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V tomto čísle:
26. septembra budú dobrovoľníci
upratovať svet. Zapojte sa aj Vy.
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Lakťovým pozdravom nič nepokazíme. Dôveruj, ale preveruj!
Mimoriadna situácia na Slovensku
(COVID-19) trvá od 11. 3. 2020 bez
prerušenia. Aj keď počas leta prišlo k viacerým uvoľneniam v oblasti
protiepidemických opatrení, september priniesol nové. Či už ste rodič alebo zamestnaný a stretnete
sa so „zaručenými“ informáciami,
overte si ich pred tým, ako začnete
informáciu šíriť ďalej.

Vráťme sa na začiatok školského
roka. Všetky školy a materská škola
v Handlovej, ktoré zariaďuje mesto, začali v zelenej fáze. Priebežne
je mesto informované od Ministerstva školstva vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky (MŠVMesto otvára svoje prvé Detské
VŠ SR) o prehľade uzatvorených
centrum.
predškolských a školských zariade4
liónom Strana
dobrovoľníkov
na celom svete,
cieľom
niach,ktorých
ktoré môžu
byť uzavreté iba
v jedinom prípade, a síce na základe
n deň upratať čo najviac odpadkov vo
svojom okolí.
rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva alebo príslušného úradu verejného zdravotníctva, teda v
našom okrese je to Regionálny Úrad
verejného zdravotníctva Prievidza so
sídlom vsBojniciach
obota (RÚVZ).
V Handlovej sa
do „červenej fázy“
dostala Stredná odborná škola,
o 9:30h
práve na základe rozhodnutia tohto
príslušného úradu. Školy a škôlky v
pôsobnosti mesta
ZRAZ POD VIADUKTOM. zriaďovateľskej
Slovensko bude v juniorskej BMX Handlová boli ku dňu 21.9.2020 k
12:00 h v zelenej fáze (Covid-19),
reprezentovať Handlovčan.
čo znamená, že postupujú podľa
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Earth Angel
upracme.sk
manuálu ministerstva školstva. Zmena by nastala len v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z
ochorenia Covid 19, či v prípade
nariadenia RÚVZ. Žiaka, či zamestnanca, môže určiť ako podozrivého
jedine miestne príslušný RÚVZ alebo
všeobecný lekár, o čom následne informujú. Škola čaká vždy na pokyny
príslušného RÚVZ. Informáciu o

ACME HANDLOVÁ

. septembra 2020

n rúško
náladu.
reba :)

Nominujte osobnosti na
ocenenie. Zoznam laureátov.
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Banícka rallye odštartovala
sezónu orientačných súťaží.
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Rúška poznali ľudia už pred sto rokmi.
potvrdení nákazy, teda pozitívny
výsledok testovania na COVID-19,
u žiaka alebo zamestnanca školy,
sprostredkuje príslušný RÚVZ vedeniu školy. Zároveň si RÚVZ vyžiada zoznam ľudí, ktorí boli s danou
osobou v kontakte a za akých okolností a rozhodne podľa závažnosti,
ako postupovať ďalej. Ak je nákaza
potvrdená, v zmysle platných opatrení ÚVZ SR vystavujú potvrdenia
PN pediatri alebo všeobecní lekári.
Na území mesta Handlová majú
zaplnené čakárne. Zbytočne. Pred
návštevou ordinácií je potrebné,
aby každý kontaktoval príslušné
ordinácie telefonicky. Všeobecní
lekári a pediatri úzko komunikujú
s príslušným RÚVZ a vedia, komu

FOTO: COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
je potrebné vystaviť PN v súvislos
ti s povinnou karanténou. Ak už
niekto má prikázanú karanténu,
prechádzok mestom sa musí vzdať
počas desiatich dní.
Zatiaľ majú zábavy stopku. Opatrenie, na základe ktorého sa zakazuje
až do odvolania usporadúvať diskotéky, tanečné zábavy a podobne
v prevádzkach verejného stravovania ako sú reštaurácie, bary, nočné
kluby a pohostinstvá platí od 18.
septembra. Výnimka platí pre organizovanie svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb.
Toto obmedzenie sa netýka bežného
poskytovania stravovacích služieb v
prevádzkach verejného stravovania.
Nejaký čas to vydržme.

SOŠ prešla do červenej fázy, všetkým nariadili karanténu
Dodržiavanie nariadenia budú
náhodne kontrolovať príslušníci
Policajného zboru.
Stredná odborná škola (SOŠ) v Hand
lovej prešla v sobotu 19. septembra
do červenej fázy. Pre výskyt nového koronavírusu hygienici nariadili
všetkým tamojším žiakom a zamestnancom domácu karanténu na desať dní. Informovala o tom škola na
svojej internetovej stránke.
„Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v
Bojniciach nariadil všetkým žiakom, pedagógom a prevádzkovým
zamestnancom prísnu povinnú domácu karanténu do nedele 27. septembra vrátane,” uviedla škola. Dodržiavanie nariadenia budú náhodne
kontrolovať príslušníci Policajného
zboru.
Škola prešla do červenej fázy v súvislosti s pozitívnymi prípadmi nového koronavírusu. „Pozitívny bol
pedagóg, potom sme testovali ďalšie kontakty a pozitívne vyšli ďalší
pedagógovia,” povedala regionálna

hygienička Zuzana Tornócziová.
Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý
deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných
v súvislosti s opatreniami vydanými
Úradom verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky. Tých sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej situácie neuposlúchli výzvy a pokyny inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti
s plnením zákona o civilnej ochrane.
Za takýto priestupok môže byť počas mimoriadnej situácie uložená
pokuta až do 1659 eur, v blokovom
konaní do 1000 eur.
72 okresných úradov v rámci celého
Slovenska prostredníctvom odborov krízového riadenia k 31. augustu
2020 evidovalo 506 priestupkov, z
ktorých 478 už bolo vyriešených. Po
preverení okolností tretinu postúpili regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo o
konanie posudzované podľa zákona
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V 40% prípadov bolo
porušenie zákona riešené vydaným

rozkazom (pokuta alebo pokarhanie) a 22% bolo odložených. Ostatné skutky sú ešte v riešení. Najviac
priestupkov bolo zaevidovaných v
Trnavskom kraji (117).
Policajti za obdobie od začiatku
pandémie evidovali 9855 udalostí, z
ktorých sa u 3687 potvrdilo, že išlo
o priestupok za porušenie nariadenej karantény, porušenie povinnosti
nosiť rúško a porušenie zákazu otvorenia prevádzok. Najviac priestupkov
bolo zistených v Košickom kraji (711)
a najviac porušení povinností nosiť
rúško sa objavilo v kraji Žilinskom
(425).
Okresné úrady a polícia budú naďalej situáciu kontrolovať, pretože v
súčasnosti je nevyhnutné pravidlá
dodržiavať. „Treba si uvedomiť, že
nám v žiadnom prípade nejde o
zbieranie pokút. Opatrenia majú
chrániť nás všetkých a nosenie rúška je to najmenej, čo môžeme jeden
pre druhého urobiť,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.
(TASR, MVSR)

Ak nie ste si istý ako máte konať, tak
panika určite nie je na mieste. Nedá
sa predpokladať, ako sa bude situácia vyvíjať, čo je však účinné sú jednoduché opatrenia. Minimalizovanie
rizika pred akoukoľvek nákazou
nosením ochrany horných dýchacích
ciest, hygienou rúk a odstupmi nie je
v histórií nič nové.
Žiadny extrém nie je dobrý, nie je
dob
ré veci podceňovať ani preceňovať. Nech sa už deje čokoľvek,
na čo je odborných i neodborných
názorov neúrekom, ešte nejaký čas
R.O.R. dodržujme. Úsmev je vidieť aj
pod rúškom a lakťovým pozdravom
nič nepokazíme.
Jana Paulínyová, šéfredaktorka

Pozvánka
na mestské
zastupiteľstvo
Primátorka mesta
Handlová, Silvia
Grúberová, zvolala
16. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva.
Konať sa bude za
sprísnených hygienických
opatrení vo štvrtok
24. septembra 2020
o 14.00 hodine vo veľkej
zasadacej miestnosti
mestského úradu.
Program rokovania
nájdete na webovom sídle
mesta www.handlova.sk,
priamy prenos sa bude
vysielať na Youtube kanáli
RTV Prievidza.

2

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

Najväčšie výtlky cesty na Mostnej ulici sú opravené

Mestský úrad je každú stredu otvorený
dlhšie. Štvrtky ostávajú nestránkové
Nestránkový štvrtok ostáva v platnosti od dnes 10. septembra do 18.
decembra 2020, ale predlžuje sa
stránkový deň v stredu do 17.00 h.
Mesto Handlová informovalo, že do
konca augusta 2020 pristupuje k dočasnému zavedeniu nestránkového
štvrtka na mestskom úrade. Nestránkový štvrtok ostáva v platnosti od 10.
septembra (vrátane) do 18. decembra
2020, ale predlžuje sa stránkový deň v
stredu do 17.00 h.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 h 16.00 h
7.00 h 15.00 h
8.00 h 17.00 h
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
7.00 h 14.00 h

Stránkové hodiny pokladní mesta končia pol hodinu pred stránkovými hodinami MsÚ. Stránkové hodiny Spoločného stavebného úradu Handlová sú
totožné so stránkovými hodinami MsÚ.

Provizórna rekonštrukcia stála približne 600 eur.
Rozsiahlejšia oprava cesty na sídlisku Mostná bude závisieť od výšky rozpočtu na budúce roky.
Pracovníci Oddelenia výstavby, územného plánu, dopravy a ochrany životného prostredia evidovali na sídlisku
Mostná výtlky na ceste vedúcej k záhradkárskej osade už dlhšiu dobu. „Aj

FOTO: MsÚ
napriek avizovanému problému sa v
minulosti neuvoľnili finančné prostriedky na opravu uvedenej komunikácie. Prioritou mesta boli v minulosti
komunikácie s vyššou frekvenciou
dopravy,“ povedala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. V auguste preto
mesto zvolilo čiastkové riešenie. „Z
komunikácie bol čiastočne odstráne-

ný liaty asfalt a výtlky boli vyspravené
betónovou zmesou. Celkové náklady
predstavujú približne 600 eur,“ povedala hovorkyňa. V súčasnej dobe sa
podľa nej pripravuje rozpočet mesta
na nastávajúce tri roky, do ktorého
bude navrhnutá aj rekonštrukcia
takmer 600 m2 tejto komunikácie.
(INU)

Voľné pracovné
miesta
Za nákup akéhokoľvek krmiva PURINA pre psov
a mačky vo vybraných predajniach COOP
Jednota Prievidza, darujeme jednu porciu*
krmiva opusteným psom alebo mačkám

v Karanténnej stanici pre psov v Handlovej.

Mesto Handlová vyhlasuje výberové konania na obsadenie štyroch
pracovných miest.
Pracovné miesta sa obsadzujú pre
výkon činnosti pracovníkov podporného rodinného tímu počas
trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“
s miestom výkonu práce v meste
Handlová. Predpokladaný termín
nástupu je 1. novembra 2020.
Odborný pracovník
pre oblasť psychológie
Čiastočný prac. úväzok 20h / týždeň
909 € / mesiac
Terénny sociálny pracovník
Hlavný pracovný pomer
1818 € / mesiac
Odborný pracovník
pre oblasť ekonomiky
Čiastočný prac. úväzok 20h / týždeň
1 090 € / mesiac
Koordinátor komunitných aktivít
a komunitného rozvoja
Hlavný pracovný pomer
1784 € / mesiac

4
4

*1 priemerná porcia = 250 g granulovaného krmiva pre psov a pre mačky.
Akcia platí od 1. 10. do 31. 10. 2020 vo vybraných predajniach COOP Jednota Prievidza.

10/18/9/2020/PI

Termín uzávierky prijímania žiadostí
o účasť vo výberovom konaní je
7. októbra 2020 do 15.00 hod.
Všetky detaily o jednotlivých pracovných pozíciách sú zverejnené
na webovom sídle mesta
www.handlova.sk
v sekcii Mestský úrad - Zamestnanie

Prednosta mestského úradu v Handlovej, Tibor Kolorédy, po konzultácii
s jednotlivými oddeleniami a vedúcimi zamestnancami úradu upresňuje,
prečo ostávajú štvrtky na handlovs
kom úrade nestránkové: „Uvedomujeme si, že sme tu pre obyvateľov, na
druhej strane je úlohou zamestnávateľa vytvoriť pracovné podmienky
zamestnancom. Na vybavenie agendy obyvateľov sú potrebné šetrenia v
teréne, spracovanie a napĺňanie informačných systémov, ktoré si vyžadujú
sústredenú prácu.
V konečnom dôsledku budú mať
obyvatelia svoju agendu vybavenú
skôr a my musíme byť pripravení na
elektronické spracovanie dokumentov vedúce ku kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb,“ uviedol Kolorédy a
odporučil, aby vzhľadom na aktuálnu
situáciu, keď na území Slovenska stále
trvá mimoriadna situácia (COVID-19),
uprednostnili obyvatelia elektronickú

a telefonickú komunikáciu so zamestnancami mesta, ak je to možné.
Podľa slov primátorky mesta Handlová, Silvie Grúberovej, ktorá úpravu
pracovnej doby prerokovala s odborovou organizáciou: „Odborová
organizácia a zamestnanci požadovali ponechanie nestránkového dňa.
Ako volený zástupca ľudí a zároveň
zamestnávateľ v jednej osobe, rozumiem potrebám oboch strán. Preto
ponechávame štvrtok ako nestránkový deň, avšak ostávame ústretoví
k obyvateľom a na približne dva a
pol mesiaca zriaďujeme dlhší stránkový deň v stredu. Koncom tohto
roka vyhodnotíme návštevnosť a
podľa toho záväzne nastavíme, ako
bude úrad otvorený v budúcom období“, uviedla primátorka mesta s
tým, že snahou mesta je do budúcnosti kvalitnejšie poskytovať služby
elektronicky, k čomu vedie príprava
podstránky s novými formulármi na
webovom sídle mesta, ako aj posilnenie elektronických služieb, kde je však
potrebná spolupráca s obyvateľmi v
oblasti aktivácie ich elektronických
schránok (eGOV).
Oľga Ondrišová, predsedníčka odborov SLOVES pri MsÚ na margo úpravy
úradných hodín: „Rozvrhnutie pracovného času sme prerokovali so
všetkými zamestnancami. Výnimka
zostáva zachovaná u zamestnancov
s úpravou pracovného času podľa §
164 Zákonníka práce, starajúcich sa
o maloleté deti.“
Vstup na MsÚ je možný len cez hlavný
vchod. Pri príchode si občania musia
dezinfikovať ruky a mať na tvári rúško.
Bezbariérový (zadný) vstup ostáva
uzavretý. V prípade potreby je pot
rebné kontaktovať telefonicky informátora: 046/ 519 25 11. Odporúčaním
je prednostne vybavovať agendu telefonicky alebo elektronicky.
(RED)

Pripomienkujte VZN o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste
Mesto Handlová zverejnilo na webovom sídle www.handlova.sk a
na Úradnej tabuli mesta Doplnok
č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová č. 6/2010 o
dodržiavaní verejného poriadku a
verejnej čistoty v meste Handlová v
znení Doplnku č.1. Nariadenie bude
predmetom rokovania Mestského
zastupiteľstva mesta Handlová 24.
septembra 2020.
Okrem aktualizácií pojmov a technických detailov doplnok všeobecne záväzného nariadenia prináša novinky
v oblasti chovu zvierat, nakladania s
odpadom a používania pyrotechniky.
Návrh doplnku zakazuje na území
mesta vyhotovovať, umiestňovať a
vytvárať na verejnom priestranstve
a na verejne prístupných miestach
prístrešky a miesta na kŕmenie pre
mačky, psy, fredky a iné voľne žijúce
zvieratá a kŕmiť ich. Zakazuje tiež kŕmenie, prikrmovanie a chov túlavého vtáctva, hospodárskych zvierat a
voľne žijúcich zvierat na balkónoch
a na parapetných doskách obytných
domov.
Návrh ďalej zakazuje umiestňovať a
vykladať objemný odpad, odpad ur-

čený na zneškodnenie do stanovišťa
nádob na odpad alebo jeho okolia a
pri stojiská, okrem určených zberov
veľkoobjemového odpadu.
Návrh doplnku zakazuje aj vypúšťanie lampiónov - teplovzdušných
balónov rôznych tvarov, veľkosti a
konštrukcii, ktoré nadľahčuje zahriaty
vzduch od malého horáku v spodnej
časti lampiónu, ktoré po vzlietnutí nie
je možné ovládať.
Návrh doplnku všeobecne záväzného nariadenia podmieňuje použitie
zábavnej pyrotechniky predchádzajúcim súhlasom mesta. Tento súhlas
nebude potrebný iba na Silvestra.
Svoje pripomienky k návrhu môžu
uplatniť fyzické a právnické osoby
najneskôr do 24. septembra 2020 v
písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom
úrade Námestie baníkov 7, Handlová. Pripomienkou možno v určenej
lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Z pripomienky
musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
(INU)
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Primátorka mesta Handlová
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky
č.111 zo dňa 11. 3. 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
(ÚVZ SR), ako aj rozhodnutí Ústredného krízového štábu SR vydáva tento
Príkaz primátorky mesta číslo 14/2020
Opatrenia na vybavenie stránok Mestského úradu Handlová, organizáciu
obradov a schôdzí, prevádzka mimoriadnych telefonických liniek počas
obdobia šírenia COVID-19 a organizácia podujatí.
1.
Organizácia práce na Mestskom úrade Handlová (MsÚ)
Primátorka mesta určuje spôsob vybavovania stránok na MsÚ a hygienické
opatrenia:
a) pri osobnej návšteve si občania musia dezinfikovať ruky, mať prekryté horné
dýchacie cesty, okrem výnimiek určených ÚVZ SR
b) všetky kontaktné plochy na MsÚ sú dezinfikované denne počas pracovných
dní, priestory rokovacích miestností sú vetrané denne počas pracovných dní.
V prípade využívania rokovacích a obradných miestností mimo pracovných
dní je za dezinfekciu zodpovedný zamestnanec mesta vykonávajúci obrady a
je potrebné ju vykonať po každom obrade.
c) Uzatvára sa zadný, bezbariérový, vchod na MsÚ. V prípade návštevy občana
so zdravotným znevýhodnením mu bude zadný vchod sprístupnený. Je pot
rebné sa ohlásiť telefonicky na tel. 046 519 25 11.
d) Informátor na mieste prvého kontaktu MsÚ má právo v rámci opatrení proti
šíreniu COVID-19:
1. Regulovať počet osôb v budove MsÚ, pričom počet osôb v jednom čase
na jednotlivých poschodiach MsÚ nesmie presiahnuť 11 osôb, s výnimkou
konania sobášneho obradu a obradu uvítania do života.
2. Povoliť vstup na jednotlivé odd. MsÚ v jednom čase iba jednému občanovi.
e) Ruší sa prevádzka verejných toaliet dočasne zriadených pre verejnosť na
prízemí MsÚ.
2.
Organizácia obradov a rokovaní
2.1 Organizácia sobášov, smútočných obradov, slávnostného uvítania detí do
života a iných slávnostných obradov sa vykonáva v zmysle platných opatrení
vydaných ÚVZ SR, pričom vopred dohodnuté obrady na matričnom úrade sa
vykonávajú za nasledovných podmienok:
a) sobášne obrady sa vykonajú v sobášnej sieni MsÚ s osobami, ktorých účasť
je nutná z dôvodu vykonaniu obradu v zmysle platnej legislatívy, t.j. ženích,
nevesta, svedkovia, zamestnanci mesta a svadobných hostí v maximálnom
počte 25 osôb, pričom osoby vykonávajúce obrad zabezpečia obsadenie miest
na sedenie s vytvorením vždy jedného miesta neobsadeného, s výnimkou
osôb žijúcich v jednej domácnosti
b) slávnostné uvítania detí do života a iné slávnostné obrady sa vykonajú v
sobášnej sieni MsÚ za prítomnosti zamestnancov mesta a maximálne 25 osôb,
pričom osoby vykonávajúce obrad zabezpečia obsadenie miest na sedenie s
vytvorením vždy jedného miesta neobsadeného, s výnimkou osôb žijúcich v
jednej domácnosti
c) smútočné obrady sa vykonajú v obradnej sieni na mestskom cintoríne za
prítomnosti zamestnancov vykonávajúcich obrad a maximálne 40 osôb, pričom osoby vykonávajúce obrad zabezpečia obsadenie miest na sedenie s
vytvorením vždy jedného miesta neobsadeného, s výnimkou osôb žijúcich
v jednej domácnosti. Za dodržanie platných opatrení ÚVZ SR je zodpovedný
správca cintorína.
2.2 Organizácia rokovaní a schôdzí na MsÚ sa koná v zmysle platných opatrení
vydaných ÚVZ SR.
3.
Mimoriadne telefonické linky
Primátorka mesta pozastavuje činnosť telefonických liniek pre seniorov v
Handlovej, Handlovskú linku podpory a linku pre nákupy základných potravín, liekov a drogérie pre seniorov, ľudí v karanténe a odkázaných obyvateľov.
4.
Organizácia podujatí
Všetky fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby môžu usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
v súlade platnými opatreniami vydanými ÚVZ SR.
Ruší sa organizovanie Katarínskeho jarmoku, ktorý sa mal konať 27. a 28. 11.
2020
Príkaz primátorky mesta číslo 14/2020 - Opatrenia na vybavenie stránok
Mestského úradu Handlová, organizáciu obradov a schôdzí, prevádzka mimoriadnych telefonických liniek a organizácia podujatí počas obdobia šírenia
COVID-19 ruší príkaz primátorky mesta číslo 12/2020 zo dňa 25. 6. 2020
Príkaz primátorky mesta číslo 14/2020 - Opatrenia na vybavenie stránok Mests
kého úradu Handlová, organizáciu obradov a schôdzí, organizáciu podujatí a
prevádzka mimoriadnych telefonických liniek počas obdobia šírenia COVID-19
platí od 21. 9. 2020, do odvolania.
V Handlovej 18. 9. 2020
Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta, v. r.

UPRACME HANDLOVÁ

Pridaj sa k miliónom dobrovoľníkov na celom svete, ktorých cieľom
je za jeden deň upratať čo najviac odpadkov vo svojom okolí.

26. septembra 2020
o 9:30h

sobot

a

ZRAZ POD VIADUKTOM.

Zober si len rúško
a dobrú náladu.
Iné ti netreba :)

Earth Angel

upracme.sk

Akciu podporujú:

Galéria odpadkov
Blíži sa posledný tohtoročný zvoz BIO odpadu
Zvoz BIO odpadu sa tradične začína aj
končí zvozom konárov z označených
lokalít. Prvý tohtoročný zvoz konárov
sa uskutočnil 16. marca, posledné
tohtoročné zvozy sa budú konať od
10. do 30. novembra.
Posledné tri zbery BIO odpadu tohto
roku prebehnú vždy v pondelok a
utorok v 41., 43. a 45 týždni. V mests
kých častiach Horný koniec, Nová
Lehota, Morovno a Dolný koniec v
pondelky 42., 44. a 46. týždňa.
Do hnedých nádob na BIO odpad
patrí pokosená tráva, seno, kvety,
drevná štiepka, piliny, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina - nie však v igelitových
vreckách. Do BIO odpadu nepatrí
odpad živočíšneho pôvodu a kosti
(mäso, mliečne výrobky, ryby), tekuté
zvyšky jedál, koláče, pečivo, šupky z
citrusových plodov, chemikálie, lieky,
farby, oleje, batérie, plasty, konzervy,
kartóny, textil, sklo, jedlé tuky, oleje,
noviny a letáky, plienky, stavebný od-

pad, uhynuté zvieratá, ani exkrementy. Odpad mimo nádob sa nebude
odoberať, BIO odpad zo záhrad môžu
občania mesta odovzdávať na vlastné náklady aj v areáli zberného dvora
Na Scheiblingu na Skládke odpadov
Handlová. Prinesený bioodpad sa
odváži pri odobratí v zbernom dvore.
Zásady pre správne nakladanie
s nádobou na bioodpad
Veko nádoby nechávajme zatvorené,
zabráni sa tak prístupu hmyzu. Okraj
nádoby udržujme v čistote. Najmä v
lete je vhodné očistiť okraj nádoby
octom, čím sa zabráni vzniku zápachu a nádoba je tiež nezaujímavá
pre hmyz. Suchšie bioodpady prevrstvujme s vlhkejšími. Bioodpady
v žiadnom prípade nestláčajme, ale
snažme sa ich uchovávať nakyprené.
Ak sa nám zdá, že odpad začína zapáchať, môžeme ho zasypať vápnom
prípadne zeminou premiešať s lístím.
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Vyrábali plyšové hračky v Mladi: Bola to práca, ktorá chytí za srdce
Macík Marcel, psík Alík, mačka
Micka alebo psíky Djuk a Buk - to
je len malá časť sortimentu plyšových hračiek, ktoré sa vyrábali v
Handlovej.
Zberateľka plyšových medvedíkov,
Katarína Čierna, napísala knihu Každý medveď má svoj príbeh. Krst knihy sa uskutočnil na výstave jej zbierky v Bratislave. Krstnými mamami
knihy boli okrem autorkiných dcér
aj Helena Volfová a Alena Matovičová, ktoré dlhé roky vyrábali plyšové
hračky vo výrobnom družstve Mlaď.
Spoznali sa na sociálnej sieti
Prvého plyšového medvedíka daroval Kataríne Čiernej jej budúci manžel v roku 2001, od roku 2002 ich
začala zbierať. Dnes ich má približne
650 a založila si facebookovú stránku
Macikovinky od Katarínky. Tú objavila pani Helena Volfová. „Na facebook
pridávala fotky plyšových hračiek a
ja som sa jej ozvala, že tie hračky
poznám, že sme ich vyrábali my v
Handlovej vo výrobnom družstve
Mlaď. Takto sme sa zoznámili a ako
jej pribúdali plyšáčiky, začala mi posielať fotky, či ich poznám, či sme ich
vyrábali v Mladi. Keď potom hľadala
ešte niekoho z Mladi, tak som jej dala
kontakt na Alenku. Niektoré hračky
som si pamätala ja, niektoré Alenka,”
povedala Helena Volfová. „Keď sme
sa s Katarínkou spoznali, knihu už
mala rozpísanú. Keď ju dokončila,
pozvala nás na jej krst, čo bola pre
nás veľká česť,” doplnila priateľku
Alena Matovičová: „Takto sme sa stali
krstnými mamami.”
Práca, ktorá chytí za srdce
Pani Alena začala v Mladi pracovať
ako 16-ročná. „To som mala problém
udržať ihlu v ruke,” smeje sa dnes.

Vys
t riedala niekoľko pracovných
pozícií a pôsobenie vo výrobnom
družstve ukončila v oddelení vývoja.
Skutočné „macherky” však podľa nej
boli takzvané tváričkárky, ktoré hračky finalizovali a zvieratkám prišívali
ušká, jazýčky a očká. „Trafiť správnu
pozíciu oka bolo umenie. Ja som s
tým mala problém,” prezradila Alena
Matovičová. Medzi tváričkárky patrila práve Helena Volfová, ktorá však
pôvodne nastúpila do Mladi ako kancelárska sila. „Asi po dvoch týždňoch
bolo treba ísť pomôcť do výroby a z
dielne som sa do kancelárie už viac
nevrátila,” povedala pani Helena,
ktorá v Mladi odpracovala 39 rokov.
„Mňa tak nadchlo, že niečo vlastnými rukami vyrábam pre deti. Ja som
tie hračky milovala, každú som vystískala.” Podľa pani Aleny to nebola
práca, pri ktorej si človek odrobí svojich osem hodín. „To bola práca, ktorá
chytí za srdce.”
Družstvo navštívili aj celebrity
Výroba hračiek bola z väčšej časti
ručná práca. Materiál sa strihal na
strojoch, v šijacej dielni všetky komponenty zošili a potom hračku obrátili naruby a plnili drevitou vlnou,
vatou, neskôr molytanom a dutým
vláknom. Šili desiatky druhov plyšových hračiek medzi inými aj maskota
moskovskej olympiády Míšu alebo
obľúbeného dráčika, ktorý chcel byť
požiarnikom, ktorý bol taký veľký,
že sa doňho ženy aj vmestili. V najlepších časoch, v 70-tych rokoch, v
Mladi podľa pani Heleny pracovalo,
spolu s pobočkami v Žiari nad Hronom a v Sebedraží, 560 ľudí a svoje
výrobky výrobné družstvo vyvážalo
aj do zahraničia. Po likvidácii družst
va sa však archív výrobkov ani strihy
jednotlivých hračiek nezachovali.
„Pátrala som po tom, aj pre Katarínkinu knihu som sa pokúšala získať

Helena Volfová (vľavo) a Alena Matovičová s darmi od zberateľky plyšových macíkov, Kataríny Čiernej.
nejaké dokumenty, ale archív strihov výrobkov Mladi sa nezachoval.
Skúšala som, pýtala som sa, ale nič
sa nezachovalo. Je to večná škoda.”
Sama však opatruje kroniku výrobného družstva, v ktorej sú podpisy
mnohých slávnych osobností. „Na
Deň baníkov prišli na exkurziu herci
zo Slovenského národného divadla.
Pamätám si Máriu Kráľovičovú, Ctibora Filčíka, pani Studenková bola
vtedy ešte také uško. Pomáhali nám
napchávať hračky vatou a náramne
sa im u nás páčilo. Stále si spomínam
na pani Kráľovičovú. Ona čo chytila
do ruky, to vedela. Taká zručná ženička,” zaspomínala si na rok 1984 pani

Helena. „Bol u nás aj Karol Duchoň.
Pokazilo sa mu auto a v družstve bol
servis. Ale zaspievať nám nechcel,”
pridala svoju spomienku pani Alena.
„Ale bol to šarmantný pán,” dodala.
Medvedíkov šije dodnes
Výstava medvedíkov dámy očarila.
„Keď sme vošli do tej miestnosti,
okamžite mi naskočila husia koža.
Boli sme dojaté. Po toľkých rokoch
vidíte hračky, ktoré ste vyrobili aj vy.
Nikdy som si nemyslela, že po toľkých rokoch ma to tak chytí za srdce. Helenka rozprávala na pódiu tak
precítene, že som mala slzy na kra-

FOTO: INU
jíčku. Bolo to milé, všetky tie roky mi
prebehli pred očami. Bol to zážitok,
aký má človek možno raz za život,”
povedala pani Matovičová.
Od zberateľky a autorky knihy dostali
aj darčeky - plyšových medvedíkov.
„Je to vlastný výrobok pani Katarínky,
ktorá medvedíkov už nielen zbiera,
ale aj sama vyrába. V knihe uverejnila
aj ich strihy. Nazvali sme ich Mlaďka
a Mlaďko,” povedala pani Volfová. Aj
ona sama stále vo voľných chvíľach
šije. „Vyrábam medvedíkov, aby som
sa nenudila. K plyšu sa už ale asi nedostanem, viete z čoho ich robím? Z
ponožiek! Volám ich ponožkáče.”
Silver Jurtinus

Centrum voľného času otvára Detské centrum pre deti od 0 do 5 rokov
Detské centrum Malinkovo otvára
brány 1. októbra. Okrem mamičiek
budú mať dvere otvorené aj oteckovia, dedkovia a babky.

stále rodičia. Detské centrum nenahrádza materskú školu. Je to skôr
herňa, kde sa môžu deti zabaviť a rodičia si môžu posedieť, porozprávať a
vymeniť si skúsenosti,“ ozrejmila Košová. Bez účasti rodičov majú v pláne
robiť iba mestské tábory pre najmenších. Tam už bude môcť rodič nechať
dieťa a vyzdvihnúť ho až v stanovený
čas, tieto tábory s rozličnými aktivitami a výletmi však Centrum voľného
času plánuje robiť až počas budúcoročných letných prázdnin.

Centrum voľného času doteraz zastrešovalo záujmovú činnosť a organizovalo podujatia pre deti a mládež
od 5 do 30 rokov. „Deti mladšie ako
päť rokov doteraz mohli navštevovať
len niektoré krúžky. Od rodičov však
vzišla požiadavka, či by sme mohli
urobiť niečo aj pre menšie deti. V
januári ma s týmto nápadom oslovila aj pani primátorka a keďže nám
mesto vyšlo v ústrety, začali sme
hľadať možnosti ako zriadiť detské
centrum,“ povedala riaditeľka CVČ
Gabriela Grígerová.

Otvorenené aj pre oteckov

Centrum nie je materská škola
Priestory našli v podnikateľskom inkubátore. Detské centrum bude sídliť na prvom poschodí s výhľadom na
Námestie baníkov. Prístup do Malinkova je bezbariérový a jeho súčasťou
je aj priestor na odkladanie kočíkov
a kuchynka. Centrum zariadili nábytkom a vybavením z vlastných zdrojov, pomohli však aj sponzori. „Chceli
by sme poprosiť rodičov detí, ktoré
vyrástli zo svojich hračiek, aby nám
ich darovali, aby sme ich mohli v
detskom centre ďalej využiť,“ požiadala verejnosť riaditeľka CVČ.
Detičkám sa bude v Malinkove venovať zamestnankyňa CVČ, Simona

Detičkám sa bude venovať Simona Košová.
Košová, ktorá má bohaté skúsenosti
s prácou s deťmi, aj s vyučovaním
hravou formou. „Keď deti nastupujú
do škôlky, je skvelé, keď už predtým
majú skúsenosti s kolektívom. Deti
potrebujú socializáciu, byť v kolek-

FOTO: INU
tíve a spoznávať iné deti,“ povedala.
Predstavenie pre najmenšie deti už
nacvičuje divadelný súbor CVČ Krekáčik, pripravujú pre ne aj tvorivé
dielne, krúžky, mikulášske večierky
a mnoho ďalších podujatí. Pre rodi-

čov budú organizovať vzdelávacie
podujatia alebo aj výmenné burzy.
Ako však upozornila, detské centrum
nebude fungovať tak, že doň rodič
dieťa odloží a pôjde si vybaviť iné záležitosti. „Dozor nad deťmi budú mať

Okrem mamičiek majú dvere otvorené aj oteckovia, dedkovia a babky.
V prvých týždňoch bude centrum
otvorené iba v dopoludňajších hodinách, neskôr však otváraciu dobu
predĺžia. „Chceme, aby detské cent
rum mohli využívať aj mamičky,
ktoré majú deti v škôlke. Skúsime
to teda nastaviť tak, aby bolo otvorené aj po 15. hodine, kedy končia
materské školy,“ povedala Gabriela
Grígerová. Už od útleho veku sa tak
podľa nej môžu deti zoznamovať s
voľnočasovými aktivitami, krúžkami
a podujatiami Centra voľného času.
„Deti učíme ako účelne využívať
voľný čas a veríme, že v budúcnosti
budú našimi členmi v niektorých z
našich krúžkov,“ uzavrela riaditeľka.
Silver Jurtinus
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Slovensko bude v BMX reprezentovať Handlovčan Karpatskí nemci neboli dobyvatelia. Prišli sem na pozvanie

Zástupca primátorky mesta Radoslav Iždinský s pani Hildegardou Radovskou.
Karpatskonemecký spolok v Hand
lovej má v súčasnosti vyše sto aktívnych členov.
3. kolo slovenského pohára v Žiline. Prvé miesto Branik Žibritovsky, druhé miesto Šimon BMX Matiaško (vpravo) a tretie miesto Kornel Kľoc. FOTO: PAVEL MATIAŠKO
Freestyle BMX vznikol okolo roku
1975 v Kalifornií, keď prví jazdci
začali jazdiť na BMX bicykloch v
skateboardových rampách a predvádzali prvé triky.
V Slovenskom pohári freestyle BMX
sa v juniorskej kategórii na celkovom
druhom mieste umiestnil Handlovčan, jedenásťročný Šimon Matiaško.
„Dostal sa medzi elitu mladých. Na
Slovensku sú možno dvaja jedenásťroční chlapci, ktorí dokážu súperiť
so štrnásťročnými,” povedal Šimonov otec a tréner Pavel Matiaško.
Kategória junior je pre deti od 11 do
14 rokov vrátane, Šimon teda patrí k
najmladším. Druhé miesto v Slovens
kom pohári mu teraz otvorilo dvere
do reprezentačného tímu Slovenska.
Bude mať profesionálneho trénera
a čaká ho množstvo súťaží doma i v
zahraničí.

zoru pre dieťa to najlepšie, keď začína
bicyklovať. Na tom sa dá robiť všetko.
Nekazí sa to a deti nepotrebujú prehadzovačky. Na začiatok je to najlepšia voľba. Ale na to sme prišli až pred
troma rokmi.” Najprv Šimon začal jazdiť bikros, pri ktorom súťaží skupina
jazdcov medzi sebou na špeciálne
upravených tratiach. Rozhodujúca je
rýchlosť, ale tiež priebojnosť. Jedná sa
totiž o kontaktný šport a to Šimonovi
nevyhovovalo. Našiel sa však vo free
style, teda v disciplíne BMX, ktorá sa
jazdí individuálne a pri ktorej je cieľom jazdy predvádzanie trikov a ich
variácií na rôznych prekážkach a skokoch. Na súťažiach porotcovia hodnotia kvalitu a obtiažnosť prevedených
trikov, ktoré musí jazdec predviesť
voľnou jazdou v parku v stanovenom
čase. Freestyle BMX sa jazdí v bikeparkoch alebo skateparkoch špeciálne
určených na tento šport.

Od motorky k bicyklu

Každý trik stál stovky pádov

„Bicyklovať sa viem už asi sedem rokov, ale na BMX som začal pred troma rokmi,” povedal Šimon. Najprv
začal jazdiť na detskej motokrosovej
motorke. Ako však priznal jeho otec,
motory sú veľmi náročné na servis
a údržbu, preto prešli na zjazdový
bicykel. „Začali sme teda s veľkým
bicyklom a pomaly zmenšujeme, až
sme sa dostali k tomu, na čom sme
mali začínať. BMX je podľa môjho ná-

Otec so synom poznajú všetky bikeparky v širokom okolí. „Najčastejšie
trénuje v krytej hale v Šuranoch. Sme
tam v podstate celú zimu, dvakrát do
týždňa. Akonáhle sa oteplí, sadáme
do auta a každý víkend vyrážame
niekam. Maličký park je v Prievidzi,
v Žiari nad Hronom, v Novákoch je
pumptrack dráha, niečo je v Banskej
Bystrici, v Martine, Ružomberku,” vymenúva Pavel. Počas sezóny jazdia

Šimon skáče trik trik „one foot“ na Pumpcupe v Spišskej Belej.

FOTO: HELENA MATIAŠKOVÁ

každý víkend. Buď preteky alebo
prípravu.
Obaja sú členmi tímu BIKE RACING
SLOVAKIA. Šimonovým vzorom je
tímový kolega Filip Čillík, tretí z majstrovstiev sveta v bikrose. „On ma
hecuje na skoky,” prezradil Šimon. V
súčasnosti najťažšie triky, ktoré ovláda, sú kondor, pri ktorom si po odraze
pritiahe riadítka k bruchu a pustí obe
ruky. Ďalším náročným trikom, ktorý
už Šimon ovláda, je skok s obratom
okolo vlastnej osi. Teraz sa chce naučiť
skočiť na bicykli salto dozadu. „Všetko
sú to triky, ktoré si vyžadujú stovky,
tisíce pokusov. Najprv sa začína skákať do molytanu, potom do žinienok,
až nakoniec do hliny,” povedal Pavel.
Šimon však strach zo skokov nemá, aj
keď padol už veľakrát a nevyhli sa mu
ani vážnejšie zranenia. „Minulý rok sa
v strede sezóny zrazil v parku s iným
jazdcom, čo sa skončilo otvorenou
zlomeninou prsta,” povedal Pavel. „Ale
už je to zahojené a Šimon je späť na
bicykli,” dodal.
Šport, sčasti aj turizmus
Pavel Matiaško je spoluzakladateľ
občianskeho združenia Adrenalín
bike team, ktorý v okolí Handlovej
vybudoval trasy pre zjazd v disciplíne
enduro, takzvané Handlovské traily. V
budovaní trás a skokov chcú pokračovať. „Teraz sme mali nábor. Prihlásilo
sa 15 detí a okolo je asi 15 dospelých,
ktorí sa o to starajú. Komunita na Slovensku je však obrovská. My chodíme
jazdiť do Košíc, do Bojníc, do Bratislavy, do Bystrice a oni zase chodievajú
sem. Dokonca by som povedal, že tá
komunita je až medzinárodná. Je to
šport, ale aj turizmus.”
Od roku 2020 je BMX olympijským
športom. Ak pri ňom Šimon zotrvá,
možno bude v budúcnosti na najväčšom sviatku športu reprezentovať
Slovensko. Prípravu rozhodne nepodceňuje a v zime navštevuje Klub
športovej gymnastiky Handlová, kde
trénuje akrobatiku.
Ak ho však nezláka hudba. Okrem
športu totiž navštevuje aj hudobný
odbor na Základnej umeleckej škole.
Kto by si však predstavoval jedenásťročného chalana s dredmi na hlave,
ktorý skáče na bicykli, ako cvičí na
zobcovú flautu alebo husle, mýlil by
sa. Už štvrtý rok sa Šimon učí hrať na
bicie nástroje.
Silver Jurtinus

Piaty ročník Dňa otvorených dverí v
Karpatskonemeckom spolku bol podľa predsedníčky spolku, Hildegardy
Radovskej, kvôli koronavírusu, zatiaľ
najťažší. Napriek tomu splnili väčšinu
zo svojich predsavzatí. V rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva
prišli deti i dospelí, ktorí sa zoznámili
s históriou mesta.
Vzdelávacie aktivity podľa predsedníčky robia preto, lebo mnohí nevedia, že Handlovú založili ľudia nemeckej národnosti. „Mnohí si myslia,
že Nemci si túto zem podmanili. Nie,
oni boli pozvaní a prišli do priestoru,
kde nebolo nič. Len stromy a príroda.
A tu si začali z dreva, ktoré im bolo
pridelené, stavať príbytky. Doviezli si
zvieratá a celý svoj majetok a z toho
začali budovať Handlovú,“ povedala
Hildegarda Radovská. Súčasníci podľa
nej nemajú predstavu o Handlovej v
minulosti, keďže mesto sa veľmi zmenilo. „Čo tu bolo, už nie je a vybudovalo sa veľa nového.“
156-ročný betlehem
Sama pani Radovská pochádza zo
zmiešanej rodiny. „Mamička bola
Nemka a v Nemecku sa aj narodila. Prišla sem ako 14-ročná. Otecko
bol Slovák. Ja si myslím, že sme mali
veľmi krásny život. Boli sme tri deti,

Vzácny, 156-ročný betlehem.

FOTO: JP

neskôr pribudlo ďalšie, štvrté dievčatko v rodine. Po škole sme pásli
husi, pomáhali v záhrade a pri domácich prácach. A potom bola hra. Keď
sa dalo, od rána do večera sme boli
vonku. Chodili sme domov zmrznutí,
otecko nás zohrieval v peci, kde sa
kúrilo, poprezliekali sme sa a znova
sme išli von. Televízor nebol, žiadne
vymoženosti, čo dnes deti majú, že si
prštekmi kadečo hľadajú a nájdu aj to,
čo by nemali. Život bol iný. Boli sme
naučení cvičiť, chodiť do telocvične,
chodiť do prírody, na túry, zbierať
maliny a všetko možné, čo sa v hore
našlo,“ povedala pani Radovská, podľa ktorej jej mladosť charakterizujú
slová príroda a domov.
Väčšinu exponátov, ktoré si môžu
návštevníci Domu Karpatskonemeckého spolku prezrieť, zapožičali členovia spolku. Pri zostavovaní expozície pomohli pracovníci Múzea kultúry
karpatských Nemcov, ktoré založil
Handlovčan a Čestný občan mesta
Handlová, pán Ondrej Pöss. Najcennejší exponát je podľa pani Radovskej
156-ročný betlehem. „Betlehem je už
len polovičný, lebo časť figúr zhorela.
Je to majetok rodiny Radovskej, ktorá pochádza z Banskej Štiavnice. Otec
môjho manžela ho rozkladal na veľkej
trojmetrovej ploche v rohu obývačky,
ktorú vystlal machom. Do toho zasadil sviečky, neskôr elektrické svetlá,
bolo to nádherné. Bola to najväčšia
vianočná radosť.“
(INU)

FOTO: JP
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Nominujte osobnosti na ocenenie mesta
Od roku 2006 získalo ocenenie
mesta Handlová spolu 165 osobností, združení, spolkov a organizácií.
Tradične, od roku 2006, v novembri,
pri príležitosti Handlovských kataríns
kych dní, oceňuje mesto Handlovčanov, ktorí významne prispeli k rozvoju
mesta a šíria dobré meno Handlovej
doma i v zahraničí.
Do roku 2019 mesto udelilo spolu 165
verejných uznaní vo všetkých kategóriách. Návrhy na ocenenie predkladá
primátorka mesta, poslanci mestského zastupiteľstva i široká verejnosť.
Mesto Handlová preto vyzýva širokú
verejnosť, aby nominovala osobnosti,
ktoré si zaslúžia ocenenie.
Čestné občiansktvo
Čestné občianstvo môže mestské
zastupiteľstvo udeliť osobám, ktoré
sa obzvlášť významným spôsobom

zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie
mesta Handlová, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo
svete. Dostať ho môžu aj Handlovčania, ktorí obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Čestné občianstvo mesto Handlová doteraz udelilo piatim osobnostiam: Mons. Peter Dubovský,
Prof. MUDr. Ján Štencl, Csc., Jozef
Juríček, Žofia Martišová a RNDr.
Ondrej Pöss, CSc.
Cena mesta
Cena Mesta sa udeľuje za vynikajúce
tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej
činnosti. Udeľuje sa tiež ľuďom, ktorí
sa významným spôsobom pričinili o
hospodársky a kultúrny rozvoj mesta
Handlová, jeho propagáciu doma i v
zahraničí, pri záchrane ľudských životov alebo majetku mesta.

Odmeny
Mestské zastupiteľstvo, spravidla na
návrh primátora mesta, môže udeliť z
mestských prostriedkov vecné dary a
odmeny, a to najmä poslancom, obyvateľom mesta a iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy
a významný podiel na rozvoji mesta
Handlová.
Ako nominovať?
Nominačný formulár aj zoznamy ocenených sú zverejnené na webovom
sídle mesta www.handlova.sk v sekcii
Novinky.
Zasielať nominácie je možné do 7. októbra 2020. Nominácie budú schvaľovať poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva 29. októbra 2020.
Osobnosti si ocenenia prevezmú počas Handlovských katarínskych dní,
ktoré sa budú v tomto roku konať v
dňoch 27. a 28. novembra.
(RED)

Vystúpenie Komorného miešaného speváckeho zboru Artano počas minuloročného odovzávania ocenení mesta počas Handlovských Katarínskych dní.

FOTO: INU

Zoznam laureátov Ceny primátora mesta
2018, Dobrovoľný hasičský zbor Morovno
2018, Simona Hostačná
2018, Slavomír Dobrotka
2017, Športový klub Achilles, o.z.
2017, Detská organizácia Fénix
2017, Územná organizácia pri ZŠ Morovnianska cesta
2017, Samuel Andrejčák
2017, Daša Ďurčovičová, DAZYA
2017, Martin Ziman
2015, Dominika Šalamonová
2015, Peter Kuric
2015, Grünwald

2015, Marco Blaho
2014, Katarína Dupkalová
2014, Ing. Ramon Geschwandtner
2014, Petra Kováčiková
2014, Eva Siegelová
2014, Karpatskonemecký spolok v
Handlovej
2013, Michal Sekereš
2013, Andrej Jedlovský
2013, Mgr. art., ArtD. Barbora Špániková
2012, Ing. Alexander Ihlár, in memoriam
2012, Samuel Lacuš

2012, Mgr. Iveta Jakubová
2011, Ivan Ilešič
2011, DK Handlová
2010, Ing. Stanislav Gurský
2010, Jozef Spiška
2010, Margita Mikušová
2010, František Dolník
2009, Mgr. Veronika Rýšová
2009, Ing. Igor Reiff
2009, Jozef Moravčík, in memoriam
2008, Imrich Frílvaldský
2008, Anton Michele
2007, Ľubomír Balušík
2007, Akad. mal. Rudolf Cigánik

Zoznam laureátov Odmeny
Výročie štatútu mesta
2010, Ladislav Cingel
2010, Erika Čechová
2010, Jozef Detvan
2010, František Dolník
2010, MUDr. Pavol Faith
2010, Imrich Frívaldský
2010, Ján Göldrich, in memoriam
2010, Eduard Holub
2010, Ján Hurtík, in memoriam
2010, MUDr. Aladár Chochula
2010, Ľudmila Kalvastrová
2010, Jaroslav Maslík
2010, Žofia Martišová, st.
2010, Ing. Alexander Ihlár
2010, Imrich Izák, in memoriam
2010, Jozef Juríček
2010, Jozef Kaša
2010, Jozef Krč – in memoriam
2010, Mária Leitmanová
2010, Ladislav Majerský

2010, Karol Matiaško st.
2010, Emília Pittnerová
2010, Milan Pukač, in memoriam
2010, Martin Prášek, in memoriam
2010, Ján Procner
2010, Hildegarda Radovská
2010, Eduard Straka
2010, Jozef Suchý, in memoriam
2010, Ing. Dušan Šarišský, CSc., in memoriam
2010, Mgr. Peter Šramko, in memoriam
2010, Dom kultúry
2010, Hornonitrianske bane
2010, Mlaď výrobné družstvo
2010, Hlas baníka
2010, Mestská knižnica Handlová
2010, Technické služby
2010, TJ Slovan
2010, TJ Plameň
2010, Mestský basketbalový klub

2010, ŠKF Baník Handlová
2010, Automotoklub Handlová
2006, Ing. Peter Čertík
2006, Jozef Krč (in memoriam)
2006, Doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.
2006, Seperdeo Vita TV, s. r. o.
2006, TMG Prievidza, a. s.
2006, GeWiS-Slovakia, s. r. o.
2006, Mgr. Jozef Ondriš
2006, Ing. Ondrej Pöss
2006, JUDr. Margita Prokeinová
2006, Štefan Hudec
2006, Žofia Martišová, ml.
2006, Mária Tomská
2006, František Kučiak
2006, Mestský basketbalový klub
2006, Jozef Suchý (in memoriam)
2006, Mgr. Elena Škodová
2006, Ladislav Neuschl, LACI STRIKE
2006, Spevácky súbor Lienka

Zoznam laureátov Ceny mesta
2019, Stanislav Kmeť
2019, Mgr. Juraj Dufka
2019, Bc. Janka Holčeková
2018, ThDr. PaedDr. Peter Dufka
2018, Anton Michele
2018, Ida Chlásová
2018, Imrich Frívaldský
2018, Hildegarda Radovská
2018, Tanečná skupina DAZYA
Sieň slávy handlovského školstva
2018, Mgr. Dana Göldrichová
2018, Jozef Detvan
2018, Ľudmila Wágnerová
2018, Elena Škodová
2018, Anna Jokušová
2018, Mária Maxoňová
2018, Jozefína Maslíková
2018, Anna Ondrejkovičová
2018, Ľudovít Ďurči
2018, Júlia Sabová
2018, Ľudmila Kalvastrová
2018, Vilma Lichnerová
2017, Školský basketbalový klub Handlová, mini basketbalisti
2017, Mária Kotríková
2017, Mgr. Jarmila Žišková
640. výročie založenie mesta
2016, Kolektív Slovenská pošta, a.s.,
pobočka Handlová,
2016, Kolektív Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Banská
Bystrica
2016, Kolektív Spevácky súbor Lienka
2016, Ľubica Šubová
2016, Ing. Igor Reiff
2016, MUDr. Pavol Faith
2016, Mgr. Imrich Weisz
2016, Ing. Vladimír Buzalka
2016, Miroslav Gazdarica
2016, Romana Pekárová

2015, Ing. Jozef Javúrek,
2015, Jaroslav Oboňa
2015, ABC Trade, s.r.o.
2014, Peter Matiaško
2014, Mestský basketbalový klub
Handlová – družstvo juniorov
2014, Mgr. Daniela Šúrová
2014, Vladimír Valovič
2014, Marek Viedenský
2013, Súkromná galéria v Handlovej
Karpaty Art Galerry
2013, Gymnastický oddiel pri ZŠ MC
2013, Ján Procner
2012, Školský basketbalový klub pri
ZŠ Mierové námestie v Handlovej
2012, Ján Matuška a obyvatelia v lokalite na ul. 1. mája
2011, Michal Kaniansky, Komorný
miešaný spevácky zbor Artanno pri
DK a ZUŠ Handlová
2011, DaMP mesta Handlová
2010, Ozbrojené sily Slovenskej republiky
2010, Jakub Krako a Juraj Medera,
2010, Dôstojný pán Mgr. Rudolf Oliš
2009, Mgr. Peter Šramko, in memoriam
2009, Handlovský banícky spolok
2009, Eduard Straka
2008, Ing. Ján Krausko a kolektív študentov Spojenej školy Handlová
2008, Ing. Ján Sluka – ALUSOLID
2008, Spolok dychovej hudby Handlová
2007, 3 TV
2007, Tanečná skupina VOLCANO
2007, Ladislav Neuschl - LACI STRIKE
2006, František Haracska
2006, Ing. Peter Hromádka
2006, Ing. arch. Jaroslav Izák
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Spomienka

Spomienka
Dňa 26. septembra
uplynú tri smutné
roky od úmrtia môjho
manžela, otca,
starého otca,
Jána Ihringa.

Dňa 18. septembra sme si pripomenuli
20. výročie od chvíle, keď nás opustil náš drahý
otecko, svokor, brat, švagor a starký
Ján Siegel.
Dňa 3. decembra uplnie 34 rokov, čo nás opustila
naša drahá maminka, svokra, švagriná a starká
Emília Siegelová.

Spomíname
a uvedomujeme si ako veľmi nám chýbaš.
Nikdy na Teba nezabudneme.
Manželka, syn Ján s rodinou, dcéra Stela
s rodinou, vnuci Tomáš, Lukáš, Rastislav a Mário.
3/18/9/2020/OI

Spomienka

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku. S láskou a úctou ďakujú dcéry,
synovia, nevesty, zaťovia, sestry, švagrovia,
vnúčatá, pravnúčatá a prapravnúčatá.
Už nepočuť po dome oteckov a maminkin
hlas, už viac neprídu medi nás. Deti, vnúčatá,
pravnúčatá a prapravnúčatá si nepohladia
a nepovedia - drahí naši, mali sme Vás všetkých
veľmi radi. V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto Vás mal rád.
Odišli ste od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budete žiť v srdciach tých,
ktorí Vás milovali.

Dňa 19. septembra
uplynulo 10 rokov, čo
nás opustil milovaný
manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Jozef Kováčik.
S láskou spomínajú
manželka Božena, dcéry Katka s rodinou,
Deniska s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.
Tí, čo ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
5/18/9/2020/OI

1/18/9/2020/OI

Poďakovanie

Spomienka
Ako z tvojich očí žiarila láska,
obetavosť a dobrota, tak nám chýbaš
a budeš chýbať až do konca života.

Ďakujeme rodine,
priateľom a známym,
ktorí prišli
na poslednú rozlúčku
s našim drahým
Ľudovítom Vrankom.

Dňa 11. septembra uplynie päť rokov,
čo nás opustila
Helenka Mlynarčíková.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
2/18/9/2020/OI

9/18/9/2020/OI

Spomienka
Dňa 28. septembra
si pripomíname 11.
výročie úmrtia našej
mamy, starkej
a prastarkej, pani
Heleny Šálekovej.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
6/18/9/2020/OI

Spomienka
Dňa 23. septembra
uplynú tri roky od kedy
nás navždy opustila
naša milovaná mamina,
starká, družka
Šarlota Bieliková.
S láskou spomína druh a dcéra s rodinou.
8/18/9/2020/OI

Poďakovanie
Dňa 7. septembra
navždy odišla naša
milovaná maminka
Betka Matúšeková.
Ďakujeme všetkým,
ktorí nám pomohli
ju odprevadiť na jej
najťažšej ceste života.
Dcéry a celá smútiaca rodina.
7/18/9/2020/OI

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka a deti s rodinami.

Navždy nás opustili
Magdaléna Laučíková, rod. Mihalyiová,
91 r., naposledy bytom Švermová 20.
Michal Kelečeni, 92 rokov,
naposledy bytom Údernícka 4.
Anna Hanzelová, rod. Opálená, 60 rokov,
naposledy bytom 29. augusta 42.
Alžbeta Matúšeková rod. Krajcsovitsová,
78 rokov, naposledy bytom Okružná 7.
Marián Putera, 60 rokov,
naposledy bytom Duklianska 4.
Antónia Poláková, rod. Tonhauzerová,
83 rokov, naposledy bytom Mostná 39/4.
Ingrid Mikulová, 40 rokov,
naposledy bytom 29.augusta 53.
Anna Hromádková, rod. Sadloňová,
57 r., naposledy bytom Okružná 26/7.
Ing. Ján Géci, 86 rokov,
naposledy bytom M. Vladovej 12.

Riadková inzercia
Práca v zahraničí pre eletrotechnikov
s osvedčením podľa vyhlášky §21,
§22, §23. Turnusová práca 3 týždne +
1 týždeň voľno. Ubytovanie hradené.
Plat 15 - 18 €/hod. Fakturácia každé 2
týždne. Kontakt: 0950 279 468.
4/18/9/2020/ORI

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ.

DIGITÁLNE KINO BANÍK

Program od 24. septembra do 5. októbra 2020
BÁBOVKY
Komédia / CZ / MP 12
97 min / 5 €
24. 9., 17.00 / 25. 9., 18.00
27. 9., 18.00 / 2. 10., 18.00

INKLUZÍVNE KINO
SUPER MAZNÁČIKOVIA
Rozprávka / DEU / MP 7 / dabing
89 min / 2 €
27. 9., 10.00

GREENLAND: POSLEDNÝ ÚKRYT
Akčný / USA / MP 12 / titulky
119 min / 5 €
24. 9., 19.00 / 26. 9., 18.00
28. 9., 17.00

KRÁLI VIDEA
Dokument / SK / MP 15
82 min / 5 €
1. 10., 17.00 / 4. 10., 18.00

MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE
PESNIČKY
Animovaný / RUS / MP / dabing
87 min / 5 €
25. 9., 16.00 / 26. 9., 16.00
27. 9., 16.00 / 4. 10., 16.00

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 19 / 2020
je v utorok 29. 9. 2020.
Na distribučných miestach budú
od utorka 6. októbra 2020.

AKO DOSTAŤ DEDA Z DOMU
Komédia / USA / MP 12 / dabing
98 min / 5 €
3. 10., 16.00
NÁDEJ
Dráma / NOR / MP 12 / titulky
3. 10., 18.00 / 5. 10., 17.00
Premietame vždy, aj pre jediného
diváka. Skupiny majú možnosť
výberu filmu, dátumu a času
premietania.
Zmena programu vyhradená.
Vstup a pobyt v kine je dovolený len
s prekrytými dýchacími cestami.

046/ 5475 439
www.kino.handlova.sk

Basketbalisti ukončili sériu prípravných zápasov. Doma privítajú 3. októbra Svit
Kolotoč prípravných zápasov MBK
Handlová odštartoval 29.augusta.
Baníkov preverila ambiciózna Spišská
Nová Ves. Úvodné stretnutie víťaza
nespoznalo a tímy sa rozišli remízou
75:75. V stredu 2. septembra zavítal
do handlovskej športovej haly český
tím Tuři Svitavy, ktorý potvrdil úlohu
favorita a zvíťazil pohodlne 87:67. Vo
štvrtok 3. septembra odohrali zápas
v Prievidzi. V ňom sa po 40-tich minútach zrodilo 53-bodové víťazstvo
Handlovej, 105:52.
Proti Lučencu oslabení
Handlovskí basketbalisti nastúpili
na svoj štvrtý prípravný zápas proti
Lučencu v oklieštenej zostave. Ich
súpiska bola oslabená o trojicu Zečevič, Hlivák a Krčmárik, ktorí sa zranili
v poslednom stretnutí na prievidzskej
palubovke. Oslabeným “baníkom“ v
závere duelu dochádzali sily a “pelikáni” znova odskočili na deväť bodov,
99:90. Zverenci trénera Jankoviča si už
vedenie udržali a po 40-tich minútach
zaslúžene triumfovali 101:93. Podľa
trénera Handlovej Danilo Rakočeviča
jeho zverenci odohrali veľmi zlý prvý
polčas a potom minuli príliš veľa síl na
zvrátenie výsledku, ktoré im napokon
chýbali.
Plánované prípravné stretnutie proti
rakúskemu celku St. Pölten bolo zrušené.
Komárno podalo solídny výkon
V piatom prípravnom zápase privítali
basketbalisti Handlovej vlaňajšieho

účastníka najvyššej slovenskej súťaže, celok BC Komárno. Trénerovi Rakočevičovi už bol k dispozícií aj Dalibor
Hlivák. Domáci si podľa očakávania
hneď v úvode vytvorili pohodlné
vedenie 17:7, ktoré ale pod tlakom
húževnatého súpera stratili a minútu pred koncom prvej časti viedli už
iba 20:17. Po zmene strán začali domáci vlažne a Komárno už po dvoch
minútach vyrovnávalo na 47:47. Po
oddychovom čase sa Handlovčania
nadýchli a v 28. minúte odskočili na
62:54. Hostia ale cítili šancu uhrať
dobrý výsledok a opäť znížili na 61:68.
V úvode poslednej desaťminútovky zobral opraty do svojich rúk Saša
Jankovič a troma trojkami natiahol
vedenie svojich na 16 bodov, 79:63.
Hornonitrania už zvrat nepripustili a
šestnásťbodové vedenie si udržali. Po
40-tich minútach Handlová zvíťazila
89:73.
Duel so smutným začiatkom
Sériu domácich prípravných zápasov
ukončili Handlovčania zápasom proti prvoligovému celku, Academic ŽU
Žilina.
Samému začiatku stretnutia predchádzalo uctenie pamiatky dvoch priateľov handlovského klubu, ktorí navždy
odišli. Minútou ticha si diváci a hráči
uctili pamiatku Ladislava Minárika a
Štefana Prôčku.
Basketbalový klub spod Dubňa pricestoval na hornú Nitru v omladenej
zostave. Domáci sa aj tentoraz museli
zaobísť bez zranenej dvojice Krčmárik a Zečevič, napriek tomu boli pred

Tréner Handlovej Danilo Rakočevič.
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úvodným rozskokom jasným favoritom.
Posledné dejstvo začínalo za stavu
88:55. V ňom si “baníci” už po necelej
minúte prinavrátili 34-bodové vedenie, 91:57 a v 33. minúte pokoril 100
bodovú hranicu Dušan Vicentič, ktorý zvyšoval na 100:61. Ten istý hráč
v 38. minúte zariadil trojkou najvyšší, 44-bodový náskok svojho tímu v
zápase, 109:65. Za veľkého aplauzu
domáceho hľadiska priviedli zeleno-čierni duel do víťazného konca,
keď zdolali “Šošonov” suverénne,

S prihláškami na Autoslalom sa roztrhlo vrece
Banícka rallye odštartovala tohtoročnú sezónu automobilových orientačných súťaží. Bol to v poradí 46. ročník
tejto ojedinelej medzinárodnej súťaže. Na trať v dĺžke cca 144 km sa vydalo celkom 11 vozidiel. Prvé 3 etapy
viedli z Hadlovej cez obce Ráztočno,
Handlovú - Novú Lehotu, Lovčicu-Trubín, Žiar nad Hronom, Šášovské Podhradie, Pitelovú, Trnavú Horu, Hronskú Dúbravu, Ostrú Lúku a Breziny
do Zvolena. Vo Zvolene si účastníci
rallye pozreli stálu výstavu Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom
zámku. Posledná 4. etapa viedla zo
Zvolena cez Budču, Turovú, Tŕnie,
Železnú Breznicu, Hronskú Dúbravu.
Trnavú Horu, Žiar nad Hronom, späť
do Handlovej.
V rámci Baníckej rallye sa jazdil aj 22.
ročník súťaže v jazde zručnosti o Pohár Mesta Handlová a 4. kolo celoštátnej súťaže „Rodičia, jazdite opatrne!”,
ktoré bolo vlastne prvým tohtoročným kolom, pretože prvé tri kolá sa
kvôli bezpečnostným opatreniam
súvisiacimi so šírením koronavírusu
nekonali.
Celkovým víťazom Baníckej Rallye
2020 sa stala domáca posádka Viktor Magdolen a Maria Santorisova.
Druhí skončili Pavel Scheber a Vladimír Zuber zo Svederníka a Horného
Hričova. Tretie miesto obsadila česká

Posádka na štarte Baníckej rallye.
posádka Zdeňek a Dagmar Drobíkovci z Rychvaldu.
Jazdu zručnosti vyhral Viktor Magdolen, na druhom mieste sa umiestnil
Zdeňek Drobík a tretie miesto obsadil
Juraj Orlík.
Počet súťažných posádok bol podľa
organizárotov ovplyvnený súčasnou
situáciou súvisiacou s II. vlnou pandémie koronavírusu a končiacou sa
dovolenkovou sezónou. Veľký záujem
však Automotoklub Baník Handlová
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zaznamenal o Autoslalom, ktorý klub
organizuje na letisku Handlová časť
Morovno 10. októbra 2020. Už na
konci septembra bolo prihlásených
vyše 50 súťažiacich.
Časový harmonogram súťaže:
07:30 - 08:30 príchod jazdcov, administratíva, obhliadka trate
08:45 rozprava
09:00 - 15:00 súťažné jazdy (4)
16:00 vyhodnotenie, predávanie cien
(RED)
v S-Pube.

109:68.
V utorok 22. septembra “baníci”
vycestujú na odvetu do Komárna.
Stretnutím proti “lodiarom” dajú bodku za tohtoročnou prípravou.
Hygienické opatrenia trvajú
Prvé kolo súťaže je na programe v sobotu, 26. septembra. Handlovskí basketbalisti v ňom majú voľno a svoju
premiéru zaznamenajú až v stredu
30. septembra, pod košmi Spišskej
Novej Vsi.

Kapacita hľadiska v handlovskej športovej hale sa zvýšila na 500 divákov.
Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest ako pri vstupe, tak aj počas
celého zápasu, či povinná dezinfekcia
rúk a sedenie v každom druhom rade,
zostáva v platnosti. V prípade, že si
divák zabudne ochranu tváre doma,
bude mať možnosť zakúpenia jednorázového rúška priamo v pokladni, pri
hlavnom vchode do haly. Cena rúška
je 1 euro.
Pavel Procner, www.mbkhandlova.eu

Futbalistov vedie nová trénerská dvojica
Za pekného letného počasia nastúpili domáci futbalisti na stretnutie s
cieľom pretrhnúť sériu prehier. Hosťujúcim futbalistom FK Košeca naopak
úvod súťažného ročníka vyšiel výborne, keď mali na konte dve víťazstvá a
dve remízy.
Už v druhej minúte Hirka presnou
hlavičkou otvoril skóre stretnutia gólom na 1:0. V 7. minúte Martin Smidka
nepotrestal faul hostí, keď z pokutového kopu prestrelil bránu súpera. Po
prvýkrát hostia ukázali svoju kvalitu
v 11. minúte, vyrovnávajúci gól však
dosiahli v 30. minúte. Mihalíkova
presná strela z hranice pokutového
územia zapadla k ľavej žrdi domácej
brány. V 37. minúte aktívny Šebík
našiel v pokutovom území Vraníka,
ktorý peknou strelou do pravého
horného rohu dostal hosťujúcich
futbalistov do vedenia 1:2. Do konca
prvého polčasu hosťujúci futbalisti
pozornou obrannou hrou domácich
už k gólovej situácii nepripustili.
Po rušnom úvode druhého polčasu
nasledovala voľnejšia štvrťhodina,
ktorá sľubovala rušný záver futbalového stretnutia. V 84. minúte, po
autovom vhadzovaní domácich futbalistov, hosťujúci hráč v pokutovom
území nešťastne spracoval loptu
rukou. Martin Smidka po druhýkrát
nesklamal a strelou k pravej žrdi vyrovnal stav stretnutia na 2:2.

S remízou môžu byť spokojné obidve mužstvá. Domáci futbalisti sa
presvedčili, že gólové príležitosti z
úvodných dvadsiatich minút je dôležité premieňať a hostia po zaspatom úvode svojim herným prejavom
ukázali, že nie nadarmo sú po piatom
kole bez prehry.
V zápase v Zemianskych Kostoľanoch
MFK Baník Handlová prehral 2:1. A
team viedla nová trénerská dvojica
Lukáš Strelka a Jozef Strelka, ktorý po
zápase povedal: „Vôbec si nemyslím,
že sme odohrali zlý zápas, ale bohužial výrazne ho ovplyvnili naše tri vynútené striedania. Dovtedy sme boli
nebezpeční smerom dopredu, kompaktní vzadu a bola veľká šanca uhrať
body. Išli sme na dno svojich síl a momentálnych schopností, čo je dobrá
devíza do budúcich zápasov. Páčil sa
mi prístup, avšak všetci vieme, že sa
musíme zlepšovat.“
V dohrávke 3. kola V. ligy Sever sa
stretli dve mužstvá bez víťazstva MFK Baník Handlová a TJ Slovan Brvnište. Možno konštatovať, že hosťujúci futbalisti boli aktívnejší v prvom
polčase, domáci v druhom, takže bezgólová remíza je spravodlivým rezultátom tohto stretnutia. Domácim futbalistom sa pomaly do krvi dostávajú
nové prvky, ktoré požaduje trénerská
dvojica Jozef Strelka a Lukáš Strelka.
Igor Belák

