžiť aj 
ako miesto stretávania sa obyvateľov, 
miesto pre komunitné aktivity a port-
fólio rôznych verejno-prospešných 
služieb. Budova spoločne s rozľahlým 
areálom bývalého sadu má poten ciál 
stať sa komunitným miestom, ako 
aj miestom podporujúcim cestovný 
ruch. Okrem týchto finančných zdro-
jov by sme sa radi uchádzali aj o prí-

padné verejné alebo európske zdroje 
na rekonštrukciu budovy a zveľade-
nie priľahlého areálu.
Záujemcovia o kúpu obidvoch ne-
hnuteľností musia podať súťažný 
návrh s plánovaným účelom využitia 
nehnuteľností, stručný popis podni-
kateľského zámeru, ponúkanú výšku 
kúpnej ceny a termín jej úhrady. 

(INU)

Dom kultúry v Novej Lehote ostatné roky chátra.                                                                                                 FOTO: MsÚ
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Pietne miesto svojich predkov si 
chráňte. Ak nastala zmena vo Va-
šej adrese uvedene na nájomnej 
zmluve, je potrebné ju nahlásiť 
správcovi, aby nedošlo k zrušeniu 
hrobového miesta.

Správca handlovského mestského 
cintorína Parte s.r.o. má v správe cin-
toríny v Handlovej a v mestských čas-
tiach Morovno a Nová Lehota. Podľa 
pracovníčky správy cintorína Silvie 
Šablicovej:  „Na každé hrobové miesto 
má nájomca uzavretú nájomnú zmlu-
vu a má taktiež povinnosť nahlásiť 
akúkoľvek zmenu adresy. Z rôznych 
dôvodov sa však takáto informácia 
ku správcovi nedostane. Často to nie 
je úmysel, jednoducho roky rýchlo 
bežia. Aby nedošlo k zrušeniu hro-
bového miesta, je potrebné, aby ná-
jomcovia kontaktovali správcu a celú 
agendu týkajúcu sa zmluvy uviedli na 
správnu mieru.“ 

Správca môže zmluvu vypovedať

Podľa Zákona Z.z. č. 131/2020 Z.z. o 
pohrebníctve a Prevádzkového po-
riadku na území mesta Handlová je 
povinnosťou každého nájomcu hro-
bového miesta hlásiť zmenu adresy a 
riadne platiť nájomné každých 10 ro-
kov. Nie je cieľom správcu cintorína 
rušiť hrobové miesta. V nutnom prí-
pade však môže zmluvu vypovedať. 
Správca cintorína hľadá rôzne mož-
nosti, ako informovať nájomcov, že 
hrobové miesto nie je niekoľko ro-
kov zaplatené a údaje na zmluve sú 
neplatné: „Napríklad v mestských 

častiach nám pomáhajú poslanci za 
tieto lokality a hľadajú  možnosti spo-
lupráce a informovanosti. Na hrobové 
miesta sme umiestňovali oznamy, aby 
nás nájomcovia kontaktovali, stávalo 
sa, že oznamy ľudia preložili na iné 
hrobové miesto tým, ktorí majú ná-
jom riadne zaplatený“, uviedla pra-
covníčka správy cintorína a doplnila,  
že v zmysle zákona o pohrebníctve 
správca resp. prevádzkovateľ pohre-
biska, okrem iných dôvodov,  môže 
zrušiť hrobové miesto, ak je nájom-
ca známy a nereaguje na výzvu, do 
jedného roka odo dňa doručenia 
výpovede, ak nájomca nie je známy, 
uverejní  správca výpoveď nájomnej 
zmluvy na mieste obvyklom na poh-
rebisku. Výpovedná lehota v tomto 
prípade uplynie tri roky odo dňa, od-
kedy nebolo nájomné zaplatené. 

Kontaktujte správcu

V súčasnej dobe je na cintoríne v Han-
dlovej, v mestskej časti Nová Lehota a 
Morovne celkom 5202 evidovaných 
hrobových miest. Z tohto počtu je k 
júnu 2020 nezaplatených 435 hrobo-
vých miest.
Kritická situácia nastáva v mestskej 
časti Nová Lehota. Preto ak máte na 
tomto cintoríne svojich zosnulých 
blízkych, zmenili ste adresu alebo nie 
ste si istý, či je nájom zaplatený a zá-
leží Vám na tom, aby bolo toto pietne 
mesto uchované, kontaktujte správcu 
cintorína. Kontakt Handlová: 046 547 
65 06, Správa cintorína Handlová, Cin-
torínska 27, mail: cintorinhandlova@
gmail.com                                           (RED)

Výzva pre nájomcov hrobových miest

Najdôležitejšou témou pracovnej 
cesty bolo ekologické spracovanie 
a likvidácia odpadov.  

Jedným z hlavných cieľov júnovej 
pracovnej cesty zástupcov mesta 
Handlová v Čechách bola návšteva 
pilotného projektu bioplynovej sta-
nice v obci Rapotín. Pred necelým ro-
kom ju spustilo Energetické centrum 
recyklace a ide o inovatívne riešenie 
nakladania s biologicky rozložiteľným 
kuchynským odpadom. Táto ľudovo 
nazývaná “bioplynka” spracováva 
biologicky rozložiteľný odpad na 
čistý bioplyn, využiteľné teplo a hod-
notné organicko-minerálne hnojivo. 
Ide o bezodpadovú technológiu, čo 
znamená, že z prevádzky nevychádza 
žiadny ďalší odpad. Každá surovina, 
ktorá príde, sa spracuje na ďalej vyu-
žiteľné formy energie alebo suroviny 
pre hospodárstvo. 

Odpad premení na komodity

Vstupmi do procesu spracovania 
sú biologicky rozložiteľné odpady 
ako napríklad potraviny nevhodné 
k ďalšej spotrebe, gastroodpad z je-
dální a reštaurácií, odpady z pekární, 
cukrární alebo biologicky rozložiteľ-
ný komunálny odpad. Počas návštevy 
našej delegácie sa práve spracovával 
kamión plný nanukov po uplnynutí 

doby spotreby a sklad zapĺňali sudy 
plné starých gumových medvedíkov 
a cukríkov. Takýto ťažko spracovateľ-
ný odpad by za bežných okolností 
skončil na skládke alebo v spaľovni 
a stal by sa tak len zdrojom ďalšieho 
znečistenia životného prostredia.
Bioplynová stanica Rapotín je prvým 
projektom v Čechách takzvaného 
obehového hospodárstva, kde odpad 
nekončí na skládke alebo v spaľovni, 
ale celý a bez zvyšku sa vracia naspäť 
do hospodárstva v podobe čistej 
energie alebo suroviny.
„Ekologické projekty ako je bioply-
nová stanica Rapotín sú obrovskou 
inšpiráciou, a to nie len pre oblasť 
odpadového hospodárstva. Ak sa im 
dá príležitosť, dokážu pomôcť vyriešiť 
hneď niekoľko chronických problé-
mov miest a obcí ako sú teplofikácia 
bytov, mestská doprava, či energe-
tická nezávislosť. Najdôležitejší je ale 
samotný koncept, v ktorom sa od-
pad stáva surovinou. Dostáva druhú 
šancu a stáva sa z neho nová čistá 
energia. A to je pri neustále sa zvyšu-
júcej miere spotreby a tým aj tvorby 
odpadu, jedna z kľúčových myšlienok 
pre našu budúcnosť,“ povedal riaditeľ 
firmy Hater Handlová, Vladimír Birák. 

Hlavná téma: odpady

V rámci pracovnej cesty navštívila v 

piatok 19. júna delegácia predstavi-
teľov z Handlovej aj družobné mesto 
Zábřeh. Po prvý krát vo svojom funkč-
nom období ho navštívila aj primátor-
ka mesta Silvia Grúberová, ktorá tak 
nadviazala na desiatky rokov pretrvá-
vajúci priateľský vzťah s moravským 
mestom. So starostom Františkom 
Johnom a ďalšími zástupcami mesta 
Zábřeh mali členovia našej delegácie 
možnosť sa v neformálnej priateľskej 
atmosfére porozprávať o výzvach, 
ktorým naše mestá v súčasnosti čelia. 
Okrem všadeprítomných problémov 
s financiami po koronakríze čakajú 
obe mestá náročné rozhodnutia aj v 
oblasti odpadového hospodárstva. 
Riaditeľ spoločnosti Hater - Handlo-
vá, Vladimír Borák, a jeho náprotivok, 
riaditeľ Technických služieb Zábřeh, 
Milan Doubravský, každý predstavili 
svoj plán riešenia problematiky od-
padov v meste v najbližšom období, 
ktorého nevyhnutným základom je v 
každom prípade predovšetkým zvy-
šovanie miery recyklácie.

Partneri predstavili novinky

Zábřeh sa pochválil hneď niekoľký-
mi veľkými investičnými projektmi. 
Zástupcovia oboch miest spoločne 
navštívili novootvorenú stálu expozí-
ciu múzea Zábřeh, ktorá je venovaná 
Janovi Eskymo Welzlovi, svetobežní-
kovi zo Zábřehu, ktorý na prelome 
19. a 20. storočia precestoval najod-
ľahlejšie kúty Zeme od zlatonosnej Al-
jašky až po Novosibírske ostrovy, kde 
obchodoval s Japonskom v dobách, 
keď mu ešte vládli Samuraji. Nečudo, 
že v rodnom meste historkám z jeho 
ciest dlho nikto neveril. Zaujímavá je 
tiež kompletná rekonštrukcia Domu 
smútku a nový rekreačný areál v okolí 
rybníkov, kde okrem prírodne ladené-
ho detského ihriska ponechalo mesto 
vysoké kopce hliny, z ktorých po zat-
rávnení vzniklo výborné miesto na 
sánkovanie pre deti. Členovia komisie 
pre kultúru a cestovný ruch navštívi-
li tiež miestne turistické informačné 
centrum, ktoré je inšpiráciou pre bu-
dúcu prevádzku TIC v Handlovej.

(RED)

Primátorka navštívila družobné mesto Zábřeh

Delegáciu mesta tvorili okrem vedenia aj poslanci Lucia Jonásová, Alžbeta Orthová, Tomáš Arvay, Arpád Koszta a riaditeľ Hater Handlová Vladimír Borák. Starosta 
mesta Zábřeh, František John, stojí tretí sprava.                                                                                                                                                                                                                        FOTO: TG

Pracovné ponuky v samospráve
Celé znenie inzerátov s kvalifikačnými predpokladmi, zoznamom požado-
vaných dokladov a platovými podmienkami sú zverejnené na webstránke 
mesta v sekcii Mestský úrad - Zamestnanie - výberové konania.

Riaditeľ Centra voľného času
Funkčné obdobie riaditeľa školského zariadenia je päťročné.  Predpokladaný 
nástup do funkcie je 1. septembra 2020. Termín uzávierky písomných žiadostí 
je 10. júla 2020 o 13.00 hod.

Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu 
Ide o hlavný pracovný pomer s predpokladaným termínom nástupu 20. au-
gusta 2020. Písomné žiadosti o účasť na výberovom pohovore je potrebné 
doručiť do 23. júla 2020.

Manažér pre monitorovanie v internom tíme 
Pracovný pomer počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne 
horná Nitra“ s miestom výkonu práce v Handlovej. Pracovný pomer je dohoda 
o vykonaní práce mimo pracovného pomeru v rozsahu max. 25 hodín/mesiac. 
Termín nástupu: 1. 9. 2020. Uzávierka prijímania žiadostí 23. 7. 2020 do 15,00 h.

Manažér podporného rodinného tímu 
Pracovný pomer počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regió-
ne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v Handlovej. Ide o hlavný pracovný 
pomer s predpokladaným nástupom 1. septembra 2020. Termín uzávierky 
prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 31. júla 2020 do 14,00 hod.

Finančný manažér interného tímu 
Pracovný pomer počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne 
horná Nitra“ s miestom výkonu práce v Handlovej. Pracovný pomer je dohoda 
o vykonaní práce mimo pracovného pomeru v rozsahu max. 25 hodín/mesiac. 
Termín nástupu: 1. 9. 2020. Uzávierka prijímania žiadostí 23.  7. 2020 do 15,00 h.

Projektový manažér interného tímu 
Pracovný pomer počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne 
horná Nitra“ s miestom výkonu práce v Handlovej. Druh pracovného pomeru je 
dohoda o vykonaní práce mimo pracovného pomeru v rozsahu max. 25 hodín/
mesiac. Predpokladaný termín nástupu je 1. septembra 2020. Termín uzávierky 
prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 23. júla 2020 do 15,00 hod.

Zdravotná sestra
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. Mesačná hrubá mzda 928 €. Bližšie infor-
mácie podá hlavná sestra Bc. Dáša Hlaváčová na tel. čísle: 0905 342 061.Prehliadka bioplynovej stanice v obci Rapotín.                                                                                                          FOTO: TG
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Galéria odpadkovGaléria odpadkov
Veľkoobjemný odpad

Hater-Handlová spol sro

Miera vytriedenia odpadu
2018 - 23,62 % /2019 - 30,06 %

Apríl 2020 - 27 % / Máj 2020 - 30,8 %

Ciel: 50 %
...aby sa enormne nezvyšovali poplatky za odpad.

Plán zvozu veľkoobjemného odpa-
du jún/júl 2020.   

Činžiaky

Zber: 29. 6. - 5. 7. 2020 - Prievidzská, 
Mostná, ČS armády

Zber: 6. 7. - 12. 7. 2020 - 29. August, 
Lipová, Údernícka

Zber: 13. 7. - 19. 7. 2020 - Partizánska, 
29. August (pravá strana smerom do 
Žiaru)

Rodinné domy

V týždni ohláseného zvozu veľkoob-
jemného odpadu v utorok vždy do 
6.00 h. obyvatelia rodinných domov 
mesta Handlova a v stredu obyvate-
nia rodinných domov v mestských 
častiach Nová Lehota, Horný koniec, 
Morovno, Dolný koniec vyložia veľko-
objemný odpad ku svojim smetným 
nádobám. Do veľkoobjemného odpa-
du nepatrí biologický rozložiteľný od-
pad (tráva, konáre, lístie,...), stavebný 
odpad (suť, okná, dvere,...), elektrické 
a elektronické zariadenia.

Vo februári tohto roku bol na Mests-
kom zastupiteľstve oznámený zámer 
vypracovania strategického doku-
mentu pod názvom Program rozvoja 
mesta 2021-2027 (skratka PRM). Pod-
ľa plánu malo nasledovať množstvo 
stretnutí pracovných skupín, ktoré sa 
však z dôvodu mimoriadnych opat-
rení spojených so šírením pandémie 
koronavírusu COVID-19 neuskutoč-
nili. V súčasnosti príprava PRM opäť 
napreduje a vybraní zamestnanci 
mesta Handlová, poslanci mestského 
zastupiteľstva a zástupcovia odbornej 
verejnosti budú listom oslovení, aby 

Pripravuje sa Program rozvoja mesta
sa zúčastnili sa stretnutiach pracov-
ných skupín.
Program rozvoja mesta je kľúčový, 
zákonom nariadený strategický do-
kument, ktorý je základom nielen 
pre čerpanie eurofondov a dotácií v 
budúcom programovom období, ale 
aj pre celkové smerovanie a rozvoj 
mesta. Keďže Handlová bude v naj-
bližších rokoch prechádzať  kritickým 
obdobím transformácie regiónu súvi-
siacim s ukončením ťažby uhlia, určiť 
smerovanie mesta do jeho ďalšej bu-
dúcnosti je jednou z najdôležitejších 
úloh zástupcov samosprávy.

Transformačný proces regiónu hor-
nej Nitry v súvislosti s útlmom ba-
níctva pokračuje i napriek niekoľ-
komesačnému sklzu kvôli korone. 

V stredu 17. júna Handlovú navštívil 
štátny tajomník Ministerstva hospo-
dárstva SR, Karol Galek. Na stretnutí 
s primátorkou mesta Silviou Grúbe-
rovou a jej zástupcom Radoslavom 
Iždinským hovorili o prebiehajúcej 
transformácii regiónu. „Akákoľvek 
pomoc, ktorá pôjde do tohto regió-
nu, by mala byť adresná a nemala 
by spočívať v pumpovaní peňazí do 
niečoho, čo nefunguje. Práve naopak, 
mala by ísť do funkčných projektov, 
ktoré dnes už na stole sú. Mali by sme 
sa sús trediť na preškolenie baníkov, 
vytváranie podnikateľských príleži-
tostí a na informovanosť,” povedal 
po stretnutí Galek. Baníci sa podľa 
neho nevedia v možnostiach, ktoré 
im transformácia ponúka orientovať. 
„Ministerstvá a vláda by mali lepšie in-
formovať o možnostiach, ktoré baníci 
môžu využiť, aby neboli odkázaní na 
sociálne podpory, keď opustia baňu.”

Proces prebieha zhora dole

Na stretnutí otvorili aj pokračovanie 
koordinácie Transformácie hornej Nit-
ry, keďže ide o medzirezortné priere-
zové témy v nadväznosti na výmenu 
vlády SR v dôsledku parlamentných 
volieb.
„Dnes transformáciu riešia viaceré 
ministerstvá, od ministerstva hospo-
dárstva cez ministerstvo životného 
prostredia, ministerstvo práce a so-
ciálnych vecí až po novovznikajúce 
ministerstvo, ktoré sa transformuje z 
úradu podpredsedu vlády,“ opísal sú-
časný stav Galek. Transformáciu však 
podľa neho treba vnímať ako veľmi 
komplexný projekt, ktorý neprebieha 
na horizontálnej úrovni, keď každý vie 
súbežne spolupracovať s ostatnými, 
ale na vertikálnej osi a prebieha zho-
ra dole. „Proces sa začal v Bruseli, kde 
bol pripravený projekt transformácie 
európskych uhoľných regiónov. Ná-
sledne sme sa posunuli na národnú 
úroveň, kde bol pripravený akčný 
plán transformácie regiónu hornej 
Nitry. Ďalej sa posúvame na minis-
terstvá, ktoré si musia splniť svoje 
domáce úlohy. Následne sa proces 
posunie na samosprávny kraj, mestá, 
jednotlivé úrady a podnikateľov.” Pod-

ľa štátneho tajomníka sa dnes proces 
nachádza ešte stále niekde medzi 
európskou a národnou úrovňou. Aj 
transformáciu podľa neho skompli-
kovala „korona“ a oddialila procesy o 
dva až tri mesiace, čo v súčasnej dobe 
Európska únia akceptuje.

Na baníctvo by sme mali byť hrdí

Témou stretnutia boli aj možnosti bu-
dúceho využitia priestorov, ktoré os-
tanú po banskej činnosti na povrchu 
nevyužité, či už sú to budovy na vý-
chodnej šachte alebo plochy v meste. 
„Handlová má k dispozícii pozemky 
pre priemyselný park. Ministerstvo 
a vláda by mohli zohrať významnú 
úlohu pri prilákaní potenciálnych in-
vestorov.“ Potenciál má podľa neho 
aj cestovný ruch založený na baníc-
kej tradícii Handlovej. „Ja som vyštu-
dovaný geológ. Baníctvo a banícke 
regióny sú mi veľmi blízke a veľmi 
rád chodím na hornú Nitru, o ktorej 
som písal svoju diplomovú prácu. Na 
baníctvo by sme mali byť hrdí a mali 
by sme z neho vyťažiť ďalšie atrakcie, 
akou je napríklad Slovenské banské 
múzeum a urobiť z baníckych miest 
vyhľadávané lokality,” povedal Karol 
Galek. Ako dodal, úloh, s ktorými od-
chádza na ministerstvo z Handlovej, 
je viacero.

Handlová je špecifická

Primátorka mesta, Silvia Grúbero-
vá, informovala štátneho tajomníka 
o situácii v Handlovej, o príprave 
a postupnej realizácii projektu na 
zriadenie podporných rodinných 
centier pre baníkov, ktorí prídu o 
prácu a upriamila jeho pozornosť 
na zamestnanosť v meste Handlová 
a mikroregióne Handlovská dolina, 
nakoľko v rámci transformačného 
procesu bude, podľa jej slov, Handlo-
vá transformáciou najviac dotknutým 
mestom z dôvodu, že bane sú stále 
jedným z najväčších zamestnávateľov 
na území mesta.
Ako doplnil zástupca primátorky 
mesta, Radoslav Iždinský, Handlová 
je v kontexte transformácie regiónu 
špecifická a je potrebné konať rých-
lo: „Podľa informácií, ktoré máme, 
ukončenie ťažby uhlia v Handlovej 
sa predpokladá koncom roka 2021, 
resp. začiatkom roka 2022, preto je 
nutné, aby sme v spolupráci s mi-

nisterstvom pripravili transformačné 
podmienky tak, aby bol prechod do 
nových oblastí zamestnanosti plynulý 
a vytvorenie pracovných miest prišlo 
čo najskôr.“

Pomoc vlády je nevyhnutná

Témami diskusie boli i vybudovanie 
banského skanzenu, unikátna tech-
nická pamiatka na Východnej šachte 
a príležitosti v oblasti nových podni-
kateľských projektov v našom meste 
aj mikroregióne. Štátny tajomník bol 
o zámere vybudovania banského 
skanzenu informovaný aj zo strany 
Handlovského baníckeho spolku, s 
ktorého predstaviteľom sa stretol v 
dopoludňajších hodinách a z nášho 
regiónu odchádzal s ideovým záme-
rom v ruke. Rovnako tak mu primátor-
ka dala do pozornosti záujem mesta 
riešiť priemyselný park a zaujímavú 
podnikateľskú myšlienku handlov-
ského rodáka v oblasti IT priemyslu. 
„Bolo to veľmi hodnotné stretnutie, 
ktorého cieľom bolo otvoriť diskusiu 
s novými vrcholovými predstaviteľmi 
ministerstva hospodárstva SR ohľa-
dom zamestnanosti v našom meste 
a pravdaže ich aj požiadať o pomoc. 
Bez zainteresovanosti vlády SR to jed-
noducho nepôjde. Som veľmi rada, že 
aj pán štátny tajomník je rovnakého 
názoru a transformácia hornej Nitry 
je jednou z top tém aj na pôde minis-
terstva hospodárstva SR.”

Aby nerzozhodovali od stola

Pozvanie do regiónu, v kontexte 
transformácie, primátorka v uplynu-
lom období adresovala ministrovi 
hospodárstva SR a vicepremiérke 
pre investície a informatizáciu, ktorej 
úrad zastrešuje transformáciu. Nie-
len v kontexte transformácie však v 
Hand lovej pretrváva akútna potre-
ba riešenia dopravnej infraštruktúry, 
preto jedným z ďalších krokov pri-
mátorky mesta bude oslovenie mi-
nisterstva dopravy SR. „Verím tomu, 
že naše poz vanie prijmú a prídu do 
Handlovej. Považujem za potrebné 
sa o problémoch a výzvach rozprávať 
priamo v centre diania. Zástupcovia 
ministers tiev môžu vidieť a zažiť na 
vlastnej koži situáciu v Handlovej a 
rozhodnúť sa lepšie ako za stolom v 
Bratislave,“ uviedla primátorka.

(RED)

Mesto navštívil štátny tajomník Karol Galek

Karol Galek primátorku Silviu Grúberovú ubezpečil, že transformácia Hornej Nitry je jednou z top tém na pôde ministerstva hospodárstva SR.                           FOTO: INU

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
mesta Handlová 1/2020 o úhrade 
za poskytovanie vybraných druhov 
sociál nych služieb na území mesta  
Handlová, vrátane Zásad poskytova-
nia vybraných druhov sociálnych slu-
žieb na území mesta Handlová. Nové 
nariadenie ruší pôvodné VZN 2/2018. 

Platí nový cenník sociálnych služieb
Ako vysvetlila vedúca sociálneho od-
delenia Mestského úradu v Handlo-
vej, Veronika Cagáňová, aktualizáciu 
VZN si vyžiadali nové schválené cen-
níky SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. 
a Jazmín n.o. Zdôraznila, že neprišlo 
k žiadnej úprave sociálnych služieb 
poskytovaných mestom Handlová a 
všetky ostali zachované. 

Opatrenia štátu v súvislosti s 
COVID-19 sa postupne uvoľňujú, 
avšak mimoriadna situácia na Slo-
vensku stále trvá.

Aktuálne sú v Handlovej prijaté dva 
príkazy primátorky. Prvý sa týka 
detských ihrísk, kde stále platí, že 
detské ihriská budú denne dezinfi-
kované, ale zároveň platí aj odporu-
čenie na dodržiavanie hygienických 
opatrení pre rodičov resp. sprevá-
dzajúce osoby detí. 
Druhý príkaz stanovuje pracovnú 
dobu na Mestskom úrade Handlová 
od  stredy 1. júla 2020 v štandard-
nom režime, t.j. od pondelka do 
piatka, určuje počet prítomných na 

obradoch. Zamestnanci mesta mali 
skrátenú pracovnú dobu na mests-
kom úrade na štyri dni v týždni od 
1. mája do 30. júna 2020 z dôvodu 
šetriacich opatrení v súvislosti s ko-
ronakrízou. 
Banícky jarmok naplánovaný na 
začiatok septembra v rámci Regio-
nálnych osláv dňa baníkov (RODB) 
sa konať nebude, ale mesto a ďalší 
organizátori pripravujú program 
RODB v rámci platných opatrení a 
možností mesta a ďalších organizá-
torov v termíne 4. a 5. septembra 
2020.
O programe budeme informovať.

(JP)

Od 1. júla je mestský úrad otvorený 
v štandardnom režime 

´
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Anonymné podnety majú nižšiu 
dôveryhodnosť a ich pisatelia sú 
často zbytočne agresívni a vulgár-
ni.  

Koncom apríla mesto spustilo nové 
webové sídlo s novým dizajnom aj 
novými možnosťami. Jednou z ta-
kýchto možností bola aj nová sekcia 
„Mám dobrý nápad“. Úmysel zbierať 
dobré nápady sa však minul účin-
ku, preto táto rubrika vo štvrtok 25. 
júna 2020 skončí. Podľa administrá-
torov mestskej webstránky namiesto 
dobrých nápadov cez ňu ľudia pí-
sali kritické podnety. Na tento druh 
podnetov však samospráva používa 
samostatnú aplikáciu „Odkaz pre 
starostu“. Sekcia „Mám dobrý nápad“ 
bola preto duplicitná.

Za 5 rokov takmer 500 podnetov

Portál Odkazprestarostu.sk je projek-
tom neziskovej mimovládnej organi-
zácie Inštitútu pre dobre spravovanú 
spoločnosť - SGI. Projekt má ambíciu 
prispieť ku skvalitneniu miestnych 
samospráv a ich pozitívnejšiemu vní-
maniu občanmi a to vďaka posilne-
nej komunikácii z oboch strán. Mesto 
Handlová používa aplikáciu Odkaz 
pre starostu od roku 2015 a doteraz 
na nej ľudia podali 472 podnetov. 
Podľa projektového manažéra Inštitú-
tu pre dobre spravovanú spoločnosť - 
SGI, Martina Kollárika, je pozitívne, že 
mesto Handlová na podnety riadne 
odpovedá. 
„Za aktuálny rok napríklad neostal ani 
jediný podnet bez odpovede a už 20 
podnetov z celkovo 36 nahlásených 
za rok 2020 bolo do dnešného dňa 
vyriešených, čo je nadpriemerný výs-
ledok,“ povedal Kollárik. Ako dodal, 
na hodnotení samospráv za rok 2019 
momentálne pracujú a presnejšie 
štatistiky vypracujú do niekoľkých 
týždňov. Počet podnetov v Handlo-
vej podľa Kollárika síce nedosahuje 

hodnotu najaktívnejších miest aký-
mi sú Žilina, Trnava, Nitra, Pezinok 
alebo Bratislava, ale vzhľadom na 
počet obyvateľov Handlovej hodnotí 
aktivitu pozitívne. „Dôležitejšie ako 
samotný počet podnetov je, či všetci 
obyvatelia majú informáciu o tejto 
možnosti ich nahlasovania. Ak áno, 
tak je v poriadku 10 aj 1000 podnetov 
ročne - počet totiž môže vypovedať aj 
o iných faktoroch ako o aktivite oby-
vateľov, napríklad o stave verejného 
priestoru v meste, či o predchádzaní 
vzniku podnetov systematickou prá-
cou,“ povedal Kollárik.

Ľudia by mali byť hrdí, že pomáhajú

Inštitút pre dobre spravovanú spo-
ločnosť – SGI aktuálne spustil kam-

Samospráva hľadá dobré nápady a prijíma aj kritiku. Mimovládka spustila kampaň
paň Nebuď labuť, ktorá vtipným 
spôsobom poukazuje na nezmysel-
nosť používania vymyslených mien 
a prezývok. Ako uviedol projektový 
manažér aplikácie, kampaň Nebuď 
labuť sa rozhodli spustiť ako reakciu 
na ohlas zo strany samospráv, ktoré 
upozorňovali na niekedy nevhodné 
anonymné príspevky, pričom viace-
ré z nich si želali, aby bolo možné na 
portáli len používanie reálnych mien. 
Zaručiť reálnosť mien však podľa Kol-
lárika možné nie je. „Aj my v Inštitúte 
SGI považujeme použitie skutočné-
ho mena za lepšiu alternatívu - ľudia 
by sa mali prihlásiť k podnetu, ktorý 
nahlasujú tak, ako by ho nahlasovali 
priamo na úrade. Samozrejme, má to 
aj isté výnimky - ak napríklad nahla-
sujem dlhodobo odstavené vozidlo, 

môžem sa báť, že mi vlastník bude ro-
biť problémy, keď bude poznať moje 
meno. Až na týchto pár špecifických 
prípadov by však mali byť obyvatelia 
hrdí na to, že pomáhajú svojmu mes-
tu nahlasovaním podnetov,“ uzavrel 
Kollárik. 

Dobrých nápadov nikdy nie je dosť

Niekoľko dobrých nápadov počas 
fungovania sekcie mesto predsa len 
dostalo a budú sa aj realizovať. Podľa 
hovorkyne mesta Jany Paulínyovej 
samospráva napríklad dá otestovať 
kvalitu vody v studničkách v okolí, aj 
vymení vrcholové knihy na Malom a 
Veľkom Griči, čo sú nápady podané 
cez webstránku mesta. Samospráva 
podľa nej má aj naďalej záujem o 

všetky dobré nápady Handlovčanov. 
„Budeme sa zaoberať každým nápa-
dom, ktorý nám obyvatelia mesta 
doručia. Pre kritické podnety však 
prosíme všetkých, aby využívali por-
tál Odkaz pre starostu, ktorý spravuje 
mimovládna organizácia a pre nás, aj 
pre obyvateľov, je garantom, že žiad-
ny podnet sa nestratí a budú ho riešiť 
kompetentní zamestnanci mestského 
úradu. Kritické podnety podané cez 
sekciu Mám dobrý nápad síce končia, 
ale určite dobré nápady uvítame ako 
inšpiráciu,“ dodala. Dobré nápady 
môžu Handlovčania posielať písom-
ne na adresu mestského úradu, mai-
lom na adresu handlova@handlova.
sk alebo podávať osobne v úradných 
hodinách mestského úradu.

Silver Jurtinus

Čo je rušenie „nočného kľudu“ a čo 
môžete urobiť? Nečakajte a hneď 
zavolajte políciu.

Najčastejšou témou sťažností je hluk. 
Vo všeobecnosti mestá a obce nema-
jú právomoc zakazovať, či kontrolo-
vať intenzitu hluku. Mestám a obciam 
legislatíva umožňuje vydávať VZN na 
úpravu, či doplnenie zákona, a to 
nap ríklad úpravou určením otvára-
cích hodín podnikov či obchodov. 
Ochrana proti hluku, však do toho 
nespadá. Mesto Handlová má platné 
VZN č. 4/2013, ktorým sa určujú pra-
vidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta 
Handlová a VZN č. 6/2010 o dodržia-
vaní verejného poriadku a verejnej 
čistoty v meste Handlová. Objektív-
ne vyhodnotenie nadmerného hluku 
v podnikoch, či reštauračných zaria-
deniach je v kompetencii Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva 
(RÚVZ), ktoré je oprávnené ukladať 
sankcie. Za takéto šírenie hluku je 
zodpovedná právnická, či fyzická 
osoba oprávnená na podnikanie ako 
prevádzkovateľ tohto zariadenia. V 
takom prípade ide o dokazovanie 
správneho deliktu a práve v takýchto 
prípadoch je potrebné spolupracovať 
s RÚVZ, ktorí môžu vykonať meranie 
hluku.

Svadba, oslava či akákoľvek akcia

Mestská polícia, či mesto má právo 
vykonávať dodržiavanie prevádzko-

vého času aj z vlastnej iniciatívy, či na 
podnet občana. Jednorazové predĺ-
ženie prevádzkovej doby, resp. uzat-
vorenie prevádzky pre verejnosť z 
dôvodu konania spoločenských akcií 
pri uzavretej spoločnosti je prevádz-
kovateľ povinný písomne oznámiť 
mestu minimálne jeden deň pred 
konaním takejto akcie. K písomnému 
oznámeniu mesto nevydáva písom-
né stanovisko. Aj v takomto prípade 
je prevádzkovateľ povinný dodržiavať 
platnú legislatívu aj nočný kľud. 
MsP sa stretáva s rôznymi formami 
rušenia nočného kľudu ako napr. 
hlasná vrava, hlasná hudba, zavíjanie 
a štekot psov, hlasný spev, hlasno 
pustený televízor, či prebiehajúce sta-
vebné práce v bytových priestoroch. 
Rušenie nočného kľudu podlieha 
priestupkom proti verejnému poriad-
ku podľa § 47 ods. 1 písm. b) zákona 
o priestupkoch v znení „Priestupku sa 
dopustí ten, kto poruší nočný kľud “. 
Príslušníci MsP sa pri vyhodnotení, 
či sa jedná o protiprávne konanie, 
riadia, že za nočný čas považujú čas 
medzi 22:00 a 6:00 hod. V prípade 
rušenia nočného kľudu sa meranie 
intenzity hluku nevykonáva a jeho 
primeranosť posudzuje správny or-
gán podľa svojej úvahy na základe 
zistených podkladov od svedeckých 
výpovedí príslušníkov mestskej, či 
štátnej polície privolaných k zákroku. 

Deň, noc a neustále sťažnosti 

Čoraz častejšie sa musí mestská po-

lícia vysporiadať s oznámeniami na 
obťažovanie hlukom aj počas dňa. 
Bohužiaľ, nie vždy po preverení 
oznamu je možné vykonať zákrok k 
spokojnosti oznamovateľa a ukončiť 
takéto konanie. Pokiaľ príslušníkov 
mestskej polície alebo štátnej polície 
majiteľ pozemku nevpustí na jeho 
súkromný pozemok, či neotvorí byt, 
v takom prípade majú policajti zvia-
zané ruky. Taktiež mestská ani štát-
na polícia nemá právomoc odobrať 
napríklad reproduktory, či hudobné 
nástroje, ktoré vytvárajú neprimeraný 
hluk. 

Štekot, či zavíjanie psa

MsP sa stretáva aj s oznamami na šte-
kot, či zavíjanie psa. V takomto prípade 
si treba uvedomiť, že je to prirodzený 
prejav psa, ktorý reaguje na vonkajšie 
podnety. V takomto prípade nejde o 
rušenie nočného kľudu. Zároveň je k 
zváženiu prešetriť podmienky chovu 
psa, či nejde o porušenie niektorých 
ustanovení zákona 39/2007 Z.z. o ve-
terinárnej starostlivosti. S ohľadom na 
Občiansky zákonník sa možno domá-
hať ochrany pred obťažovaním hlu-
kom žalobou na súde.
MsP Handlová od 1. 1. 2020 do 22. 6. 
2020 riešila celkovo 29 porušení ve-
rejného poriadku rušením nočného 
kľudu. V 13 prípadoch príslušníci MsP 
udelili blokovú pokutu, v 15 prípadoch 
stačilo napomenutie, jeden priestupok 
je momentálne v riešení.

Lucia Chudá, preventistka MsP Handlová

Tento rok došlo už k 29. porušeniam nočného kľudu

Milí Handlovčania a všetci tí, ktorí ste 
od začiatku mimoriadnej situácie na 
Slovensku nezištne pomáhali. Dnes 
už nájdete základné rúško takmer v 
každej predajni a stále je jeho nosenie 
jednou zo základných hygienických 
opatrení. Na začiatku však prevládal 
v ľuďoch strach a ochranné pomôcky 
chýbali.  Vďaka vzájomnej pomoci sa 
podarilo mnohým preklenúť obdobie, 
keď vznikla celospoločenská potreba 
na dodanie rúšok, dezinfekcie, ochran-
ných štítov ale i psychickú podporu. Ak 
máte potrebu niekomu poďakovať aj 
vy, napíšte nám do 15. júla na hand-
lova@handlova.sk  a my poďakovanie 
zverejníme na našom oficiálnom we-
bovom sídle www.handlova.sk.

Primátorka poďakovala osobne

Primátorka mesta Silvia Grúberová 
osobne poďakovala v pondelok 29. 6. 
2020 tým, ktorí bez nároku na odme-
nu komunikovali a pracovali na druhej 
strane liniek pomoci, či už to boli se-
niorské linky, Handlovská linka podpo-
ry alebo linka zriadená pre nákupy se-
niorom, odkázaným ľuďom a ľudom v 
karanténe, ktoré svoju činnosť ukončili. 
Primátorka poďakovala za zvládnutie 
náročného obdobia vedúcej sociálne-
ho oddelenia MsÚ Veronike Cagáňo-
vej a jej kolegyniam, pánovi farárovi 
Petrovi Repovi, kaplánovi Radovanovi 
Hasíkovi a psychológovi Branislavovi 
Ondruškovi. Verejné „Ďakujem“ od 
primátorky mesta patrí všetkým tým, 
ktorí  počas vyhlásenej mimoriadnej 
situácie COVID-19 nezištne pomáhali 
dodaním ochranných prostriedkov, a 
to spoločnosti Mlaď VD Handlová za 
dodanie 300 ks rúšok, Strednej odbor-
nej škole za  200 ks rúšok  a 50 ks štítov, 
Domu kultúry za 95 ks rúšok, Asterion 
n.o. za 20 ks rúšok, pani Lívii Škrteľo-
vej za 100 ks rúšok spoločnosti Hater 
Handlová spol s.r.o. za 5 l dezinfekcie a 
5 l tekutého mydla. Poďakovanie patrí 
poslankyni Danici Baranovičovej, ktorá 
koordinovala výrobu a roznos rúšok a 
všetkým dobrovoľníkom z radov Dob-
rovoľného hasičského zboru z Morov-
na, DaMPu ale i ďalším poslancom MsZ 
Alžbete Orthovej, Line Gregor, Marcele 
Šimonovej a  jednotlivcom, ktorí po-
máhali s roznášaním mestského dvoj-
týždenníka Handlovský hlas.

Poďakovanie zo Senior Centra 
Handlová 

Vladimír Oulehle, Martin Uríček, Katarí-
na Urbaničová, Marián Gáborík, Marián 
Hossa, Peter Repa, p. Kirschner a rodina 
Hanzlíková. Nadácia Tatra banky, Stred-
ná odborná škola v Handlovej, Brose 
Prievidza, ASTERION n.o. Handlová a 
všetci príbuzní klientov, ktorí šili rúška.

Poďakovanie od poslankyne MsZ 
Danice Baranovičovej 

Ďakujem ženám, ktoré ušili rúška za-
darmo - Helena Balúchová, Mária Ku-
ruczová, Anna Dienesová, Nikoletta 
Poliakovičová s maminkou, Marcela 
Šeboková, Janka Valuchová, za doda-
nie látok Dana Kmeťová, Edita Mésza-
rošová Kňazovičová, Katarína Putero-
vá, Soňa Čambalová, za zapožičanie 
šijacieho stroja Monika Dobrotková. 
Za roznos ušitých rúšok by som rada 
poďakovala deťom z DaMPu a ich 
koordinátorke Miroslave Gešvantner 
Burčovej, Janke Volfovej z klubu abs-
tinentov a k dispozícii boli aj u Ľubice 
Mánikovej - v predajnom stánku jabĺk 
oproti Lidl predajni. Rúška, ktoré boli 
šité a rozdávané v rámci tejto aktivi-
ty skončili v Jazmíne, na sociálnom 
oddelení mesta Handlová, ktoré ich 
distribuovalo medzi sociálne slabšie 
rodiny, v Nemocnici Handlová na od-
delení dlhodobo chorých a v Nemoc-
nici Bojnice na oddelení biochémie, v 
niektorých predajniach Duké pekární 
a u samotných obyvateľov mesta. V ne-
poslednom rade sa chcem poďakovať 
Petre Steiner, Handlovčanke žijúcej v 
Rakúsku, ktorá bola iniciátorom aktivi-
ty týkajúcej sa výroby a roznášania rú-
šok. Samozrejme, vďaka patrí všetkým 
ľuďom, ktorí boli zodpovední a chránili 
nielen seba, ale aj nás.

Poďakovanie od Nemocnica 
Handlová

Chceli by sme poďakovať všetkým 
zdravotníckym pracovníkom Nemoc-
nice Handlová a zamestnancom Senior 
Centra svätej Kataríny, n.o., ktorí v ob-
dobí pandémie pracovali pre občanov 
Handlovej a okolia. Oslovili sme lokál-
ne firmy, ktoré dodali ochranné rúška 
ako napr. firma RENITEX, s.r.o., MLAĎ 
DLK TEX, s.r.o. Ochranné štíty nám po-
skytol Radoslav Mihalus z 3D tlačiarne, 
Stredná odborná škola Handlová, akti-
visti zo StartLab a pod.
Rukavice plášte, dezinfekciu nám za-
bezpečoval vlastník nemocnice v rámci 
svojich možností. Poďakovanie určite 
patrí aj RÚVZ Prievidza za ich cenné 
rady v teréne a mestu Handlová za ko-
operáciu v krízovom štábe.

Poďakovanie od Mestskej polície 
Handlová 

Ochranné štíty - Martin Lednický z Hl-
bokého a s ním partia dobrovoľníkov, 
Radoslav Mihalus a Michael Slepánek. 
Ľubica Maníková - Jablčkáreň za 10 kg 
Jabĺčok a sirupy. Ochranné bavlnené 
rúška - Majerová - Rhea s.r.o. Ochranné 
rúška - Libuša Švecová.

(RED)

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli
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O 12. celoslovenskom stretnutí fé-
nixákov, o deťoch čo sa premenili 
na umenie a o sociálnych sieťach.

Možno sa zdá, že posledné mesiace 
boli dobrovoľníci z fénixu ticho, ale 
nie je to úplne tak. Mali sme plné ruky 
práce a plné hlavy nápadov. Museli 
sme pracovať na diaľku, čo bolo pre 
organizáciu, ktorá 29 rokov pracova-
la v kontakte s deťmi poriadna výzva. 
Na diaľku sme oslávili deň fénixovych 
narodenín, na diaľku sme plnili den-
né výzvy zadané ústredím, ostávali 
sme v kontakte. Bod zlomu prišiel, 
keď nás to vysedávanie prestalo ba-
viť. Slovo dalo slovo a už druhý me-
siac my, Zlatá trojka mladých hand-
lovských fénixákov: Lenka, Adrián a 
ja, spravujeme instagramový účet v 
dvoch jazykoch (slovenskom a anglic-
kom) a každý deň verejnosť zásobuje 
nápadmi, faktmi, kvízmi, receptmi, 
poučnými príbehmi a súťažami. 
Jednou z nich bola súťaž o najlepšie 
pretvorenie slávneho obrazu Dáma 
s hranostajom. O tomto obraze sme 
našich sledovateľov aj poučili v našej 
instagramovej sérii faktobomby, kto-

rá sa teší veľkej obľube. Zapojilo sa 
18 fénixákov a nefénixákov nielen z 
Handlovej a okolia. Všetci dostali za 
svoje kreatívne fotky pekné vecné 
ceny. My však pokračujeme ďalej. 
Čakajú vás príbehy a príspevky ktoré 
vás pobavia a poučia a ani nemusíte 
byť fénixákom! Na našom instagra-
movom profile @do_fenix_handlova 
a na facebooku Detská organizácia 
Fénix Handlová nájdete aj príspevok 
z 12. Celoslovenského stretnutia fé-
nixákov, ktoré je každoročnou tradí-
ciou fénixu. Priznám sa, bola som na 
mnohých celoslovenských stretnu-
tiach, ale toto bolo iné. Moji priatelia 
zo Starej Turej, Vladenka s Krkom a 
ja, sme spolu viedli 3 workshopy pre 
Handlovských fénixákov, tak ako aj 
iní dobrovoľníci z iných miest. Takto 
sme sa naraz celé Slovensko vzdelá-
vali o ekológii, odpade a zelenšom 
živote. Naše celoslovenské stretnutie 
uzavrela online EcoTour s Thoma-
som Puskailerom. Bolo to trošku iné 
a neosobné, ale všetci vedúci sme to 
zvládli a účastníci si to poriadne užili. 
Možno nás to priučilo vážiť si každú 
našu spolu strávenú chvíľu.

Mária Maňáková ml.

Fénixáci mali plné ruky práce 
a hlavy plné nápadov

Vedúca Oddelenia evidencie a 
vnútornej správy, Mária Králová, 
odchádza do dôchodku. Pre mesto 
pracovala tridsaťsedem rokov. 
Na Mestskom úrade v Handlovej 
vystriedala päť kancelárií a zažila 
šiestich primátorov.

Mária Králová pochádza z Veľkej Čau-
se. Po ukončení Strednej ekonomic-
kej školy v Prievidzi nastúpila v roku 
1977 na Okresnej správe spojov v 
Prievidzi. Jej manžel pracoval na Bani 
Handlová, po materskej dovolenke 
preto o miesto požiadala na Mests-
kom národnom výbore v Handlovej. 
„Nastúpila som 2. mája 1983. Pra-
covala som na Oddelení miestneho 
hospodárstva, kam patrili byty, ob-
chody a technické služby. Mala som 
na starosti bytovú komisiu a prideľo-
vanie bytov rodinám podľa zákona. V 
tom čase sa stavalo, bytov bolo veľa. 
Spolupracovali sme s Baňou Handlo-
vá, prideľovali sme byty aj baníkom. 
Keď som nastúpila, mala som väčšiu 
odvahu, ako dnes. Deložovala som 
neplatičov, dnes neviem, či by som to 
zvládla. Vysťahovali sme celú Mostnú 
ulicu. Tam boli rodinné domy, ľuďom 
sme dali náhradné byty, rodinné 
domy zbúrali a postavilo sa tam sídlis-
ko. Vtedy dostal byt každý, bytov bolo 
dostatok. Dnes je situácia úplne iná,“ 
hovorí Mária Králová. Okrem Mests-
kého národného výboru existoval aj 
Okresný národný výbor, Okresný vý-
bor strany ... „V tom čase to tak fungo-
valo. A všetci, samozrejme, kafrali do 
bytovej politiky. Každý chcel prideliť 
voľačo,“ spomína služobne najstaršia 
handlovská úradníčka.

Riešila problémy ľudí

Po piatich rokoch prešla na Oddele-
nie organizačných a vnútorných vecí, 
kde mala na starosti poľnohospodárs-
tvo, priestupkové konania, evidenciu 
včiel aj súpisy zvierat. „Mala som Ko-
misiu poľnohospodárstva, lesného a 
vodného hospodárstva. V tom čase 
sme zriadili niektoré záhradkárske 
osady, mala som na starosti požiarnu 
ochranu, civilnú ochranu, sklad proti-
chemických masiek, aj tri dobrovoľné 
požiarne zbory.“ Vedúcou Oddelenia 
hospodárskej správy sa stala 1. febru-
ára 1993. Okrem Komisie poľnohos-
podárstva, lesného a vodného hospo-
dárstva viedla aj Občiansku komisiu, 
v ktorej riešili problémy občanov. 
„Skoro všetky úradníčky sme mali na 

starosti nejaký občiansky výbor. Po-
tom som zasadala v Komisii ochrany 
a verejného poriadku, ktorá funguje 
doteraz, len k nej ešte pridali aj oblasť 
sociálnych vecí.“ Pätnásť rokov bola aj 
hlavnou pokladníčku mesta. 

Šesť primátorov

Primátorov zažila šesť. „Keď som nas-
túpila, predsedom MsNV bol Jozef 
Juríček. Nasledoval Ing. Arch. Jaros-
lav Izák, Silvester Gašparovič, Ing. Pe-
ter Hromádka, Ing. Rudolf Podoba a 
Mgr. Silvia Grúberová. Každý bol iný, 
osobitý.“ Primátorov hodnotiť nechce, 
krátko zaspomínala aspoň na dvoch: 
„Jozef Juríček síce nemal vysokú 
školu, ale bol autorita. Na okresnom 
úrade vybavil takmer všetko, vtedy 
neboli problémy s financiami. Nemu-
sel získavať dotácie ako teraz, to bol 
úplne iný systém. Ale na to, na čo si 
zaumienil, peniaze vybavil. Ing. Peter 
Hromádka bol moderný primátor. Ne-
bol z komunistickej éry.“   

S odborármi bolo veselo

2. mája 1985 sa Mária Králová stala 
predsedníčku odborového zväzu, 
ktorý viedla skoro 35 rokov. „Orga-
nizovala som zájazdy, boli sme aj  v 
zahraničí. Boli sme v Taliansku, na 
Sicílii, v Ríme, niektorá skupina za-
mestnancov bola aj na dovolenke v  
Španielsku a v Chorvátsku. Na výlety 
po Slovensku, do Čiech sme chodili, 
do divadiel vo Zvolene aj v Nitre, bolo 
veselo. Plus  spoločenské akcie, bran-
né dni. To treba. Človek sa tam uvoľní, 
aj povie, čo by inak nepovedal, čo si 
myslí a vedenie si to tam vypočuje.“ 
Zaviedla aj stretnutia dôchodcov – 
bývalých zamestnancov mestského 
úradu. Odborový zväz ich pozýva 
každý rok, vždy v novembri.

Najskúsenejšia handlovská mestská 
úradníčka prenecháva priestor mladým

Radnicu zmodernizovala

Za tridsaťsedem rokov vystriedala päť 
kancelárií. Keďže súčasťou jej náplne 
práce boli aj opravy a modernizácia 
vybavenia kancelárií úradu, stopy jej 
práce ponesú mnohé kancelárie ešte 
dlho. „Mala som na starosti údržbu 
budovy a všetky prerábky. Snažila 
som sa úrad zmodernizovať. Bezba-
riérové WC a vchod sa robili za primá-
tora Izáka. Primátor Juríček mal starú 
kanceláriu s orechovým nábytkom, 
Hromádku som presvedčila, aby ju 
zmodernizoval. Za primátora Podo-
bu som robila sobášnu sieň, chodbu,  
sekretariát aj matriku. Už veľa kan-
celárií je zmodernizovaných. Keď sa 
každý rok niečo spraví, tak sa to dá. 
To ma bavilo.“ V plánoch ostala kli-
matizácia úradu, rekonštrukcia veľkej 
zasadačky, archívu v suteréne a pod-
krovných priestorov úradu, ktoré by 
sa dali využiť.

Svoje poslanie naplnila

Od 1. septembra 2006 bola Mária 
Králová vedúcou Oddelenia eviden-
cie a vnútornej správy, kde mala pod 
sebou trinásť zamestnancov. „Ja som 
svoje poslanie naplnila, som spokojná 
a do dôchodku sa teším. Treba nechať 
priestor mladým.“ Na dôchodku sa 
teší najmä na svoje vnúčatá, knihy, zá-
hradu a šport. „Mám dve krásne vnuč-
ky, záhradu a svoje záľuby. Manžel je 
už na dôchodku deväť rokov, vyrezá-
va krásne plastiky z dreva.“ A ako sa 
podľa nej zmenila doba za tridsaťse-
dem rokov? „Zdá sa mi, že vtedy boli 
ľudia spokojnejší. Dnes sú v strese, zá-
vidia si a sú neprajní. Je to škoda. Kaž-
dá doba má svoje. Ja som robila túto 
robotu rada. Bola to robota s ľuďmi a 
kolektív bol dobrý. Ale oproti dnešku 
sme žili viac spoločensky.“

Silver Jurtinus

Koľko kilometrov nachodila Mária Králová za 37 rokov po týchto schodoch?                                              FOTO: INU

Prázdninové stredy v knižnici

Každú stredu počas prázdnin o 10.00 
hodine si prečítame spolu s deťmi, 
rodičmi a starými rodičmi najkrajšie, 
najzaujímavejšie, najveselšie rozpráv-
ky a príbehy z obľúbených kníh
1. 7. Meduška (E. Čepčeková)
8. 7. Chlapec a pes (I. Březinová)
15. 7. Rozprávky o víle Amálke (V. 
Čtvrtek)
22. 7. Plávaj, Lydka! (M. Čaučíková)
29. 7. Rozruch v škole na Kavuličovej 
ulici! (G. Futová)
5. 8. Matilda (R. Dahl)
12. 8. Malý Mikuláš (G. Sempé)
19. 8. Hanka a Adam (P. Nagyová-Dže-
rengová)
26. 8. Máša a Lili (Lenka Gahérová)
Zážitky z dobrodružnej cesty po svete 
kníh si deti doplnia ilustráciami v tvo-
rivých dielňach. Práce budú na konci 
prázdnin vyhodnotené a tri najkrajšie 
odmenené. 
Vstup na podujatia je pre deti aj dos-

INFORMÁCIE Z KNIŽNICE
pelých voľný a zdarma. Každý dospelý 
čitateľ získa členstvo v knižnici na rok 
2020 zdarma.

Letná čitáreň je otvorená

Mestská knižnica bude od 1. júla opäť 
otvorená päť dní v týždni. Pondelok–
piatok 8.00 – 17.00 hod.
Súčasťou Mestskej knižnice je aj se-
zónne pracovisko - letná čitáreň. 
Príjemné a útulné prostredie pri ved-
ľajšom vchode do knižnice ponúka 
návštevníkom oddych v tieni zelene 
v centre mesta, možnosť posedieť si, 
prečítať si bezplatne knihy, noviny a 
časopisy, na terase je wifi pripojenie. 
Ak ste pri čítaní zvyknutí piť kávičku, 
na terase letnej čitárne si ju určite vy-
chutnáte. Letná čitáreň je otvorená v 
čase otváracích hodín (pondelok-pia-
tok 8.00-17.00).

Nezabudnite navštíviť knižnicu a 
spestriť si leto dobrou knihou! 

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

Počas minulého leta prešla fontána 
v centrálnej mestskej zóne celko-
vou údržbou a výmenou techno-
lógie. Vďaka týmto zmenám počas 
leta nebola poruchová a plnila si 
svoju funkciu.

Zvyčajne býva fontána spustená 1. 
júna a odstavená je v septembri v zá-
vislosti od klimatických podmienok. 
Tento rok  sa jej spustenie trochu 
oddialilo, ale už v júli si budú môcť 
Hand lovčania a návštevníci užiť fon-
tánu, ktorá bola vyčistená.  
Aby nám  slúžila celé leto, dodržujme 
spoločne jej prevádzkový poriadok. 
Kúpanie a umývanie sa ľudí a zvierat, 
pranie a čistenie vecí,  znečisťovanie 
fontány a vodotoku vhadzovaním od-
padkov a akýchkoľvek iných predme-
tov okrem mincí, vylievanie odpado-
vej vody a nápojov a poškodzovanie 

a vstupovanie do zariadení fontány, 
prevádzkový poriadok zakazuje.
Voda vo fontáne je chemicky upra-
vovaná. Mesto používa také isté zlo-
ženie chemických prvkov na úpravy 
vody, aké sa používajú v plaveckých 
bazénoch. Takže zdraviu nebezpečný 
nie, avšak je to indiviaduálne podľa 
zdravotnej kondície jednotlivcov. Ur-
čite ju neodporúčame piť. Vedľa fon-
tány je pitný bod, ktorý je funkčný. 
Tam je voda určená pre pitný režim.
Primárnou funkciou každej fontány je 
ochladzovanie a zvlhčovanie okolia. 
Je to milé vidieť na námestí maminy 
s deťmi, ktoré si užívajú fontánu. Sa-
mozrejme, všetko by malo mať svoju 
mieru.
Na námestí  budete aj tento rok môcť 
využívať vodnú hmlu, ktorá bude 
spustená  v závislosti od klimatických 
podmienok.                                        (RED)

Fontána na námestí bude spríjemňovať            
leto. Nehádžte do nej kamene

Mária Králová.                                        FOTO: Archív MK
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Tradičný Deň rodiny sa tento rok 
kvôli možnému šíreniu nákazy CO-
VID- 19 konať nebude. 

Mesiac jún je v našom zariadení vždy 
výnimočný. Práve koncom mesiaca 
sa brány seniorka otvárajú pre rodin-
ných príslušníkov, kamarátov, či suse-
dov našich obyvateľov. Tento rok je 
však jún úplne iný. Brány zariadenia 
sa už síce pomaly otvárajú, návšte-
vy začínajú prichádzať na nádvorie, 
avšak Deň rodiny, na aký sme všetci 
zvyknutý sa tento rok kvôli možnému 
šíreniu nákazy COVID- 19 konať nebu-
de. Práve z tohto dôvodu sme sa my, 
zamestnanci zariadenia rozhodli, že 
našim obyvateľom spestríme bežné 
dopoludnie a uvaríme si kotlíkový gu-
láš, dáme si čapované pivo, chvíľu sa 
zabavíme hraním spoločenských hier.
Dňa 18. júna 2020 to v telocvični za-
riadenia začalo opäť žiť. Guláš vrel v 

kotloch (žiaľ, počasie zariadilo, že len 
v tých v kuchyni), chladené pivko sa 
čapovalo. Z reproduktorov sa ozývala 
ľudová hudba. Karty, petang, či Člove-
če nehnevaj sa stali priestorom, kde 
si naši obyvatelia mohli zasúťažiť, za-
smiať sa a spestriť si tak upršané do-
poludnie. Do tradične – netradičných 
súťaží, ktoré boli prispôsobené mobi-
lite našich obyvateľov sa s radosťou 
zapojili i zamestnanci. Dopoludnie, 
aj keď s nevydareným počasím sa 
všetkým prítomným páčilo. Na záver 
hier boli tí najlepší odmenení pravými 
čokoládovými medailami. 
Touto cestou by sme sa chceli poďa-
kovať pánovi farárovi Petrovi Repovi, 
ktorý nám ochotne zapožičal nadroz-
merné Človeče nehnevaj sa a tiež ša-
chový stôl s figúrkami.
Všetkých príbuzných pozdravujeme 
a tešíme sa na budúci ročník Dňa ro-
diny.                                      Iveta Ondrušíková

Seniori si spestrili upršané dopoludnie

COVID 19 zaskočil asi celý svet, ší-
ril sa rýchlosťou blesku a ani sme 
sa nenazdali a došlo k prerušeniu 
vyučovania na školách. 

Situácia pre všetkých nás nová, ne-
obvyklá, ale bohužiaľ reálna. Zo dňa 
na deň zostali školy zatvorené a pred 
nami bola úloha čo ďalej. Pedagó-
govia Základnej umeleckej školy 
v Handlovej sa rozhodli realizovať 
vzdelávanie umenia umením na diaľ-
ku.  Snažili sa rôznymi spôsobmi na-
kontaktovať so žiakmi a ich rodičmi.  
Využili pritom nielen telefónne kon-
takty, ale i mailové, prípadne rôzne  
aplikácie. Všetci sme si chvíľu  zvy-
kali. Najmä pre hudobníkov je forma 
prenosu zvuku týmito technickými 
prostriedkami veľmi komplikovaná a 
zvuk je skreslený. Napriek tomu sme 
boli  vďační, že aspoň týmto spôso-
bom môžeme byť bližšie k žiakom.

Úlohy neznámkovali

Individuálne  vyučovanie v hudob-
nom odbore prebiehalo formou on-
line hodín, či  zasielania zvukových 
nahrávok a videonahrávok. Žiaci 
literárno-dramatického odboru roz-
víjali  svoje komunikačné a kreatívne 
schopnosti nakrúcaním rôznych scé-
nok, hereckých etud, podľa zadania 
svojej vyučujúcej.
I členovia speváckeho zboru „Bar-
borky“ hľadali adekvátne  možnosti 
spoločnej speváckej realizácie. Svoje 
rytmické zručnosti zlepšovali rôznymi 
riekankami, nahrávkami „podkladov“ 
- sprievodov nielen pre sólový spev, 
ale i pre zborový spev.
Žiaci tanečného a výtvarného odboru 
dostávali dištančné zadania formou  
zverejňovania na  Facebooku a aj mai-
lami. Vyučujúci  mali spätnú väzbu 
zabezpečenú posielaním hotových 

prác a rôznych  fotografií z realizácie 
umeleckých činností. K žiakom sa  
pristupovalo  individuálne podľa ich 
potrieb a možností v danej situácii.
Rovnakým spôsobom sa organizova-
lo i vyučovanie hudobnej náuky, kde 
je cieľom udržať záujem o predmet a 
kontakt žiaka s predmetom a ume-
ním ako  takým, podporovať potrebu 
umelecky rásť a vzdelávať sa. Preto 
vyučujúce  zvolili formu motivač-
ných úloh (prezentácie, hudobné 
hádanky, linky na  rôzne hudobné 
relácie a ukážky - youtube, tajničky, 
doplňovačky) a  pracovných listov, 
ktoré obsahovali rôzne pútavé úlohy. 
Úlohy sa neznámkovali, poskytovali 
skôr možnosť ako sa zabaviť, tráviť 
čas inšpiratívne a  niečo nové hravou 
formou zistiť.

Vyučujú podľa platných rozvrhov

Pedagógovia školy všetkých odbo-
rov považujú za veľmi dôležité zostať 
v  kontakte so svojimi žiakmi. Cieľom 
výučby bolo zamerať sa na motiváciu 
vo všetkých pedagogicko-umelec-
kých oblastiach, svoju pozornosť ve-
novať  nielen výuke príslušného pred-
metu, ale najmä uplatňovať dôležitý  
psychologický moment v samotnom 
dištančnom vzdelávaní – umenie lie-
či. S umením spolu dokážeme zvlád-
nuť náročné chvíle sociálnej izolácie 
určite oveľa lepšie a príjemnejšie.
Veľkú vďaku vyslovujú učitelia i ve-
denie školy všetkým rodičom, bez 
ktorých by tento spôsob vzdelávania 
nebol možný. Práve rodič je veľmi dô-
ležitým prvkom reťaze vo výchove a 
vzdelávaní. 
Naše poďakovanie patrí aj vedeniu 
mesta, ktoré poskytlo pomoc pri za-
bezpečení spustenia vyučovania od 
3. 6. 2020 poskytnutím dezinfekcie, 
ochranných štítov, rúšok, jednorazo-

vých rukavíc a teplomerov na mera-
nie teploty.
V súčasnej dobe prebieha vyučova-
nie na našej škole vo všetkých štyroch 
odboroch už podľa platných rozvr-
hov, a veríme, že v novom školskom 
roku 2020/2021 sa všetci stretneme 
pri školskej katedre.

Úspechy žiakov školy

Aj v školskom roku 2019/2020 sa žia-
ci našej školy rozhodli pokračovať v 
ďalšom štúdiu na stredných školách 
s umeleckým zameraním. Vzhľadom 
na mimoriadnu situáciu sa prijímacie 
pohovory konali netradične – nádejní 
adepti prostredníctvom mailu poslali 
svoje výtvarné práce, ktoré posudzo-
vala prijímacia komisia.
Prijatí žiaci:
Stredná škola umeleckého priemyslu  
Trenčín – odbor exteriérový dizajn: 
Michaela Kotianová a Nikola Kostol-
níková. 
Súkromná škola umeleckého prie-
myslu Hodruša-Hámre -  odbor foto-
graf: Michaela Konopásková.
Stredná odborná škola informačných 
technológií Banská Bystrica – odbor 
grafik digitálnych médií: Kristína 
Kaprálová. 
Súkromná škola umeleckého prie-
myslu Zvolen – odbor animovaná 
tvorba: Natália Grófová a Katarína 
Stanková, ktorá sa umiestnila v prijí-
macom konaní na 1. mieste s plným 
počtom bodov.
Srdečne gratulujeme a budúcim štu-
dentkám v ďalšom štúdiu prajeme 
veľa tvorivých úspechov.
Triedny učiteľ: Tomáš Klenko, DiS. art

Katarína Bundová, DiS. art, riaditeľka ZUŠ 
Handlová

Umelecká škola už vyučuje podľa rozvrhov

V marci sa nám školský život obrátil 
naruby. A to doslova. Z učiteliek sa 
stali domáce gazdinky a z mamín 
a ocinov učitelia na počkanie. Bez 
prípravy, bez varovania. 

Tak, ako sa v súvislosti s koronavíru-
som najviac hovorilo a písalo o sta-
točných zdravotníkoch a iných obe-
tavých ľuďoch v prvej línii, tak aj my 
dnes chceme v súvislosti s domácim 
vzdelávaním napísať o hrdinoch. Nie 
o učiteľoch, ktorí robia, čo môžu a koľ-
ko môžu, lebo viac sa niekedy nedá. 
Nie o žiakoch, ktorí sú zodpovední 
a dokážu sa popasovať s každou vý-
zvou. Chceme napísať o rodičoch. 
O tých, ktorí, paradoxne v čase, keď 
iní ani nemohli chodiť do práce, mali 
hneď niekoľko zamestnaní: učitelia, 
pedagogickí asistenti, vychovávate-
lia, psychológovia, manažéri, vyjed-
návači, kuchári, upratovačky, tréneri, 
ITečkári, rozhodcovia, umelci, strážni-
ci, domáci majstri, krajčíri, projektan-
ti, diplomati, hudobníci, stavitelia, 
záhradkári, hráči, vlasoví dizajnéri i 
hlavní kontrolóri. Jednoducho „žien-
ky pre všetko“. A okrem toho rodičia i 
dobrí priatelia. Ľudia, ktorí učia nielen 
pre školu, ale aj pre život. A to všetko 
robia úplne zadarmo. Lebo cítia zod-
povednosť a túžia pomáhať. Lebo 
svoje deti milujú a chcú, aby z nich raz 
vyrástli dobrí a šikovní ľudia. Lebo ve-
ria, že každá obeta prinesie ovocie a 
každá vynaložená energia sa na konci 
premení na víťazstvo.   
Vám, milí rodičia, patrí dnes tá najväč-
šia vďaka. Vďaka za to, že to nevzdá-
vate, že spolupracujete a bojujete. 
Ste hrdinovia týchto dní. A vždy, keď 

o tom zapochybujete, pozrite si foto-
galériu na našej webovej stránke. Je 
úžasná. Plná lásky, radosti, odhodla-
nosti a sily. Ďakujeme za každé jedno 
nahliadnutie do Vášho dňa, za každú 
zvečnenú chvíľu, za každý úsmev Váš-
ho dieťaťa.  Potešili ste nás a naplnili 
novou vierou, že spoločne všetko 
zvládneme.
Nebolo to pre nikoho ľahké. Aj pani 
učiteľky bojovali s technikou, hľada-
li riešenia ako s deťmi komunikovať, 
ako nájsť najlepší spôsob vysvetlenia 
učiva. Boli k dispozícii pri otázkach a 
riešeniach, informovali, radili, nahá-
ňali tých, ktorým sa do učenia veľ-
mi nechcelo. Ale hlavne motivovali. 
Veď vieme, aké je to ťažké, donútiť 
sa pracovať v domácom prostredí. 
Aj preto niektoré deti a zrejme aj 
ich rodičia uvítali možnosť vrátiť sa 
po 11 týždňoch do školských lavíc. 
Napriek všetkým opatreniam bolo 
zvítanie výnimočné, nálada veselá, 
vrava obrovská. Rozprávali sme sa o 
všeličom, aj o tom, čo nás „p. učiteľka 
Korona“ naučila, koľko poznámok a 
trestov nám dala, koľko nariadení a 
usmernení (oveľa viac ako máme v 
školskom poriadku). A aj o tom, ako 
rodičia viac ako inokedy viedli deti k 
zodpovednosti, svedomitosti, vytrva-
losti a bezpečnosti. A k láske. Láske k 
tomu, čo má  v živote najväčšiu cenu.   
Všetci sme pochopili správny smer. 
Tak nech je júnový štart pre žiakov i 
všetkých nás nie začiatkom návratu 
späť do starých koľají, ale naopak po-
kračovaním toho dobrého, čo nám 
tento výnimočný čas dal. Zakončime 
tento školský rok s úsmevom a v sep-
tembri privítame nový. Pripomínam 

mojim deťom, že sú jedinou generá-
ciou, ktorá také niečo zažila. Týždne s 
koronou nám veľa vzali. Úsmevy, bez-
starostnosť, voľnosť pohybu, stretnu-
tia s priateľmi, pohodu. Ale tiež nás 
naučili, že sa vieme vyburcovať k vý-
konom, prevziať zodpovednosť sami 
za seba, donútiť sa robiť aj to, čo sa 
nám nechce. Zostáva nám veriť, že po 
lete privítame nový školský rok s ra-
dosťou, úsmevom, ale aj pokorou. A s 
nádejou, že nás táto skúška posunula 
a že sa také niečo opakovať nebude. 
Vrátili sme sa do lavíc a nikdy z nich 
už odísť nechceme. 

Mgr. Elena Dobišová a Mgr. Katarína Štupáková, 
ZŠ Mierové námestie

Vám, milí rodičia, patrí dnes tá najväčšia vďaka

Dianka Ďurčaťová, žiačka 1. C                     FOTO: ZŠMC

Po troch mesiacoch totálnej izolá-
cie musí byť proces uvoľňovania 
postupný.

Od 4. júna návštevy prebiehajú v ob-
medzenom počte a zatiaľ len v areáli 
SENIOR CENTRA v čase od 9,00 hod 
do 11,00 hod a od 14,00 hod. do 16,00 
hod. Návštevu je potrebné dopredu 
nahlásiť na recepcii na telefónnom 
čísle 046/5450 458. Návšteva musí po-
užiť rúško a rukavice a svojmu príbuz-
nému doniesť jednorazové rúško, kto-
ré sa následne zlikviduje. Do budovy 
je vstup zakázaný. Aj klienti pripútaní 
na lôžko sú vysádzaní do invalidného 
vozíka, aby sa mohli stretnúť so svo-
jou rodinou. Mrzí nás, že stretnutie 
po dlhých troch mesiacoch je u nie-
ktorých len o donesení jedla, a nie o 
stretnutí s tými najbližšími. (Jedálny 
lístok  je zverejnený na našej strán-
ke, aby aj rodina bola informovaná o 
tom, aké jedlá sa klientom podávajú.) 
Postupne budeme uvoľňovať aj ďalšie 
opatrenia. Všetky aktuálne informácie 
o zmenách a postupoch nájdete vždy 
na našej webovej stránke: www.se-
niorcentrum.handlova.sk. 

Nové postupy prijímania klientov

Nové postupy máme aj na prijímanie 
klientov, ktorí už po prijatí nemusia 
absolvovať 14 dňovú karanténu v za-
riadení, no trváme na všetkých pot-
rebných vyšetreniach a testoch, aby 
mohli byť prijatí. Aktuálne je v eviden-
cii čakateľov šesť občanov, ktorí budú 
postupne prijatí na voľné miesta v 
Zariadení pre seniorov aj v Zariadení 
opatrovateľskej služby. Preto občania, 
ktorí majú záujem o poskytovanie 
sociálnej služby v našom zariadení 
si môžu podať  kompletnú žiadosť, 
s doloženými všetkými potrebnými 
prílohami buď poštou, resp. ju vho-
dia do schránky, ktorá sa nachádza 
pri vstupe do zariadenia. Nesmú však 
zabudnúť vybaviť si to najdôležitejšie, 
a to rozhodnutie o odkázanosti na so-

Senior Centrum sa pomaly otvára
ciálnu službu a posudok, ktoré vyba-
via na mestskom úrade na sociálnom 
oddelení. Informácie o podmienkach 
poskytovania sociálnej služby s po-
trebnými tlačivami nájdete tiež na 
našej webovej stránke:  www.senior-
centrum.handlova.sk, resp. sa môžete 
informovať u sociálnej pracovníčky: 
Mgr. Daniely Bálekovej, tel. č. 0917 
127 450 (v pracovné dni od 7,00 hod. 
do 15,00 hod.) 

Začínajú variť aj pre cudzích

S vydávaním stravy z jedálne pre 
stravníkov z mesta začíname od 1. 
júla 2020. Cena obeda je 2,70 eur, s 
tým, že od 10. júla sa zvyšuje cena 
obeda na 2,90 eur. S novými pra-
vidlami výdaja obedov a platenia za 
stravu budú všetci vopred telefonicky 
informovaní. Stravníkom, ktorí sú už 
prihlásení na odber obedov, ale aj pre 
nových záujemcov, poskytne bližšie 
informácie Anna Beránek - hospo-
dárka stravovacej prevádzky, na tel. č. 
0905 343 401 (v pracovné dni od 6,00 
do 14,00 hod.). Sú to prvé kroky, ktoré 
sme prijali pre ochranu a zdravie nás 
všetkých v zariadení. Pritom naďalej 
vykonávame dôslednú dezinfekciu 
a používame germicídne žiariče vo 
všetkých priestoroch, meriame teplo-
tu zamestnancom i klientom, zamest-
nanci používajú ochranné pomôcky. 
Kedy pôjdu klienti domov na dovo-
lenku a za akých podmienok sa vrátia, 
kedy sa úplne otvoria brány seniorka, 
za akých podmienok bude môcť byť 
návšteva v budove, resp. na izbe, 
kde sú umiestnení ďalší dvaja klienti, 
ukáže hlavne zdravotný stav našich 
klientov. Po troch mesiacoch totálnej 
izolácie musí byť proces uvoľňovania 
postupný. Veľmi dôsledne a rozváž-
ne budeme prijímať ďalšie opatrenia, 
ako prevenciu, aby sme nemuseli 
znovu na niekoľko mesiacov zatvoriť 
zariadenie.

Daniela Báleková, sociálna pracovníčka
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Spomienka
Dňa 3. júla 2020 
si pripomíname 

17. výročie úmrtia 
nášho milovaného 
Miroslava Bitalu. 

Láska je mocná a vie 
nám mnoho dať, no 

prišla choroba a chcela 
nám ju vziať. Vytrhla nám Ťa priamo z náručia, 
no prerátala sa a teba už bolesti nemučia. A aj 
keď sa nemôžeme vrúcne objímať, môžeme na 
Teba aspoň s láskou spomínať. Mamina, ocino, 

brat a sestra s rodinami a neterky ti do neba 
božteky posielajú. 

1/13/7/2020/OI

Spomienka

Tento rok sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia 
Vojtecha Mezeia 

a 11. výročie od kedy nás opustila pani 
Zlatica Mezeiová. 

S láskou spomína syn Vojtech, dcéra Gabriela a syn 
Juraj s rodinami. 

Spomienka
Dňa 11. júla 2020 

uplynie 1. smutný rok, čo 
nás navždy opustila naša 

milovaná manželka, 
mamička a starká 
Zitka Keratová.

S úctou a láskou 
spomínajú  manžel a deti 

s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 

Odišla tíško, niet jej medzi nami, 
no v našich srdciach žije stále spomienkami.

11/13/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 5. júla 2020 si 
spomíname na 15. 

výročie, čo nás náhle 
opustil náš milovaný 

manžel, ocko, starký a 
prastarký, pán 

Alexander Széleš. 

S láskou spomínajú 
manželka Estika a deti s rodinami. Veľmi nám 

chýbaš. Ľúbime Ťa.

Posledné zbohom si musel dať, všetko pekné 
zanechať. Srdiečko unavené prestalo biť, nebolo 
lieku, aby si mohol žiť. Tá rana v srdci stále bolí 
a zabudnúť nedovolí. To, že sa raz zhojí je iba 

klamné zdanie. V srdci nám bolesť ostala 
a tiché spomínanie. 

4/13/7/2020/OI

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 14/2020

je v utorok 21. 7. 2020 
Noviny nájdete 

na distribučných miestach  
od utorka 28. júla 2020 

Riadková inzercia

Predám novú, nepoužitú, laminátovú 
vaničku, rozmer 100 x 70 cm, komplet 
s nožičkami. Cena 50 eur. 
Kontakt: 0944 446 109.

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ. 

DIGITÁLNE KINO BANÍK
Program 1. - 19 . júla 2020

3 BOBULE
Komédia / ČR / MP 12 /  dabing 

100 min / 5 €
2. 7., 17.00

BOURÁK    
Komédia / ČR / MP 12 / dabing 

110 min / 5 €
3. 7., 18.00 / 4. 7., 18.00 / 5. 7., 18.00

9. 7., 17.00

SNEŽNÁ HLIADKA
Animovaný / USA / MP / dabing

92 min / 5 €
4. 7., 16.00 / 5. 7., 16.00

RAOUL TABURIN  
Komédia / FRA / MP 12 / titulky 

90 min / 4 € / FK REBEL
6. 7., 17.00 / 22. 6., 18.00

HOKEJOVÝ SEN 
Dokumentárny / SVK / MP 7  

80 min / 5 €
10. 7., 18.00 / 11. 7., 18.00 / 13. 7., 

17.00

ZABUDNUTÝ PRINC
Dobrodružný / FRA / MP / dabing 

102 min / 5 €
11. 7., 16.00 / 12. 7., 16.00

CHLOE A TRPASLÍCI
Animovaný / USA / MP 7 / dabing

89 min / 2 € / INKUZÍVNE KINO
12. 7., 10.00

MINNA A TOVÁREŇ NA SNY
Animovaný / DEN / MP / dabing

81 min / 5 €
18. 7., 16.00 / 19. 7., 16.00

MINNA A TOVÁREŇ NA SNY
Animovaný / DEN / MP / dabing

81 min / 5 €
18. 7., 16.00 / 19. 7., 16.00

Premietame vždy, aj pre jediného 
diváka. Skupiny si môžu vybrať film, 

dátum aj čas premietania. 
Zmena programu vyhradená. 

www.kino.handlova.sk

2/13/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 10. júla 2020 

uplynie 9 rokov, čo od 
nás odišiel náš drahý 
syn, brat a krstný otec 

František Satina. 

S láskou a bolesťou 
v srdci  spomínajú rodičia 

a súrodenci s rodinami. 

Na krídlach smrti, odišiel si v ďiaľ, 
kde necítiš bolesť a žiaľ. 

Odišiel si ako tichý sen, nestihol si nám povedať: 
“Otec, mama, ja už neprídem”. 

3/13/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 29. júna 2020 sme si 
pripomenuli nedožitých 

100 rokov nášho drahého 
ocka, starého ocka 

a prastarého ocka, pána 
Jána Vojtášeka. 

S láskou a úctou 
spomínajú dcéra Magda 

s rodinou, syn Ján s rodinou a syn Milan 
s rodinou. Kto ste ho poznali venujte mu 

tichú spomienku. 

5/13/7/2020/OI

Spomienka
18. júna uplynuli štyri 
smutné roky, čo od nás 
odišiel náš milý Števko 

Lehocký. 

S láskou spomína 
priateľka Mirka a ostatná 

rodina. 

Čo držíš v ruke? Spomienky. A prečo ich držíš 
tak silno? Pretože sú to jediné, čo mi ostalo... 

6/13/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 20. júna uplynulo  

30 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 

mamička a babka 
Emília Valovičová. 

S láskou spomínajú dcéra 
Marta s deťmi a dcéra 

Ingrid s rodinou. 

7/13/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 4. júla 2020 
uplynie 5 rokov 

od úmrtia nášho brata 
Viliama Grollmusa. 

Spomínajte s nami, 
sestry Gerlinda 

a Gertrúda s rodinami. 

8/13/7/2020/OI

Spomienka

Dňa 3. júna uplynulo 5 rokov a dňa 24. júla uplynie 
15 rokov, čo nás navždy opustili naši drahí rodičia 

Margita a Ján Neuschlovi. 

Už nie ste medzi nami, no v našich srdciach žijete 
spomienkami. S úctou a láskou spomínajú synovia 

s manželkami, vnúčatá, pravnúčatá 
a celá ostatná rodina. 

10/13/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 4. júla si 

pripomenieme 9. výročie, 
čo nás opustil náš 

milovaný manžel, otec, 
dedko, pradedko a brat 

Vladimír Ziman. 

Ďakujeme za tichú 
spomienku všetkým, 

ktorí nezabudli. S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

12/13/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 3. júla uplynie 

7 veľmi smutných rokov, 
čo od nás odišiel tam, 

odkiaľ niet návratu náš 
milovaný manžel, otec, 

dedko, pradedko 
Tibor Greguš, 

ktorý bol dobrý, obetavý, 
statočný a priateľský človek.  V našich srdciach si 

stále s nami. Spomína manželka 
a dcéry s rodinami. 

14/13/7/2020/OI

Spomienka

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí, 
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí... 

Dňa 12. 4. uplynulo 40 rokov čo nás navždy 
opustila naša mama, starká, prastarká 

Katarína Ganzová. 
Dňa 12. 6. uplynul rok, čo nás opustil brat, otec, 

starý otec a exmanžel František Ganz. 
Dňa 30. 6. uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš 

otec, starký, prastarký Michal Ganz. 
Dňa 17. 7. uplynú 2 roky, čo nás opustil brat, 

manžel, otec, starý otec Ján Ganz. 
S láskou spomína celá rodina Ganzová a Gállová. 

15/13/7/2020/OI

Spomienka
Dňa 20. júna sme si 

pripomenuli 2 roky, čo 
nás navždy opustila 

naša milovaná mamička 
Emília Pavlíková. 

S láskou a úctou 
spomínajú dcéry 

s rodinami. 

“To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v 
srdci nám bolesť ostáva a tiché spomínanie.”

9/13/7/2020/OI

Spomienka
S hlbokým smútkom 
Vám oznamujeme, že 
už uplynuli 3 mesiace, 
od kedy nás vo veku 85 

rokov navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 

starký a prastarký 
Štefan Zderka. 

Ďakujeme všetkým za účasť s našim zármutkom 
a prejavy sústrasti. 

Manželka Helena a syn Jaroslav.

16/13/7/2020/OI

Pedikúra Dasia presťahovaná z ulice 
Potočná č. 66 na Náhradné pole č. 24. 
Mobil: 0908 728 186

17/13/7/2020/ORI

Navždy nás opustili

Alexander Hertlík, 74 r.,
naposledy bytom v Handlovej, ulica 1. mája 68.

Milan Vajdiar, 88 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 21/14.

Rozália Némethová, rod. Viglášová, 79 r.,
naposledy bytom Morovnianska cesta 45/11.

Karol Kučera, 74 r.,
naposledy bytom Mierové námestie 5/1.

Eva Bilčíková rod. Posvítilová, 69 r.,
naposledy bytom ulica 29. augusta 31/6.

13/13/7/2020/ORI

Poďakovanie
Dnes celý svet bojuje s COVIDOM-19. S touto zákernou chorobou veľa ľudí prehráva boj so životom. 
V našom meste ťažká banícka práca podlomila zdravie mnohým ľuďom, zanechala trvalé následky 

a mnohí pracovití baníci už nie sú medzi nami. Boli to priatelia, kolegovia. 
Aj keď s odstupom času, ale o to viac si vážime prácu lekárov i zdravotných pracovníkov z nášho 

okresu, tých čo bojujú s epidémiou a popritom liečia aj ťažko chorých pacientov. Poúrazové stavy, 
cievne choroby, kardiovaskulárne stavy. Preto chceme, i keď dodatočne, povedať veľké ďakujeme zvlášť 

pani Dr. Lenčovej, Kováčikovej, pracovníkom RZP, zdravotnému personálu z nemocnice v Bojniciach 
i Martine za rýchle poskytnutie zdravotnej pomoci. Po mozgovej cievnej príhode ako aj implantovaním 

kardiostimulátora pomohli predĺžiť život pána Jána Lörincziho, aby sa mohol dožiť krásnej 80tky.
18/13/7/2020/OI

Spomienka

V týchto dňoch si pripomíname už 8. výročie 
úmrtia našich rodičov, starých a prastarých rodičov 

Márie a Vladimíra Krištofcových. 

S láskou spominajú deti, vnučatá a pravnučatá.

18/13/7/2020/OI

Pozor, Handlovský hlas má v júli letnú prestávku!

19/13/7/2020/OI



Po nútenej prestávke ožili aj psie 
športy v  Handlovej. Mestský kyno-
logický klub Handlová počas zimy 
svojpomocne zveľaďoval svoj areál 
za futbalovým štadiónom a tak vstú-
pil do letnej sezóny dobre pripravený 
okrem iného aj na celkom nový šport 
- Hoopers. Ide o beh, v ktorom navá-
dzate svojho psa cez prekážky, ktoré 
sú však oproti iným psím športom 
menej náročné. Pes musí napríklad 
len trafiť do oblúka alebo obísť okolo 
sudu, vy môžete bežať s ním alebo ho 
ovládať na diaľku, ak si trúfate. Keďže 
v tomto behu sa kladie dôraz na ply-
nulosť a neobsahuje skoky, ani prud-
ké otočky, je vhodný aj pre šteniatka 

Nový psí šport už aj v Handlovej
a starších psov. Takisto je vhodný pre 
ľudí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nie 
sú až tak pohybovo zdatní, keďže 
rýchlosť nie je najdôležitejšia. Nič to 
však nemení na tom, že pri Hoopers 
so svojim psom zažijete veľa zábavy 
a upevníte si svoj vzťah. Dvaja z čle-
nov MsKK sa v júni zúčastnili aj oficiál-
neho preteku Hoopers v  Čechách, 
odkiaľ si priniesli jedno 1. a jedno 2. 
miesto vo svojich kategóriách. Trénin-
gy Hoopers sa konajú v areáli MsKK 
Handlová za futbalovým štadiónom 
každú sobotu dopoludnia. Presný čas 
a bližšie informácie nájdete na web-
stránke klubu: www.mskkhandlova.sk

Tomáš Gríger

Labradorka Maya si naplno užíva svoj beh cez oblúky.                                                                                           FOTO: TG

Školský basketbalový klub Handlo-
vá obnovil tréningový proces hneď 
po uvoľnení hygienických opatrení. 

Športový život sa na Slovensku, rov-
nako ako aj na celom svete, zastavil 
kvôli neviditeľnému súperovi. Školský 
basketbalový klub Handlová prerušil 
tréningový proces v apríli. „Čo sa týka 
doterajšieho priebehu sezóny, hod-
notíme ho veľmi pozitívne. Po mno-
hých rokoch sme zapojili do súťaží 
veľký počet kategórií - od prípraviek 
až po kadetov. Do nášho tímu nám 
pribudli aj noví tréneri - Tomáš Ihring 
a Ondrej Haviar, ktorými sa rozrástla 
naša veľká basketbalová rodina. Pev-
ne verím, že ak budeme pokračovať 
tak, ako v tejto sezóne, tak aj tá bu-
dúca bude pre nás úspešná. Prajem 
si, aby sa odohrala od začiatku až do 
konca. Diváci, ako aj deti, sa môžu te-
šiť na ďalšie skvelé zápasy a tréningy,“ 
povedal predseda klubu a tréner, Ján 
Beránek.

Trénovali cez internet

Počas koronakrízy sa tréneri snažili 
komunikovať s deťmi cez internet a 
sociálne siete, prostredníctvom kto-
rých im poskytovali rôzne tréningo-
vé plány na domáce cvičenie, aby sa 
mohli udržiavať v kondícii aj v karan-
téne. Keď sa opatrenia uvoľnili, trénin-
gový proces obnovili ako prví a už 11. 
mája začali trénovať vonku. „Mali sme 
k dispozícii futbalový štadión a von-
kajšie basketbalové ihriská po celej 
Handlovej. Do tréningového procesu 
bolo pravidelne zapojených okolo 
111 detí. Boli to deti všetkých veko-
vých kategórií okrem prípraviek, lebo 
pri najmenších je dodržiavanie hygie-
nických opatrení najnáročnejšie. Ale 
všetci od prípravky až po kadetov 
trénovali,“ povedal Ján Beránek.

Aj bez dotácií našli riešenia

Aj Školský basketbalový klub Hand-

lová ovplyvnilo zastavenie dotácií od 
mesta, ale v klube našli riešenie. „Nie 
sme odkázaní na peniaze mesta, aj 
keď nehovorím, že nám nechýbajú, 
ale chápeme finančnú situáciu, ktorá 
v meste je. Je to aj vďaka tomu, že 95 
percent rodičov platí poctivo pravi-
delne každý mesiac členské príspevky 
v našom klube, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme. Snažíme sa hľadať nejaké 
riešenia. Museli sme však trénerom 
siahnuť na platy.“   

Od 10. augusta pôjdu naplno

Na konci sezóny odohrali dva priateľs-
ké zápasy, oba vyhrali. Pripravované 
letné streetbalové podujatia museli 
zrušiť, piaty ročník letného kempu sa 
však uskutoční v druhý a tretí júlový 
týždeň. Prihlásilo sa naň 146 detí, pri-
jali prvých 90. „Pevne verím, že od 10. 
augusta sa začneme letná príprava 
ako má byť, v starom režime,“ uzavrel 
Beránek.

Ivan Morvay, Silver Jurtinus

ŠBK trénoval aj počas pandémie. Aké má plány?

Predseda a tréner Školského basketbalového klubu Handlová, Ján Beránek, dáva taktické pokyny zverencovi.                                                                         FOTO: Milan Geleta

Nový termín otvorenia plavárne je október 2020 
Na ostatnom mestskom zastu-
piteľstve bol prítomný riaditeľ 
handlovskej plavárne Ľubomír 
Blaho. Podľa jeho slov je plavá-
reň dokončená - okrem hlavného 
bazéna. Ten chcú dokončiť tesne 
pred kolaudáciou plavárne, ktorá 
by mala prebehnúť v auguste. „Je 
to otázka technológie. Dná bazéna 
sú už položené, treba ich len zava-
riť. Akonáhle sa bazén zavarí, treba 
ho napustiť vodou, aby sa urobila 
záťažová skúška zvarov. Bazén sa 
musí zavariť, napustiť a prevádz-
kovať. Nerezový bazén nemôže 
byť z hľadiska technológie vypus-
tený. Zavarenie bazéna je otázka 

dvoch dní,“ povedal na zastupiteľ-
stve Blaho.  
Plaváreň chcú otvoriť v októbri. 
„Pätnásť rokov bola plaváreň v lete 
zatvorená. Nemáme žiadne štatis-
tiky návštevnosti a nechceme ísť 
do straty. Možno ranné plávanie 
by sa uživilo, ale čo potom?“ polo-
žil rečnícku otázku Blaho. 
Mesto za plaváreň momentálne 
neplatí. Ako potvrdila primátorka 
Silvia Grúberová, mesto Handlová 
začalo platiť spoločnosti B.T.I. kon-
cesnú odplatu od januára 2020. Po 
štyroch mesiacoch sa mesto kvôli 
koronakríze dohodlo s koncesio-
nárom na odklade splátok. „Za me-

siac máj, jún, júl máme dohodu o 
odklade splátok. Koncesionár nám 
vyšiel v ústrety. Od septembra by 
sme mali začať opäť platiť. Verím 
tomu, že to budeme zvládať,“ po-
vedala primátorka.
Poslankyňa Alžbeta Orthová pri-
pomenula, že októbrový termín je 
už štvrtý. „Termíny boli viaceré. Tie, 
ktoré sú právne záväzné, v zmysle 
koncesnej zmluvy, dodržané ne-
boli. Spoločnosť B.T.I. bola práv-
nym spôsobom vyzývaná, aby tie 
termíny boli dodržané. Vychádza-
me im v ústrety, veríme, že sa to 
podarí,“ uzavrela Silvia Grúberová.   

Silver Jurtinus Riaditeľ Plavárne Handlová, Ľubomír Blaho.                                                                                                          FOTO: INU


