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Rok 2021 bude bohatý na eurofondové projekty

V tomto čísle:
Peter Dudáš je novým poslancom.
Zložil poslanecký sľub.
Strana 2

Okolie mesta čistilo viac ako
tridsať dobrovoľníkov.
Strana 5

Dotazník: Akú Handlovú chceme
mať v roku 2027?
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PROGRAM ROZVOJA MESTA

Mesto Handlová bude v roku 2021
hospodáriť so sumou 15 185 584
eur.
Rozpočet samosprávy pre budúce
roky schválili poslanci na svojom rokovaní v decembri. Na bežných príjmoch mesta v predpokladanej výške
13 267 382 eur sa viac ako polovicou
budú podieľať daňové príjmy vo
výške 7 529 162 eur, čo predstavuje
56,7 %. Rozhodujúci bude aj príjem
výnosu z dane z príjmov fyzických
osôb, ktorý by mal podľa očakávaní
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
dosiahnuť výšku 6 203 262 eur.
Vnútroblok na MC, aj detské jasle
Pri nedaňových kapitálových príjmoch mesto počíta s predajom prebytočného majetku mesta a grantmi
vo výške 1 402 406 eur, kde dominujú projekty Rekonštrukcia strechy na
útulku Jazmín, Revitalizácia vnútrobloku na Morovnianskej ceste, Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti
do troch rokov veku dieťaťa, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu z domácností
v meste a Podpora turistickej infra
štruktúry MASK Žiar. „Veľmi ma teší,
že sa nám podarilo namodelovať rozpočet mesta na budúci rok tak, aby
sme dokázali kryť výdavky, teda služby mesta, činnosť našich organizácií
a zároveň sa nám do rozpočtu mesta
podarilo implementovať niekoľko
investičných projektov, na ktoré už
máme schválené zdroje z Európskej
únie,“ povedala primátorka Silvia
Grúberová. Podľa jej ďalších slov sa
mestu v roku 2020 podarilo zvrátiť
nepriaznivú prognózu ekonomickej
situácie. „Veľmi ma teší, že v budúcoročnom rozpočte sme našli priestor
aj pre projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Morovnianska cesta, o
ktorom už dlho rozprávame, ale ešte

Program rozvoja mesta je základným strednodobým plánovacím dokumentom na úrovni mesta. Je tvorený na princípe multisektorového partnerstva na miestnej úrovni. Na
základe analýz územia identiÞkuje jeho potreby a v strategickej časti navrhuje víziu, ciele a priority v rôznych oblastiach života.

Mestské zastupiteľstvo 14. 12. 2020 schválilo predĺženie platnosti súčasného Programu rozvoja mesta 2016-2020 do 31. 12. 2021. Dôvodom je zosúladenie so stratégiou
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bude vypracovaná počas roku 2021. Zároveň budú v roku 2021 špeciÞkované rámce pre čerpanie eurofondových zdrojov na
nadchádzajúce programové obdobie a rámce pre čerpanie z Fondu spravodlivej transformácie, do ktorého je zahrnutý aj región hornej Nitry.
Dáta z nižšie uvedeného dotazníku budú spracované a výsledky použité v Programe rozvoja mesta Handlová 2022 - 2027, ktorého spracovanie a schválenie je plánované do
augusta 2021.

ANKETA: HANDLOVÁ 2027

Vážený respondent, mesto Handlová pripravuje strategický dokument Program rozvoja mesta Handlová na roky 2022-2027. Výstupy z Vami vyplneného dotazníka budú do
dokumentu zapracované. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 3 minúty. Ďakujeme za Vašu spoluprácu.
Vyplňte a vyhrajte

Z vyplnených dotazníkov vyžrebujeme 3, za ktoré výhercovia získajú MonograÞu mesta Handlová I a dve tričká s Haikonov handlovského viaduktu.
Ak sa chcete zúčastniť žrebovanie, vyplňte kontaktné údaje v sekcii 7 tohto dotazníka.

OSOBNÉ ÚDAJE

NA OZNAČENIE ODPOVEDÍ POUŽITE X ALEBO ✔, ALEBO ODPOVEĎ ZAKRÚŽKUJTE.
Ohodnoťte mesto známkou od 1 (najlepšie) po 5 (najhoršie) v nasledovných oblastiach:

1

4

A

Dostupnosť poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti
(kožný lekár, ortopédia, kardiológia, neurológia atď.)

1

2

3

4

5

B

Dostupnosť poskytovania sociálnej starostlivosti a pomoci
(opatrovateľská služba, asistencia s prepravou k lekárovi atď.)

1

2

3

4

5

C

Zveľaďovanie, resp. udržiavanie kultúrneho dedičstva mesta
(napr. kultúrne pamiatky, technické diela)

1

2

3

4

5

D

Možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia v meste
(napr. jarmok, trhy, kultúrne podujatia, športoviská, ihriská)

1

2

3

4

5

E

Dopravné spojenie s okolitými mestami a obcami
(štátne cesty, cestná a železničná hromadná doprava)

1

2

3

4

5

F

Bývanie
(dostupnosť bytov, cena bytov, náklady na bývanie)

1

2

3

4

5

G

Občianska vybavenosť a služby
(školy, obchody, špecializované predajne a služby)

H

Zamestnanosť
(možnosti zamestnania v meste)

1

2

3

4

5

I

Zapájanie sa obyvateľov do diania v meste - vecí verejných
(účasť na mestskom zastupiteľstve, dobrovoľnícka činnosť, podpora verejných aktivít, či podujatí)

1

2

3

4

5

5

Muž
Žena

A

deti a mladiství do 18r

B

mládež od 19 do 30r

C

dospelí od 31 do 64r

D

senior od 65r

Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? - označte možnosť

6

A

Neúplné základné vzdelanie

B

Základné

C

Stredné ( s vyučením/bez vyučenia, s maturitou/bez maturity, odborné/
neodborné)

D

Vyššie odborné

E

Vysokoškolské I. stupeň

F

Vysokoškolské II. stupeň

G

Vysokoškolské III. stupeň

Vianočná strana. Duchovné slovo
aj priania do nového roka.
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1

2

3

4

5

J

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
(poriadok, odpad, zeleň, vzhľad mesta)

1

2

3

4

5

K

Komunikácia mesta
(informovanie samosprávy o svojich aktivitách)

1

2

3

4

5

L

Kvalita samosprávy - samospráva bližšie k občanom
(prístup úradníkov, elektronizácia, dostupnosť úradu)

1

2

3

4

5

M

Imidž mesta
(ako si myslíte, že je Handlová vnímaná z pohľadu návštevníkov mesta, resp. obyvateľmi iných miest)

1

2

3

4

5

A

Priemyselné mesto
Mesto by sa malo pretransformovať na iný priemysel a vytvárať podmienky pre príchod nových Þriem a prevádzok.
Zelené mesto
Mesto by sa malo zamerať na ekologický a udržateľný rozvoj a stať sa zelenou "oázou" v regióne (vytváranie zelených
plôch, priťahovanie inovatívnych a ekologických podnikov, zintenzívniť zber separovaných zložiek odpadu a bio odpadu,
prestavba existujúcich budov na energeticky efektívne, optimalizácia dopravy v meste atď.)

C

Centrum poľnohospodárstva
Mesto by malo využiť svoj potenciál pre poľnohospodárstvo a podporovať obnovenie ovocných sadov, chovu oviec,
hydiny, dobytka a ďalších poľnohospodrskych aktivít.

D

Mesto pre život
Mesto by malo vytvoriť podmienky na bývanie pre mladé rodiny, ktoré by v meste žili, ale za prácou a do škôl by
dochádzali aj do okolitých miest.

E

Mesto pre oddych a turizmus
Mesto by malo vytvárať oddychovú a turistickú infraštruktúru, kde by trávili svoj voľný čas aj obyvatelia z iných miest.

Áno - týmto zároveň potvrdzujem svoj
súhlas s kontaktovaním na telefónnom čísle:

B

Nie

Meno a priezvisko:

7

Tel.č.:
Email:

B

A

KONTAKTNÉ ÚDAJE

PRE ÚČELY ŽREBOVANIA VÝHRY

Adresa (ulica, č.domu, mesto):

Máte záujem spolupracovať na tvorbe plánu rozvoja Vašom meste alebo regiónu? Označte vhodnú možnosť prosím.
3

A
B

nevidno výsledky. Bolo to spôsobené pandémiou. Nevedeli sme, či dokážeme ustáť financovanie. Keď sme
vedeli, že sa nám to podarí, vyhlásili
sme verejné obstarávanie, ktoré už
má víťaza a teraz pracujeme na zmluve, aby sa na jar 2021 už reálne začali
práce. Takisto ma teší, že v rozpočte
rátame aj s vybudovaním detských
jaslí, ktoré by sme mohli začať stavať
budúci rok.“
Rezervný fond

Aká je vaša veková kategória? - označte možnosť

Akým smerom by sa malo mesto po ukončení ťažby uhlia uberať ?
Označte možnosti číslom od 1 (najdôležitejšie) po 5 (najmenej dôležité)

2

Pohlavie - označte možnosť

Vizualizácia detských jaslí, ktoré by mesto mohlo začať budovať budúci rok. S projektom mesto uspelo, zmluva však ešte podpísaná nie je.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7,
97251 Handlová , 0908 342 616, handlova@handlova.sk. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
tomas.griger@handlova.sk. Účel spracovania: Spracovanie anketového prieskumu pre
vypracovanie Programu rozvoja mesta Handlová 2022-2027. Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov: pre potreby prevádzkovateľa, štatistické anonymné spracovanie anketového výskumu
pre použitie na spravodajské účely. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude sa. Doba
uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu – spracovanie anketového výskumu
a zlosovanie výhier. Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so
spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby
uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže
poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa
rodičovských práv a povinností. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov
bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon
nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať. Práva Poskytovateľa osobných údajov: súhlas
so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou
formou na adrese Prevádzkovateľa, Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa
prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu
osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

V Handlovej dňa:
……….……………………………………………………….…….
Podpis:
…………………………………………………….…………..……

Vyplnený anketový lístok vhoďte do schránky
pred vstupom do budovy MsÚ Handlová,
Námestie baníkov 7, alebo ho odfotený pošlite na
email: handlova@handlova.sk.
Anketu pripravilo oddelenie mestských projektov v spolupráci s oddelením
komunikácie a marketingu Mestského úradu Handlová. December 2020.

Handlovskí florbalisti sú jeden tím
na ihrisku aj mimo neho.
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Prognóza ekonomickej situácie v závere roka podľa Grúberovej vyznieva
pozitívne. „Podľa súčasných odhadov

budeme mať vytvorený rezervný
fond v takom objeme, aby sme dokázali realizovať investičné akcie, ktoré
poslanci schvália v prvom štvrťroku
2021.“ Okrem projektu Podpory zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý bude pomáhať baníkom pri
rekvalifikácii primátorka spomenula
aj podaný projekt na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu v meste. „Aj spolufinancovanie tohto projektu si našlo miesto
v budúcoročnom rozpočte, preto
predpokladám, že bude bohatý na
eurofondové projekty,“ uzavrela primátorka Silvia Grúberová.
Silver Jurtinus

FOTO: PROJEKT

Pochod vďaky 2021

Podujatie je preložené, pochod
sa bude konať v náhradnom
termíne, predbežne 8. mája 2021.

2

SPRAVODAJSTVO

Na viacerých miestach osadia nové značky
vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
20 km/hod., pritom je povinný dbať
na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. V obytnej zóne chodci smú používať cestu v
celej jej šírke a na ceste sú dovolené aj
hry detí. Ak je to nevyhnutné, vodič je
povinný zastaviť vozidlo.
Nové zákazy zastavenia

Nová značka „zákaz zastavenia“ na Mostnej.
Nové dopravné značky majú v pr
vom rade zvýšiť bezpečnosť cest
nej premávky.
Vytvorenie parkovacieho miesta pri
vjazde do pešej zóny na Námestí baníkov samospráva avizovala už v októbri. Zámerom mesta je čo najviac
obmedziť prístup áut na pešiu zónu.
„Povolenie na vjazd do pešej zóny má
vydaných už 131 áut a tento počet už
nechceme zvyšovať. Žiadostí o vjazd
do pešej zóny však stále pribúdalo,
preto sme prišli s týmto riešením.
Zásobovanie, kuriéri a ďalšie vozidlá
budú môcť využiť toto parkovacie
miesto, do pešej zóny však vozidlom
vojsť nesmú,“ uviedol referent dopravy Mestského úradu v Handlovej, Ivan
Kartáč. Dopravná značka „parkovisko“

FOTO: INU
pred vjazdom do pešej zóny od kruhového objazdu je už osadená, na
jar pribudne aj vodorovné dopravné
značenie. Pracovníci mesta už osadili
aj chýbajúcu popravnú značku „hlavná cesta“ na križovatku ulíc Kpt. Nálepku a L. Novomeského.
Obytná zóna sa posunie
Na Mostnej ulici posunú dopravnú
značku „obytná zóna“ až za rodinné domy – na trávnatú plochu pred
prvým panelovým domom. Na ceste pred rodinnými domami osadia z
oboch strán dopravné značky „zákaz
zastavenia“. „Je to dopravne komplikovaný úsek, ktorý musíme spriehľadniť, obytnú zónu však zachováme,“ povedal Kartáč. V obytnej zóne

Pri garážach na Lipovej ulici pribudne
značka „zákaz zastavenia“. Podľa Kartáča si osadenie dopravnej značky
„zákaz zastavenia“ vyžiadali majitelia
garáží v bytovom dome, ktorí sa so
svojimi autami nevedeli dostať do
garáže alebo z nej. Dopravné značky
„zákaz zastavenia“ pribudnú z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti
v cestnej premávke aj na ulici Československej armády. „Zákaz zastavenia
bude platiť pre neprehľadnú pravotočivú zákrutu od bytového domu č.
237/14 až po priemyslovku,“ povedal
Kartáč.
Zmena pri vjazde do škôlky
Nová dopravná značka „daj prednosť
v jazde“ pribudla pri napojení vedľajšej cesty na ulicu Morovnianska cesta
pri Hostinci pod mostom.
Pri vjazde do Materskej školy na ulici
SNP doplnia dodatkovú tabuľu, rovnakú ako pri vjazdoch do areálov základných škôl. Tabule s textom „Vjazd
povolený len s povolením materskej
školy“ doplnia dopravnú značku „zákaz vjazdu.“ Do areálu materskej školy
teda budú smieť vojsť iba vozidlá s vydaním povolenia riaditeľky materskej
školy vo forme kartičky, ktorá musí
byť vo vozidle umiestnená na viditeľnom mieste pre prípad kontroly. Podobné obmedzenie už platí pri vjazde
do všetkých areálov základných škôl.
(INU)

Novým poslancom mesta sa stal Peter Dudáš

V handlovskej bani utrpel smrteľný
pracovný úraz 41-ročný baník
V podzemí bane Handlová utrpel v
pondelok 7. decembra popoludní
smrteľný pracovný úraz 41-ročný
muž. Baníka zasiahla uvoľnená prázdna paleta, ktorá slúži na dopravu dreva a iného banského materiálu, spolu
s brzdným vozíkom. Ďalší, 29-ročný
baník utrpel zranenie ramena. TASR
o tom v utorok informovala tlačová
hovorkyňa Hornonitrianskych baní
Prievidza, Adriana Siváková.
„V banskej chodbe, využívanej na
dopravu materiálu, pripravovali baníci priestor na montáž dopravníka
na odťažbu uhlia. Krátko pred 17.00
h tam došlo k uvoľneniu prázdnej palety spolu s brzdným vozíkom, ktorá
zasiahla 41-ročného baníka,” opísala
Siváková.
Banskí záchranári, ktorí sa v tom
čase nachádzali v podzemí, podľa
nej okamžite poskytli postihnutému
prvú pomoc a zabezpečovali resuscitáciu až do príchodu lekára z Hlavnej
banskej záchrannej stanice. „Žiaľ, následkom nárazu baník utrpel vážne
zranenia, ktorým na mieste podľahol,”
ozrejmila.
Pri mimoriadnej udalosti utrpel zranenie ramena aj ďalší zamestnanec,

ktorého po ošetrení následne prepustili do domácej starostlivosti.
Okolnosti, priebeh a príčiny banského
nešťastia aktuálne vyšetruje komisia
štátnej banskej správy - Obvodného
banského úradu v Banskej Bystrici,
ktorá krátko po nehode sfárala do
podzemia.
„Je nám nesmierne ľúto tejto tragickej udalosti a vyhasnutého mladého
života nášho zamestnanca. Stratili
sme zodpovedného, pracovitého a
spoľahlivého baníka, dobrovoľného
banského záchranára, ktorý v bani
Handlová odfáral 15 rokov. Súcitíme
s rodinou v tejto mimoriadne ťažkej
chvíli, vyjadrili sme jej našu úprimnú
sústrasť a podporu,” skonštatovala
Siváková.
Ochrane života, zdravia pri práci a
bezpečnosti banskej prevádzky venuje spoločnosť podľa nej zvýšenú
pozornosť, ktorá sa prejavuje vo výraznom poklese pracovnej úrazovosti. „Podobnú tragédiu so smrteľným
následkom sme v našej spoločnosti
zaznamenali pred dvoma rokmi v
marci 2018, keď v dôsledku pádu horniny vyhasol život 49-ročného baníka
v bani Nováky,” dodala.
(TASR)

Do apríla platí zbraňová amnestia
Počas predchádzajúcich troch
zbraňových amnestií ľudia odo
vzdali celkom 10 865 kusov zbraní
a 82 010 kusov streliva.
Beztrestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane a strelivo môžu
občania na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Ten im o prevzatí vydá
potvrdenie. Štvrté kolo zbraňovej amnestie schválila Národná rada SR na
obdobie od 1. novembra 2020 do 30.
apríla 2021.
Odovzdané strelné zbrane a strelivo
bude skúmať Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru. Občania budú mať možnosť si túto zbraň
zaevidovať pod podmienkou, že ňou
nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú
podmienky na držanie alebo nosenie
zbrane. Prípadne budú môcť previesť
vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺ-

ňajúcu podmienky. Ak tak neurobia,
zbraň sa stane vlastníctvom štátu.
Podobný postup je aj pri strelive.
Doterajšie zbraňové amnestie splnili svoj účel a na Slovensku sa znížil
počet nelegálne držaných zbraní a
streliva, a tým sa znížilo aj riziko, že
tieto zbrane poslúžia pri páchaní
trestnej činnosti. Bol to aj prostriedok na prípadnú identifikáciu zbraní,
ktoré mohli byť použité v súvislosti
s páchaním trestnej činnosti. Z odovzdaných zbraní v predchádzajúcich
troch amnestiách však nebolo zistené
spáchanie trestného činu ani s jednou
z nich.
V novembri, počas štvrtej zbraňovej
amnestie, odovzdali občania na útvaroch Policajného zboru 204 nelegálne
držaných strelných zbraní a 3 448 kusov streliva. Aktuálna zbraňová amnestia bude trvať do 30. apríla 2021.
www.minv.sk

Úradné hodiny na radnici cez sviatky a stránkové hodiny v roku 2021

Na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa konalo v pondelok 14. decembra 2020, zložil poslanecký sľub Peter Dudáš (NEKA). Nahradil Linu Gregor (NEKA), ktorá sa vzdala
poslaneckého mandátu k 30. novembru 2020. Náhradník Mgr. Michal Galbavý a náhradníčka Marta Nguyen (NEKA),
ktorí získali vo voľbách viac hlasov ako Peter Dudáš, uvoľnený mandát neprijali. Peter Dudáš dostal v 2. volebnom
obvode 500 hlasov.
(RED)

PONDELOK 21.12., 8:00 h -16:00 h
UTOROK 22. 12., 7:00 h – 15:00 h
STREDA 23.12., 8:00 h - 12:00 h
ŠTVRTOK 24. 12., SVIATOK
PIATOK 25. 12. 2020 SVIATOK
PONDELOK 28. 12., 8:00 h – 16:00 h
UTOROK 29. 12., 7:00 h - 15:00 h
STREDA 30. 12., 8:00 h - 17:00 h
ŠTVRTOK 31. 12., NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK 1. 1. 2021 SVIATOK
PONDELOK 4. 1. 2021, 7:00 h -16:00 h
UTOROK 5. 1. 2021, 7:00 h - 15:00 h
STREDA 6. 1. 2021, 8:00 h -16.00 h
ŠTVRTOK 7. 1., NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK 8. 1. 2021, 7:00 h -14:00 h
Pokladne mesta sa zatvárajú vždy o
pol hodinu skôr ako úrad.
Stránkové dni sa môžu zmeniť z dôvodu aktuálnych uznesení vlády SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníct
va Slovenskej republiky v súvislosti s
opatreniami proti šíreniu COVID-19.
Sledujte preto informačné kanály

mesta: sociálnu sieť facebook @Mesto
Handlova a webové sídlo www.handlova.sk. Skôr ako sa vyberiete na úrad,
preverte si stránkové hodiny telefonicky v kancelárii prvého kontaktu
Mestského úradu v Handlovej: 046
519 25 11. Odporúčame, ak je to možné, prednostne využívať elektronickú
a telefonickú komunikáciu.
Stránkové hodiny v roku 2021
Od konca septembra 2020 bol mestský úrad pokusne otvorený v stredy
do 17.00 hod. Predĺžené stredy mali
byť náhradou za nestránkový deň. Z
dôvodu, že obyvatelia využívali predĺžené hodiny v minimálnom rozsahu,
budú stránkové hodiny MsÚ v roku
2021 nasledovné: PONDELOK 7:00 16:00, UTOROK 7:00 -15:00, STREDA
8:00 - 16:00, ŠTVRTOK NESTRÁNKOVÝ
DEŇ, PIATOK 7:00 - 14:00.
(RED)

Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová, vydáva mesto Handlová, so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, adresa redakcie: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, 2. poschodie, Oddelenie
marketingu a komunikácie. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271, IČO: 00318094. Šéfredaktor: Mgr. Jana Paulínyová, telefón: 046/519 25 36, e-mail: handlovsky.hlas@handlova.sk,
zodpovedný redaktor: Mgr. Silver Jurtinus, telefón: 0905 909 311, redaktorka: Bc. Vanda Matiašková. Grafická úprava: Silver Jurtinus. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a.s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané
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Vlastníkom a vydavateľom periodika je mesto Handlová. Distribučné miesta: predajne COOP Jednota, predajne LIGETA, stánok PNS pri pošte na Námestí baníkov, dva stánky PNS na Morovnianskom sídlisku, potraviny v mestskej časti Nová Lehota a
Morovno , Jablčkáreň ČSA, MsÚ.
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Mesto ponúka na predaj kolkáreň, aj historické domy
Mestské zastupiteľstvo schválilo
zámer predať prebytočný majetok
mesta formou obchodných verej
ných súťaží.
Mesto Handlová už vyhlásilo niekoľko verejných obchodných súťaží na
predaj kolkárne, žiadna však doteraz
úspešná nebola. Naposledy mesto
vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž v
júni tohto roka s minimálnou kúpnou
cenou stanovenou znaleckým posudkom zníženou o 25 % vo výške 72 000
eur. Do súťaže sa nikto neprihlásil. 1.
októbra 2020 dostalo mesto ponuku na kúpu kolkárne a pozemkov za
sumu 72 000 eur od spoločnosti Eurocentrum Reality, s.r.o. Handlová. Firma
chce nehnuteľnosť zrekonštruovať a
vytvoriť v nej priestory určené na obchodné a neziskové účely. Mestské
zastupiteľstvo preto schválilo zámer
predať prebytočný majetok mesta na
základe obchodnej verejnej súťaže.
Minimálna východisková kúpna cena
je 72 000 eur.
Zdravotné stredisko
Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer mesta Handlová predať prebytočný majetok, budovu „OÚNZ“ súpisné číslo 3935 na ulici Partizánska
12 A. Budova je napojená na kompletnú technickú infraštruktúru, cestnú komunikáciu a telekomunikačné
rozvody. Objekt je klasifikovaný ako
budova zdravotníckeho a sociálneho
zariadenia. Spolu s budovou mesto
ponúka na predaj aj parcelu C-KN
č. 489/1 o výmere 223 m2. Minimálna východisková kúpna cena je 49
832,59 eur.
Dom v Novej Lehote
Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer mesta Handlová predať budovu
so súpisným číslom 150, ktorá sa nachádza v mestskej časti Nová Lehota v dosahu štátnej cesty 1. triedy č.
I/9. Susedné pozemky sú zastavané
rozptýlenou a radovou zástavbou
samostatne stojacich rodinných domov a záhradkárskou osadou s chatami. Budova je klasifikovaná ako

Podnikatelia z mestských častí Morovno a
Nová Lehota zaplatia nižšiu daň zo stavieb
Znížením sadzby miestna samo
správa reaguje na požiadavky
podnikateľov v snahe zmierniť
nepriaznivé hospodárske dosahy
a zabezpečiť ekonomickú stabilitu.
Firmy a živnostníci, ktorí podnikajú
na území handlovských mestských
častí Morovno a Nová Lehota, zaplatia budúci rok nižšiu daň zo stavieb.
Nižšiu sadzbu dane, teda dve eurá za
štvorcový meter oproti pôvodným
trom eurám, zaplatia podnikateľské
subjekty a živnostníci za priemyselné stavby, stavby, ktoré slúžia energetike, na skladovanie, stavebníctvo
a administratívu. Za stavby, ktoré sú
určené na ostatné podnikanie, zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu pre ostatné podnikanie
zaplatia zase 2,90 eura za štvorcový
meter namiesto 3,20 eura. Podľa odhadu radnice sa nové sadzby týkajú

Budova bola daná do užívania v roku 1970, na zubné oddelenie ju prispôsobili v roku 1980.
rodinný dom, do užívania bol daný v
roku 1910. K domu prislúchajú parcely C-KN č. 229/2 o výmere 174 m2 a
C-KN č. 229/1 o výmere 651 m2. Minimálna východisková kúpna cena je
13 080,53 eur.
Dom z roku 1890
Budova na Dolnom konci na Ulici
Prievidzská č. 71 je klasifikovaná ako
rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých
miestností je určená na individuálne
bývanie. Rodinný dom bol daný do
užívania v roku 1890, v súčasnosti
nie je udržovaný. V roku 2020 bol v
dome rozsiahly požiar drevených
konštrukcií krovu a stropov. Následkom požiaru došlo k vážnym statickým poruchám prvkov dlhodobej
životnosti. Miera poškodenia stavby
je 69,38 %. Mestské zastupiteľstvo
schválilo zámer predať rodinný dom
súpisné číslo 692 a pozemok parcela
C-KN č. 1628 o výmere 104 m2. Minimálna východisková kúpna cena je 2
475,41 eur.

dvoch podnikateľov.
Nové všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti, ktoré na
svojom rokovaní v pondelok (14. 12.)
schválili mestskí poslanci, počíta i s
ďalšou väčšou zmenou. “Rozšírili sme
okruh zliav v časti, kde uplatňujeme
zľavy, aj pre majiteľov bytov, pretože
byty ako také nie sú samostatne charakterizované ako nehnuteľnosť v daňovom zákone. Tento okruh nám tam
chýbal,” doplnil vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Peter
Mendel.
Zníženú daňovú povinnosť o 25 percent budú mať v budúcom roku vlastníci bytov určených na trvalé bývanie,
ktorí sú držiteľmi preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu,
ako i osoby staršie ako 65 rokov.
(TASR)

FOTO: INU

Priamy predaj
Mesto Handlová dostalo žiadosť o
kúpu pozemku na Hornom Konci
Handlovej za účelom výstavby rodinného domu, vytvorenia ovocného
sadu a chovu včiel. Keďže žiadatelia
nemajú k pozemku právny vzťah, nie
je možné ho predávať ako prípad
hodný osobitného zreteľa, ale formou
priameho predaja – podania cenovej
ponuky. Ide o pozemok parcela C-KN
č. 3354/1 – záhrada o výmere 3296
m2 (právny stav: parcela E-KN č. 1512
a parcela E-KN č. 1514). Minimálna
východisková cena je 8,70 eur/m2.
Termín predkladania návrhov k
vyhláseným obchodným verejným
súťažiam a priameho predaja je
piatok 29. januára 2021 do 13.00
hod. Špecifikácie obchodných ve
rejných súťaží, ako aj jej podmien
ky a časový priebeh, sú zverejnené
na webovom sídle mesta www.
handlova.sk v sekcii Úradná tabuľa,
resp. na Mestskom úrade Handlo
vá č. d. 13. Bližšie informácie na tel.
čísle: 046 / 519 25 21.

Decembrová schôdza mestského zastupiteľstva sa konala v Dome kultúry.

FOTO: INU

Aktivační pracovníci klčujú náletové kroviny

Materská škola prij- Okresný úrad sídli Do nocľahárne iba s
me učiteľa / učiteľku na novej adrese
negatívnym testom
Materská škola v Handlovej prijme
učiteľku alebo učiteľa materskej školy. Kvalifikačné predpoklady uchádzačov definuje zákon o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhláška o kvalifikačných
predpokladoch. Od úspešného uchádzača sa očakáva bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie práce s
PC, pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup k práci, ochota, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť.
Pracovné miesto bude voľné od 11.
januára 2021. Zoznam požadovaných
dokladov a celé znenie pracovnej
ponuky je zverejnené na webstránke
mesta v sekcii Pre obyvateľov – Školy
v Handlovej – Zamestnanie. Požadované doklady je potrebné doručiť do
22. decembra 2020 na adresu materskej školy v zalepenej obálke. Uchá
dzačov, ktorí budú spĺňať požadované kritériá, bude škola kontaktovať
obratom telefonicky.
(RED)

Od pondelka 21. decembra bude
Okresný úrad Prievidza presťahovaný do nového sídla na ulici G. Švéniho 3H Prievidza, kde bude poskytovať
služby prostredníctvom klientského
centra. Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientského centra Prievidza sú
nezmenené: pondelok, utorok, štvrtok od 8:00 do 15:00, streda od 8:00
do 17:00, piatok od 8:00 do 14:00. (OÚ)

Testovať na COVID
budú aj cez Vianoce
Testovanie na COVD-19 v mobilnom
odberovom mieste v nemocnici AGEL
Handlová bude počas sviatkov otvorené v pracovné dni tak ako doteraz
od 8.00 do 14.00 hod. Otestovať sa
bude možné aj 2. sviatok vianočný,
26. decembra od 8.00 do 12.00.
(RED)

DISPEČING ZIMNEJ ÚDRŽBY
nonstop linka
0918 471 852

Minulý rok chodili do nocľahárne
v pivničných priestoroch Dorky
pravidelne prespávať štyria, piati
ľudia.
Nezisková organizácia Jazmín už viac
ako pätnásť rokov pomáha ľuďom,
ktorí sa ocitnú v krízovej životnej
situácii. Okrem iného otvára každú
zimu nocľaháreň pre bezprístrešných
obyvateľov. Kým po minulé roky
nocľaháreň fungovala tak, že klienti
večer prišli a ráno odišli, tento rok to
kvôli pandémii koronavírusu nie je
možné. „Pokiaľ bude chcieť človek v
núdzi prenocovať, musí mať negatívny test na COVID-19. Bude mať však
možnosť zotrvať v zariadení dlhšie
obdobie. Mal by trochu iný režim
ako naši klienti, bol by v priestoroch
nocľahárne, kde majú okrem základného vybavenia k dispozícii sprchu,
aj možnosť uvariť si kávu. Pravidlom
však u nás platí zákaz požívania alkoholických nápojov,“ povedala riaditeľka zariadenia Viera Mrázová.

Aktivační pracovníci okrem odstraňovania opadaného lístia už druhý mesiac
klčujú náletové kroviny na svahu medzi Poštovou a Dimitrovovou ulicou. Nakoľko ide o rozsiahlu oblasť, budú tieto práce prebiehať až do apríla 2021, kedy
aktivační pracovníci začnú s kosením verejnej zelene.
Ľudmila Hegliová, koordinátorka aktivačných prác

Štát preplatil náklady mesta na testovanie
Ministerstvo vnútra uhradilo mestu
Handlová všetky náklady spojené s
prvou vlnou kornovavírusu a dvomi
kolami testovania na COVID-19.
Počas prvej vlny koronavírusu malo
mesto zvýšené náklady za obstaranie
ochranných prostriedkov, dezinfekciu a mzdové náklady 12 127,78 eur.
Náklady mesta na prvé kolo testovania dosiahli 31 011,50 eur, na druhé
kolo 22 910,97 eur. Ako potvrdila Jana
Grenčíková z ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej,
štát náklady mesta preplatil v plnej
výške v sume 66 050,25 eur.
(RED)

4

ŠKOLSTVO

Zo škôlky do školy. Žiaci nakrútili predškolákom video Imatrikulácia prvákov v ZŠ Školská
Aj vy radi chodíte na návštevy? Je to
skvelé prísť ku starkej, ku kamoške,
k spolužiakovi, ponúknuť sa niečím
dobrým, spoločne sa zahrať a stráviť príjemné chvíle. O takéto zážitky
sú v tomto školskom roku naše deti
ochudobnené. V bežnom režime sa
na usilovných prvákov chodia pozerať predškoláci. Závidia im, že už
vedia čítať, písať, aj to, že nemusia v
škole spať. Naši prváci sa zase vďačne
na chvíľu vrátia do ich starej škôlky,
aby sa stretli s bývalými kamarátmi.
Väčší žiaci radi pripravujú program, v
ktorom sa môžu predviesť pred maličkými. A práve toto všetko nám začalo
veľmi, veľmi chýbať. Hľadali sme spôsob, ako našich budúcich prváčikov

potešiť a ukázať im, ako je v našej
škole dobre a že na nich myslíme. Začali sa veľké prípravy. Pani učiteľky vymýšľali, plánovali a organizovali. Deti
strihali, lepili, balili a zdobili. A výs
ledkom nášho spoločného snaženia
bol Mikulášsky balíček pre každého
handlovského predškoláka. Nebojte
sa, nebol plný sladkostí. Bola v ňom
omaľovanka s vianočnými obrázkami
a pracovnými listami, ktoré využijú
v triede. Farbičky ako stvorené pre
detské pršteky. Zvieratko alebo postavička z papiera, ktorú vyrobili deti
v ŠKD. A pre maškrtníkov aj malé sladké prekvapenia. Najväčšie prekvapenie je však určite to, ktoré zasvietilo v
očkách detí. A aby predškoláci videli,

že na nich tuho myslíme, nakrútili
sme spoločné video, ktoré im pani
učiteľky v škôlke pustili. Ak ste aj vy
zvedaví, ako sa v čase korony vytvárajú priateľstvá na diaľku, môžete ho
vidieť na našej webovej stránke. Teraz
to nejde a návštevy sú zakázané, ale
ako vravia deti v nakrútenom videu:
„A keď tieto rúška zhodíme, na návštevu prídeme!“ Zatiaľ nám musia stačiť odkazy, videá, vzájomné darčeky,
dojímavé ďakovné listy od pani učiteliek z materskej školy a dobrý pocit, že
napriek tomu, že sme od seba ďaleko,
máme k sebe blízko.
Šťastné a veselé Vianoce želajú Severáci!
Mgr. Elena Dobišová, ZŠ Mierové námestie

„Ja, prvák, sľubujem Vám..“
Po troch mesiacoch od nástupu
prváčikov do školy nadišiel čas ich
slávnostného prijatia do cechu žiackeho. Úspešne zvládajú čítať a písať
nové písmenká, lúskajú matematické
oriešky. Pozvanie do všetkých troch
prváckych tried prijala aj pani riaditeľka. Slávnostne im odovzdala imatrikulačný list a sladkú medovníkovú
medailu s triednym symbolom.
Našim najmladším žiakom školy prajeme veľa trpezlivosti, aby mali radosť
zo svojej práce. Rodičom prajeme,
aby si našli dostatok času na učenie

a spoločné zážitky so svojimi deťmi
Milí rodičia!
Súčasná situácia nám neumožňuje
zrealizovať spoločné stretnutie. Nemôžeme Vás pozvať do priestorov
našej školy, aby ste sa osobne mohli
pozrieť na Vaše deti a popýšiť sa ich
školskými úspechmi. Veríme, že ak
sa epidemiologická situácia zlepší a umožní realizáciu hromadných
podujatí, stretneme sa všetci spolu
v jarných mesiacoch na príjemnom
posedení.
Učiteľky 1. ročníka

Jedna z troch prváckych tried detí prijatých do žiackeho cechu.

FOTO: ZŠŠ

Aj Mikuláš už vymenil plast za látku

Ak ste aj vy zvedaví, ako sa v čase korony vytvárajú priateľstvá na diaľku, môžete to vidieť na webovej stránke školy.

FOTO: ZŠMN

Malí lovci baktérií a vírusov znovu vyrazili do akcie
Hygiena je teraz dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Učíme sa o tom
odmalička a v tomto období si to pripomíname častejšie. Školám na Slovensku, a aj tej našej, v tom pomáha
firma Domestos. Poučne a zábavne.
Súťažné aktivity sme zahájili prvým
kolom. V ňom žiaci 4. C a 4. B dokázali, že umývanie rúk je dôležité a
treba si ich vedieť umývať pomaly a
dôkladne. Nie je to žiadna sranda, aj
keď natieranie dlaní temperovou farbu a jej precízne zmývanie presným
postupom pripomínalo vedecký po-

kus. Dúfame, že si na to deti spomenú
vždy, keď budú stáť pred umývadlom.
Ale pozor, pozor! Aj v 4.A bolo uplynulý týždeň rušno. Najskôr triedny
krízový štáb konštatoval „problémy“
s kvalitou dezinfekcie a následne
bol povolaný tím mladých expertov,
aby situáciu vyriešil. Úloha: v malom
provizórnom „laboratóriu“ vymyslieť
vhodný dezinfekčný prostriedok šitý
deťom na mieru. Čiže taký, ktorý by
bol bezpečný, dezinfikoval a zároveň
hneď aj umýval ruky, aby sa deti nemuseli zbytočne zdržiavať dvojitou

činnosťou. Vedci dumali, dumali, až
sa im z hlávok parilo, potom merali,
miešali správne pomery, overovali
hustotu i vôňu prípravku. A výsledok? 2 v 1! Dezinfekcia a mydlo zároveň! Svoju originálnu kombináciu si
vyskúšali na vlastnej koži a veľmi sa zo
svojich výsledkov tešili. Po skončení
prác magický prípravok zabalili a odniesli svojim domácim „odborníkom“
na posúdenie.
Mgr. E. Dobišová, Mgr. K. Štupáková,
ZŠ Mierové námestie

Knižná búdka má nových správcov. Prevzali ju druháci
Minulý rok sme si na našej škole na
Mierovom námestí urobili drevený
domček na stračej nôžke – knižnú
búdku. A zvykli sme si ju využívať.
Pravidelne do nej nahliadnu nielen
deti, ktorým knihy prirástli k srdcu,
ale aj zvedavci, ktorí v nej hľadajú
niečo, čo by ich možno oslovilo. Aj v
takej malej búdke však treba udržovať poriadok. Ako v dome. Preto tento rok prevzali štafetu starostlivosti o
ňu žiaci 2.A, ktorí sa starajú o knižky a
vzorne v nej upratujú. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli nepotrebné knihy
a aj všetkým, ktorí knižkám z búdky s
láskou poskytli nový domov. A ak ste
zvedaví, nazrite cez bránu do nášho
dvora a vyberte si knižku, ktorej dáte
druhú šancu. Aj my to tak robíme. A
možno vložíte do knižnej búdky niečo nové, aby sme sa aj my mohli tešiť
na nové príbehy a rozprávky.
Mgr. E. Dobišová, Mgr. K. Štupáková, ZŠ MN

Na svätého Mikuláša, už je celá zima
naša – hovorí jedna stará ľudová
pranostika. V základnej škole Morovnianska cesta začala príprava na tento
obľúbený sviatok oveľa skôr. Nechceli sme zvyšovať odpadové zaťaženie
školskej jedálne, ktorá vždy pripravuje pre deti mikulášske balíčky, preto
dostali druhú šancu staré červené
transparenty. Pani upratovačky z
nich ušili malé vrecúška s vločkou
alebo Mikulášom. Ozdobené látkové
vrecká putovali do kuchyne, kde pani
kuchárky do nich povkladali ovocie a
malú maškrtu. Výhoda takýchto látkových vrecúšok je zrejmá. Ušetríme
mnoho igelitových vrecúšok nielen
tento rok, ale aj tie nasledujúce. Keď
deti balíček vyprázdnia, vrátia ho späť
do školskej jedálne.
Recyklovanie a zachovanie prírody
vštepujú pani učiteľky deťom pomocou aktivít zameraných na prežitie
prírodných Vianoc. Spoločne tak s
deťmi stále objavujeme dávno zabudnuté tradície.
Kolégium Zelenej školy

Rrecykolovateľné vrecko od Mikuláša. FOTO: ZŠMC

Žiaci ZŠ Školská materčinu ovládajú

Deťom knihy prirástli k srdcu.

FOTO: ZŠMN

Žiaci 2. stupňa sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra 2020, no ani tieto
neľahké vzdelávacie podmienky a
prekážky nezabránili konaniu okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka. V predchádzajúcich dvoch
školských rokoch naši žiaci v okresnom kole tejto súťaže triumfovali
– minulý rok si 1. miesto vybojovala
Kristínka Kubovičová a rok predtým
obsadila 3. miesto Sarah Jankulová.
Tohtoročné okresné kolo súťaže bolo
ale iné, uskutočnilo sa totiž online,
pričom súťažiaci absolvovali len vedomostnú časť - test. Čas na vypracovanie testu bol 30 minút a obsahoval
25 úloh. Súťažiaci nemali dovolené
používať žiadne pomôcky, nesmeli

komunikovať s druhými osobami,
používať mobilný telefón, ani iné zariadenia pripojené na internet.
Deviatačka ZŠ Školská, Emka Puváková, preukázala výborné vedomosti, neprerušila sériu úspechov žiakov
školy a získala 1. miesto, čím si zabezpečila postup do krajského kola.
Emka zodpovedne a usilovne pracuje na hodinách slovenského jazyka a
literatúry aj počas dištančného vzdelávania, ktoré realizujeme online cez
aplikáciu Zoom. Emke srdečne blahoželáme a ďakujeme za jej skvelý
výkon. Budeme jej silno držať palce
v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v
novom roku.
ZŠ Školská
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Okolie mesta čistilo viac ako tridsať dobrovoľníkov Vo fotosúťaži s jesennou témou
dominovali zábery z Novej lehoty
Za organizovanie environmentál
nych aktivít v Handlovej v roku
2019 udelila primátorka Silvia Grú
berová Kristíne Chovancovej Cenu
primátorky mesta Handlová.

Ekologická aktivistka Kristína Chovancová, alias Earth Angel, v spolupráci s
poslancom Tomášom Arvayom a spoločnosťou HATER-HANDLOVÁ, vyhlásila v novembri súťaž Vyčisti prírodu
a vyhraj.
Úlohou súťažiacich bolo vyčistiť ľubovoľnú lokalitu od odpadu, plné vrecia
alebo najzvláštnejší nález odfotiť a fotografie poslať na facebookový profil
Earth Angel. „Cieľom súťaže bolo nájsť
spôsob ako sa spojiť pre dobrú vec,
motivovať ľudí a znovu poukázať na
problematiku čiernych skládok v prírode,“ napísala Kristína Chovancová
na sociálnej sieti.

Rodina Kmeťovcov s plnou vlečkou odpadu vyzbieraného z prírody.

Andrej Strohner na kope odpadu, ktorý v prírode nemá čo robiť.

FOTO: FB EARTH ANGEL

FOTO: FB EARTH ANGEL

Súťaž trvala od 10. do 30. novembra.
Do aktivity sa celkovo zapojilo 34 ľudí,
z toho 12 detí. Vyčistili 9 prírodných
lokalít, a dve upratovania sa dokonca
konali mimo Handlovej – v okolí Slanca a Ľubietovej.
„Prvým výhercom bol Andrej Strohner, ktorého fotka dosiahla najviac
lajkov na stránke. Druhým výhercom
bol Miroslav Kmeť s rodinkou, ktorí
každý rok nezištne čistia prírodu a
vždy vyzbierajú plnú vlečku odpadu,“ napísala Earth Angel. Podľa nej sú
Kmeťovci krásnym vzorom, lebo učia
svoje deti vážiť si prírodu a do čistenia prírody zapojili mladú, aj staršiu
generáciu.
„Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a napomohli k uskutočneniu tejto
akcie, a taktiež podnikom - reštaurácia Lesná a Búda - farmárske lokálne
potraviny, za príspevok do súťaže formou poukážok,“ poďakovala Kristína
Chovancová, ktorá verí, že budúci rok
už pandémia koronavírusu pominie
a opäť bude môcť organizovať hromadné čistenia prírody. Dodala, že na
budúci rok chystá niekoľko noviniek.
„Nezabudnite sledovať facebookovú
stránku Earth Angel, aby vám nič neuniklo“, doplnila.
(INU)

Základná umelecká škola dostala krásny vianočný dar
Po niekoľkých desaťročiach sa
môžu žiaci a učitelia našej školy te
šiť z nového klávesového nástroja.
Touto cestou by sme chceli vysloviť
veľké ďakujeme mestu Handlová,
pani primátorke Silvii Grúberovej,
členke Rady školy pri Základnej umeleckej škole, poslankyni Ivane Hromádkovej, že aj v tejto ekonomicky
ťažkej dobe nie sú predstaviteľom
mesta deti a ich umelecké vzdelávanie ľahostajné. Všetci malí, ale aj
tí starší klaviristi sa spolu so svojimi
učiteľmi môžu tešiť z koncertného
krídla Yamaha. Nedočkavo čakáme,
kedy sa nástroj rozozvučí na prvom
komornom koncerte v našej novučičkej malej koncertnej sále.
Dištančné vzdelávanie
Aj v tomto školskom roku došlo k prerušeniu vyučovania na našej škole v
súvislosti s ochorením Covid-19. Vyučovanie prebieha dištančnou formou
vo všetkých štyroch odboroch, vyučujúci sa spájajú so žiakmi prostredníctvom sociálnych sietí, posielajú
žiakom náučné videá, nahrávajú podklady-sprievody pre sólovú hru, sólový spev. Žiaci môžu experimentovať,
interpretovať známe skladby z filmu
podľa sluchu. Vo výtvarnom odbore
pracujú podľa zadanej témy, ľubovoľ-

nej témy, pracujú s prírodnými materiálmi. Tanečný odbor zadáva pohybové cvičenia e-mailom, skypom, cez
facebook, literárno-dramatický odbor
pracuje s množstvom materiálu, ktorý je dostupný na sociálnych sieťach,
žiaci sa venujú domácej výrobe
rekvizít, vytvoreniu vlastného diela,
scénky, rozvíjajú svoje improvizačné
schopnosti.
Bez spolupráce a podpory rodičov by
dištančné vzdelávanie žiakov našej
školy nebolo možné. Z tohto dôvodu
naše veľké ďakujeme patrí Vám, rodičia, za trpezlivosť a ochotu vytvoriť
svojim deťom primerané podmienky
na pokračovanie vo vzdelávaní. O to
viac nás teší každý pokrok žiaka, každá nová naštudovaná skladba, vytvorené dielko, zaujímavá improvizácia.

Do súťaže Handlovské momenty s
témou jesenný výhľad z okna, ktorá
prebiehala na fecebookovom profile
mesta Handlová @MestoHandlova,
poslali autori 43 fotografií. Divácku
cenu za najviac páčikov získala fotografia Michaely Zderkovej s výhľadom
zo strešného okna v centre mesta.
Odborná porota udelila cenu Miroslavovi Bilikovi za krásne kompozične prevedenú fotografiu s výhľadom
na jednu z handlovských ikon, kostol
sv. Mikuláša v Novej Lehote. „Spôsob
akým sú do výhľadu zakomponované
okenné rámy, dáva divákovi pocit, že
sa naozaj pozerá z okna, a jej autor
tým presne vystihol podstatu témy
tohto kola súťaže,“ povedal predseda
odbornej porty, Ľuboslav Kurinec z
ateliéru Spiritualphoto. Víťazi získali
prvý diel monografie mesta Handlová.
Keďže Handlovčania do tohto kola
súťaže poslali naozaj veľké množstvo
pekných fotografií, porota sa rozhodla
udeliť ešte ďalšie dve ceny - tričká s

Haikonou handlovského viaduktu. Za
krásnu atmosféru zátišia v okne s jesenným pozadím získala jedno tričko
súťažiaca “Mám Sa Fajn” a druhé tričko putovalo k Alimu Huszarovi, ktorý
potvrdil svoje kvality výborného fotografa ďalším záberom z Novej Lehoty.
„Čo sa týka témy jesenné výhľady z
okna, musím uznať, že Nová Lehota
túto tému doslova prevalcovala,“ povedal porotca Tomáš Gríger.
Nová téma: Vôňa Vianoc
Blížia sa vianočné sviatky, varíme špeciality, pečieme koláče a vonia celý
dom! Pochváľte sa svojimi výtvormi
v novom kole súťaže Handlovské
momenty. Ak pripojíte do komentára
krátky recept, inšpirujete ostatných.
Skúste zachytiť vôňu a chuť Vašich
špecialít a vianočnej atmosféry u Vás
doma. Opäť vyhrajú dve fotografie,
jednu cenu získa fotografia z najvyšším počtom páčikov, druhú odmenenú fotografiu vyberie odborná porota.
(RED)

Víťazný záber Miroslava Bilika dáva divákovi pocit, že sa naozaj pozerá z okna. FOTO: FB MESTO HANDLOVÁ

Zastávku si vzali pod patronát žiaci

Naše úspechy
Ako každý rok aj v tomto školskom
roku sú plánované rôzne súťaže a
prehliadky. Certifikátom za účasť na
medzinárodnej husľovej súťaži Prime
Violin sa môže pýšiť aj naša šikovná
a talentovaná žiačka husľovej triedy
pani učiteľky Kataríny Engererovej,
Šarlota Schlencová (4. ročník II. stupeň). Súťaž Prime Violin sa konala v
dňoch 1. - 5. decembra 2020, súťaže
sa zúčastnili účastníci zo štyroch krajín, z Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a

Brigáda žiakov ZŠ Morovnianska cesta na autobusovej zastávke v baníckej kolónii.

Talentovaná Šarlota Schlencová.

FOTO: ZUŠ

Maďarska. Odborná porota posudzovala výkony jednotlivých hráčov na
základe zaslania nahrávok prostredníctvom yutoube kanála.
(ZUŠHA)

Okolie obchodu v baníckej kolónii si
v rámci projektu Zelená škola zobrala
pod patronát Základná škola Morovnianska cesta. Ich zámerom je vybudovať tam futbalové ihrisko. Keď si
však učitelia s deťmi prišli miesto poz
rieť, do očí im udrel neporiadok okolo
neopláštenej autobusovej zastávky
bez lavičky. Rozhodli sa preto začať jej
opravou. Oslovili firmu Maslen, ktorá

FOTO: FB ZŠ MC

sponzorsky dodala plech a školáci s
pomocou učiteľov zastávku opravili a
vyčistili jej okolie. „Deti, ktoré tu bývajú, budú dávať pozor na to, aby sa tu
poriadok udržal,“ povedal iniciátor nápadu, učiteľ a poslanec Jozef Juríček.
Podľa jeho ďalších slov by futbalové
ihrisko s rozmermi 40 x 20 metrov
mohlo v blízkosti zastávky vzniknúť
do leta budúceho roka.
(RED)
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PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
Lina Gregor bude pomáhať
baníkom:
Ľudia potrebujú podať pomocnú ruku
Dnes už bývalá poslankyňa mests
kého zastupiteľstva, Lina Gregor,
sa svojho mandátu vzdala kvôli
novej práci. Od decembra nastú
pila do tímu kontaktného centra,
ktoré je súčasťou projektu Podpora
zamestnateľnosti v regióne horná
Nitra.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

nosť rozhodnúť sa, čo chcú v ďalšom
živote robiť a ísť za tým. Tento projekt ma oslovil, lebo mám skúsenosti
s komunitnou prácou a ja sama som z
baníckej rodiny. Vidím, že tí ľudia naozaj môžu mať problém so zmenou
životnej situácie, s ktorou sa musia
vysporiadať a budú potrebovať podať
pomocnú ruku. Niektorí baníci celý život pracovali iba v bani a nevedia si
predstaviť,
čo budú robiť.
10
rokoch

Kedy a prečo ste sa rozhodli, že
budete kandidovať
do 2021
mestského
Rok
bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po
zastupiteľstva?
Po návrate z Veľkejuskutoční
Británie, kde som
Máte už od baníkov spätnú väzbu?
sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.
žila niekoľko rokov, som sa vrátila späť
Majú záujem o projekt?
domov, na Horný Koniec v Handlovej
Projekt je ešte len na začiatku. V janua zistila som, že to tam vyzerá rovnaári by malo mať kontaktné centrum
Integrované
ko ako keď som pred
rokmi odišla. Nič a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:
svojich prvých účastníkov. Projekt
sa nezmenilo. Aj keď centrum mesta
bude trvať tri roky. Verím, že baníci sa
sa zmodernizovalo, v okrajových časzapoja v čo najväčšom počte, že nám
tiach zastal čas. Začala som s ľuďmi o presnejšie
budú
dôverovať
skrátenie
časua že čo najviac z nich
šetrenie životného
bezpečnosť
tom hovoriť a vytvorili sme komunitu, a kvalitnejšie údaje
sa
prirekvalifikuje
vypĺňaní a nájde si adekvátnu
prostredia
ktorá chcela svoje problémy riešiť. Zaprácu. Je tiež potrebné uvedomiť si,
čala som zbierať podnety od občanov
že títo naši baníci sú tí poslední, ktorí
a chodiť na mestské zastupiteľstvo.
z bane vyjdú. Po nich už ďalší nebuNespokojných s vtedajším stavom a
dú. Aktívne baníctvo pomaly končí.
so smerovaním mesta nás bolo viac.
Je dôležité udržať banícke tradície a
Snažili sme sa upozorňovať na ne- Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. motivovať baníkov k tomu, aby nám
dostatky, ktoré v meste boli. Spojili
ich pomohli udržať čo najdlhšie.
sme sa do neformálnej skupiny Lepšia Handlová a nakoniec to vyústilo
Vzdávate sa všetkých svojich funk
FOTO: INU cií v samospráve?
až do našej spoločnej kandidátky do Lina Gregor bude aj naďalej pôsobiť v dvoch komisiách a v správnych radách mestských neziskových organizácií.
volieb. Chceli sme ukázať, že sa veci
Nie, zo vzdania sa mandátu vyplýva
dajú robiť inak a lepšie.
sa mandátu. Horný koniec bude mať to poslanie. Som veľmi rada, že naši Od decembra ste koordinátorkou iba vzdanie sa členstiev v orgánoch,
teda minimálne ďalšie dva roky svoju poslanci sú aktívni, že ľudia začínajú komunitných aktivít kontaktného ktoré môžu vykonávať iba poslanci.
Čo podľa Vás robíZúčastniť
teraz mesto
pre baníkov
v Handlovej.
Čo Jesčítania
poslankyňu.
pocit, že sú tu
pre nich obyvateľa
a môžu centra
to Komisia
sa lep
sčítania
je právom a zároveň zákonnoumať
povinnosťou
každého
Slovenskej
republiky.
Pre účely
sapre ochranu verejného
šie?
sa na nich obrátiť. Byť poslankyňou bude Vašou náplňou práce?
záujmu pri výkone funkcií funkcioobyvateľom
rozumie
každý,
kto má
v Slovenskej
alebo
tolerovaný
pobyt. nárov mesta a Rada školy Materskej
Veľmi ma teším, že
sa zlepšila inforKontaktné
centrum
má vykonávať
Ako by
ste priblížili
prácu
poslanca republike
bola pre mňatrvalý,
úžasná prechodný,
životná skúse-obvyklý
movanosť občanov, že komunikácia pre ľudí, ktorí možno zvažujú, že sa nosť a naučila som sa veľa nového. podpornú a poradenskú činnosť pre školy SNP. Ostávam v Komisii výstavmesta s obyvateľmi prostredníctvom budú o túto funkciu uchádzať?
Bolo skvelé vidieť, že našou prácou baníkov, ktorí prídu o prácu v dôsled- by, územného plánovania, životného
mestských médií je na oveľa vyššej Práca poslanca je náročnejšia, ako sa sa ako mesto posúvame vpred a sme ku útlmu baníctva v našom regióne. prostredia a dopravy, v Komisii kultúúrovni, ako bola predtým.
na prvý pohľad zdá. Občania vidia len na správnej ceste za lepšou Handlo- Som členom podporného tímu, ktorý ry a cestovného ruchu, v správnych
účasť na zastupiteľstvách, komisiách, vou. Je mi preto ľúto, že som sa mu- pomôže zvládnuť zmenu životnej si- radách neziskových organizácií ASTEObyvateľale
sa ne
sčíta radách
sám alebo
s pomocou
blízkej osoby
prostredníctvom
počítača, tabletu
alebo mobilu
s pripojením
na Jazmín
internet.
A čo ste chceli dosiahnuť,
tuácie zamestnancom
bane.
Rekvali- RION,
a na mestských
podujatiach.
sela vzdať
poslaneckého mandátu.
a Handlovské lesy. Zárostihli ste to presadiť?
fikáciu
absolvujú
v
Novákoch,
my
im
V
skutočnosti
je
za
tým
ale
aj
veľa
Zákon
žiaľ
neumožňuje
byť
súčasne
veň
ostávam
predsedníčkou
občians
Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
Jedným z dôvodov, prečo som kan- neviditeľnej práce a kopec obeto- poslancom a zamestnancom mesta. ponúkneme poradenstvo v rôznych keho združenia Lepšia Handlová.
didovala bol aj ten, aby obyvatelia vaného voľného času. Je množstvo Na druhej strane som rada, že ma oblastiach, psychologickú podporu
Horného Konca mali
poslanca,
ktorýbude
pod. elektronicky
Ja som koordinátorkou
ko- pomôžu
informácií
z rôznych
oblastí,
ktoré kde
nahradí
Peter Dudáš,
ktorý
tiež amôcť
Prečo sa stacionárni
z neformálnej skupiny sta
V každej
obci
zriadené
kontaktné
miesto,
obyvateľom,
ktorí
sa je
nebudú
sčítať sami,
bude hájiť ich záujmy. Táto časť mes- si človek musí naštudovať - od škol- od nás, z Lepšej Handlovej. Nebolo munitných aktivít a komunitného lo občianske združenie?
asistenti.
požiadanie
k dispozícii
aj mobilní
asistenti,
ktorí v prípade
potreby
navštívia
u nich doma.
ta nie je samostatný
volebný Na
obvod
rozvoja.
Mojou obyvateľov
úlohou je baníkov
stva, cezbudú
sociálnu
oblasť až po
od- jednoduché
rozhodnúť
sa, nakoľko
Dva roky sme pracovali ako neformálako Morovno alebo Nová Lehota. Nie padové hospodárstvo. Ten záber je som mandát brala ako veľký záväzok spájať, pracovať s nimi ako s komu- na skupina a potom sme si povedali,
je preto zaručené, že jeho obyvatelia veľmi veľký. Zodpovedný poslanec, voči mojím voličom. Budem tu pre nitou. Mám na starosti komunitný že by bolo dobré to zoficiálniť. Naše
Všetky údaje,
obyvateľ
počas
sčítania
sa musia
k rozhodujúcemu
okamihu sčítania,
ktorým
budú mať svojho poslanca.
A to by ktoré
sa ktorým
a prepojenie s organizáciami
som sa
snažila
byť, trávido
časformulára
občanovuvedie,
ale naďalej,
len už vzťahovať
nie ako rozvoj
občianske
združenie chce spájať ľudí,
malo zmeniť. Žiaľ,jeto1.jejanuár
jedna z 2021.
vecí, aj riešením podnetov od obyvateľov. poslankyňa. Prihlásila som sa teda do rôzneho charakteru na území mesta, ktorým záleží na napredovaní mesta.
ktoré som nestihla presadiť. Vo voľ- Sú to hodiny strávené na telefóne, výberového konania a uspela som. ale aj mimo neho. Našou úlohou je Chceli by sme pokračovať v organizobách sme nakoniec z Horného Konca za počítačom a je dôležité vedieť, na Teší ma, že budem robiť komunitnú baníkov motivovať, naštartovať ich vaní komunitných aktivít a uchádzať
uspeli dve - ja a Marcelka Šimonová. koho sa máte obrátiť. Zastupovať ľudí prácu, ktorej som sa venovala posled- záujem o rekvalifikáciu a pripraviť ich sa aj o menšie granty, ktoré zvýšia
Aj to mi uľahčilo rozhodnutie vzdať a riešiť ich problémy nie je práca, je ných pár rokov.
na nový život mimo bane. Majú mož- kvalitu života v meste.
Silver Jurtinus

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA
PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch
uskutoční
sčítanie
obyvateľov,
domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.
budú
zabezpečené
a chránené
pred zneužitím.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
PRVÉ
ELEKTRONICKÉ
DOMOVPLNE
A BYTOV
IntegrovanéAa elektronické
sčítanie prináša mnohé výhody:
PRÍNOS
VÝZNAM
SČÍTANIA
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
Prináša nenahraditeľné
informácie
o jej demografických,šetrenie
sociálno-ekonomických
a kultúrnych
štruktúrach,
skrátenie
času
presnejšie
životného
DOMOVo stave
A spoločnosti,
BYTOV
bezpečnosť

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje

o životných podmienkach
obyvateľov
a kvalitnejšie
údajea ich bývaní.

prostredia

pri vypĺňaní

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.
Sčítanie obyvateľov
bude
prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
EDITOVATEĽNĚ
TEXTOVĚ
POLE
Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch
Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:
uskutoční
sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.
Editovateľné textové pole
presnejšie
šetrenie životného
KTO SA MÁ
ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA
bezpečnosť OBYVATEĽOV?
prostredia

a kvalitnejšie údaje
Integrované a elektronické
sčítanie prináša mnohé výhody:

skrátenie času
pri vypĺňaní

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa
obyvateľom rozumie
každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný,
obvyklý
alebo tolerovaný pobyt. skrátenie času
presnejšie
šetrenie
životného
bezpečnosť
pri vypĺňaní
a kvalitnejšie údaje
prostredia

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO

WWW.SCITANIE.SK

Obyvateľ sa sčíta
sám alebo
s pomocou blízkej
prostredníctvom
počítača, tabletu
alebo
s pripojením
na internet.
Sčítanie
obyvateľov
bude osoby
prebiehať
od 15. februára
2021 do
31.mobilu
marca
2021.
Sčítací formulár
bude dostupný
na webovej stránke
www.scitanie.sk
alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
KTO
SA MÁ
ZÚČASTNIŤ
SČÍTANIA
OBYVATEĽOV?

Zúčastniť
sa sčítania
je právomkontaktné
a zároveň miesto,
zákonnou
povinnosťou
každého
Slovenskej
republiky.
účely
sčítania
sa
V každej obci
bude zriadené
kde
obyvateľom,
ktorí saobyvateľa
nebudú môcť
elektronicky
sčítaťPre
sami,
pomôžu
stacionárni
obyvateľom
každý,
má v Slovenskej
republike
trvalý,
obvyklý
alebo tolerovaný
asistenti.
Na rozumie
požiadanie
budúkto
k dispozícii
aj mobilní
asistenti,
ktorí prechodný,
v prípade potreby
navštívia
obyvateľovpobyt.
u nich doma.
KTO
SA
MÁ ZÚČASTNIŤ
SČÍTANIA
OBYVATEĽOV?
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VOĽNÝ ČAS

Tip na prechádzku - Remätská cesta a Kozie chrbty “Nebojte sa, on vám nič nespraví”
Asi každý z nás už zažil nepríjemnú
skúsenosť, keď k vám pribehol nez
námy voľne pustený pes a vy ste si
neboli vôbec istí, či ste v bezpečí.

Dva svety na Kozích chrbtoch.
Keďže na sviatky nám hrozí, že veľa
možností na cestovanie nebudeme
mať, ponúkame vám tip na výlet do
prírody v blízkom okolí mesta. Je
nenáročný, ľahko dostupný, zvlád
nu ho deti, aj seniori a ponúka prí
jemný oddych, ktorý si cez sviatky
všetci zaslúžime.
Remätská cesta - pekná rodinná
prechádzka
Lesná cesta, ktorú Handlovčania poznajú pod menom Remätská cesta, sa
začína nad Handlovským rybníkom
pri vstupe do Novej Lehoty a kľukatí sa popod Kremnické vrchy až po
chatu Poniklec na Remäte. Z Handlovej je cesta ľahko dostupná prechádzkou chodníkmi cez Hasičskú
lúku, po zelenej značke cez Kunešovské lúky, Pstruhárske lúky alebo
početnými lesnými cestičkami. Stačí
si držať z Handlovej východný smer
a každý chodník nakoniec vyústi na
Remätskú cestu. Pozdĺž cesty sa nachádza niekoľko populárnych ohnísk
a studničiek ako napríklad Meteor,
miesto stretávania trampov, s pekným ohniskom a “skamenelinou”
dinosaura. Nemusíte sa však ani nikde zastavovať, ľahká prechádzka po
ceste tichým lesom vás isto privedie
na krajšie myšlienky, ktoré patria k
vianočným sviatkom.

FOTO: SPIRITUALPHOTO
Kozie chrbty - podceňovaná
kvalita
Pre zdatnejších jedincov, ktorí hľadajú dlhšiu turistiku, je zaujímavým
spestrením chodník z Remätskej
cesty po zelenej značke až na Sedlo
pod Vysokou. V okolí smerovníka
“Zimné úbočie” si môžete pri troche
pozornosti všimnúť, že chodník, po
ktorom kráčate je starostlivo vydláždený kameňmi, ktoré kedysi tvorili
cestu spájajúcu Handlovú a Kunešov.
Neskôr už terén prudko stúpa na hrebene Kremnických vrchov. Čaká vás
prechádzka hlbokým lesom, plným
divej zveri. Dávajte si pozor, ak ste
so psom, aby nepodľahol loveckým
pudom a nechytil stopu. Okrem vysokej zveri tieto lesy obývajú aj šelmy,
ktoré v zime vyrušovať určite netreba. Po stúpaní pri turisticej značke
Sedlo pod Vysokou môžete odbočiť
doľava na červenú značku smerom
na Bralovú skalu. Prechádzate tajuplným lesom po Kozích chrbtoch, kde
skutočne zriedka stretnete živú dušu.
Tento chodník je súčasťou legendárnej cesty hrdinov SNP z Dukly až po
hrad Devín. Zároveň kráčate po medzinárodnej diaľkovej turistickej ceste
E8, ktorá sa v dĺžke 4700km tiahne zo
západného pobrežia Írska až po hranice s Tureckom neďaleko Istanbulu.
Tí odvážnejší môžu ešte hodinu a pol

po chodníku pokračovať až na Bralovú skalu, za čo budú odmenení krásnymi výhľadmi do Handlovskej doliny
i Turčianskej kotliny.
Pokiaľ sa rozhodnete ostať v nižších
polohách a pokračovať po Remäts
kej ceste, tak v jej južnejšej časti nad
Horným koncom môžete vidieť stopy
obydlí, základy budov a staré cesty,
ktoré pripomínajú, že pred zosuvom
pôdy z roku 1960 bola aj tu Handlová. V tejto časti sa na cestu napájajú
aj výšľapové chodníky Handlovských
trailov, ktoré vás dovedú späť do mesta.
Tajomná aj čarovná
Prechádzka po Remätskej ceste má
v sebe zvláštne čaro. V hmle pôsobí
tajomne, v snehu rozprávkovo a za
slnečného dňa vytvára nízke zimné
slnko čarovné lúče medzi korunami
stromov. Je tu menšia frekvencia turistov ako na druhej strane v pohorí
Vtáčnik s lákavými dominantami
Malého a Veľkého Griču. Ponúka však
veľmi príjemnú prechádzku lesom a
tých, ktorí hľadajú plnohodnotnú turistiku, určite poteší hrebeňovka cez
Kozie chrbty. Prajeme vám príjemný
oddych v prírode.
Tomáš Gríger, koordinátor cestovného ruchu

Aj keď pes nemusí mať zlé úmysly,
vie dobre vystrašiť, o to viac, ak je s
vami malé dieťa alebo máte pri sebe
svojho psa. A bohužiaľ často práve
veta „nebojte sa, on nič nespraví”
predchádza vážnym situáciám, keď
sa niečo zlé naozaj stane. Ideálne by
táto veta z úst majiteľa nikdy zaznieť
nemala, pretože znamená, že majiteľ
už psa nemá pod kontrolou, inak by
ho od neželaného zabehnutia k vám
včas odvolal.
Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová nie je voľný
pohyb psov zakázaný. Je však neodporúčaný a v dnešnom článku si zhrnieme riziká spojené s ním.
V prvom rade si treba uvedomiť, že
aj keď sú psy naši miláčikovia, majú
ostré a silné zuby a potenciál ublížiť.
Len vďaka svojej priateľskej povahe
nimi pes ubližovať nechce. K vytvoreniu tejto mierumilovnej povahy je
však dôležitá správna socializácia a
výchova, ktorá je veľmi bežne zaned
bávaná. Ale aj v prípade, že pes je
dobre vychovaný, socializovaný a
má pokojnú povahu, rovnako ako
je to u nás ľudí, aj pes môže mať zlý
deň, môžu mu prasknúť nervy, je príliš rozjašený alebo sa proste pomýli.
Istota, že pes pustený na voľno nikomu neublíži, jednoducho neexistuje
a preto je vždy nutné mať psa aj bez
vodítka pod kontrolou.
Viete si privolať psa?
Základný povel, ktorý musíte mať
zvládnutý, keď chcete psa pustiť na
voľno, je privolanie. Je to najdôležitejší povel zo všetkých, zároveň je to
však jeden z najnáročnejších povelov
a málo psov ho ovláda v každej situácii. Možno si pomyslíte, že práve ten
váš psík je jeden z tých poslušných.
Ale príde k vám pes na zavolanie aj
keď uvidí mačku? Bicykel? Iného psa?
Alebo v lese zavetrí lesnú zver? Dosiahnuť privolávačku, ktorá funguje
vždy a všade, je dennodenná práca
na celý život. Naučiť psa, čo znamená
„ku mne” je to najmenej, ale dosiahnuť, aby to pes rešpektoval a dodržal
vždy, je o budovaní vzájomného vzťahu so psom a to je dlhodobé úsilie.
Predovšetkým vo svete, kde trávime
dni v práci, či škole, zaneprázdnení
povinnosťami, pričom pes je doma
sám, nemusí mať majiteľ dostatok
priestoru na pestovanie pevného
vzťahu so svojim psom. Spoliehať sa

Chce sa hrať alebo utočí?
len na privolanie, je vždy riziko a treba
s tým počítať vždy, keď psa púšťame
a uvedomovať si, čo sa môže stať, keď
pes neposlúchne.
Nezodpovednosť
sa stala novou normou
Ľuďom často príde normálne, že ich
psík si na venčovisku alebo na výlete
v prírode odbehne ďalej pozdraviť
okoloidúcich ľudí alebo iného psa
a neuvedomujú si nebezpečenstvo.
Však psík je dobrý, „on nič nespraví”.
Ale ako viete, že ten druhý psík, za
ktorým odbehol, nič nespraví? Ako
viete, že dieťa, za ktorým odbehol,
nemá zo psov panický strach alebo
nemá na psov alergiu? Váš pes naozaj nemusí byť zlý. Stačí, keď stredne
veľký pes do dieťaťa pri troche neopatrnosti drgne alebo naňho od radosti vyskočí, zvalí ho, a zranenia, či
psychické traumy sú na svete. Preto
platí zásada, že psa k cudzím ľuďom
ani iným psom nepúšťame NIKDY.
Keď chceme, najprv sa opýtame, či k
nim psa môžeme pustiť a rovnako to
platí naopak, keď chceme pohladkať
cudzieho psíka, najprv sa majiteľa
opýtame, či môžeme.
Platí vzájomný rešpekt
Problém voľne pustených psov nes
pôsobujú psy, ale ich majitelia. Platí to
isté, čo je základom ľudských vzťahov
všeobecne. Vzájomný rešpekt a úcta.
Ak si svojim psom nie sme celkom
istý, tak ho na verejných priestranstvách nepúšťame. Denne trénujeme
spoľahlivú privolávačku. Ušetrí vám
to množstvo starostí a pomôže vám
vybudovať si s vaším psíkom krásny
harmonický vzťah.
Mestský kynologický klub Handlová
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KRÍŽOVKA / POZVÁNKA

Vianočná krížovka
Milí čitatelia, ďakujeme Vám za priazeň v roku 2020. S vianočnou krížovkou si môžete zasúťažiť. Po jej vyplnení ju stačí vystrihnúť, vyplniť políčko
s Vašimi kontaktnými údajmi a vhodiť
do schránky na budove MsÚ Handlová. Vaše vylúštené krížovky zbierame
do 6. januára 2021. Traja výhercovia
od nás obdržia tričká HAIKONY –
MOST a malú pozornosť. Znenie taj-

ničky a výhercov zverejníme v prvom
čísle Handlovského hlasu v roku 2021.
Výhercov budeme kontaktovať.

Handlovský hlas Vám praje
pod vianočným stromčekom
(TAJNIČKA)

Meno, priezvisko: ......................................................................................................................
Telefónne číslo: ......................................................................................................................
Email: ......................................................................................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová , 0908 342 616, handlova@handlova.sk.
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu – zlosovanie
výhier. Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so
spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Podrobnosti
o ochrane osobných údajov sú dostupné na www. handlova.sk/ samospráva/
osobnyudaj.

Podpis: .......................................................................................
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DOTAZNÍK

PROGRAM ROZVOJA MESTA

Program rozvoja mesta je základným strednodobým plánovacím dokumentom na úrovni mesta. Je tvorený na princípe multisektorového partnerstva na miestnej úrovni. Na
základe analýz územia identiÞkuje jeho potreby a v strategickej časti navrhuje víziu, ciele a priority v rôznych oblastiach života.
Mestské zastupiteľstvo 14. 12. 2020 schválilo predĺženie platnosti súčasného Programu rozvoja mesta 2016-2020 do 31. 12. 2021. Dôvodom je zosúladenie so stratégiou
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bude vypracovaná počas roku 2021. Zároveň budú v roku 2021 špeciÞkované rámce pre čerpanie eurofondových zdrojov na
nadchádzajúce programové obdobie a rámce pre čerpanie z Fondu spravodlivej transformácie, do ktorého je zahrnutý aj región hornej Nitry.
Dáta z nižšie uvedeného dotazníku budú spracované a výsledky použité v Programe rozvoja mesta Handlová 2022 - 2027, ktorého spracovanie a schválenie je plánované do
augusta 2021.

ANKETA: HANDLOVÁ 2027

Vážený respondent, mesto Handlová pripravuje strategický dokument Program rozvoja mesta Handlová na roky 2022-2027. Výstupy z Vami vyplneného dotazníka budú do
dokumentu zapracované. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 3 minúty. Ďakujeme za Vašu spoluprácu.
Vyplňte a vyhrajte

Z vyplnených dotazníkov vyžrebujeme tri, za ktoré výhercovia získajú MonograÞu mesta Handlová I a dve tričká s motívom handlovského viaduktu.
Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplňte kontaktné údaje v sekcii 7 tohto dotazníka.

OSOBNÉ ÚDAJE

NA OZNAČENIE ODPOVEDÍ POUŽITE X ALEBO ✔, ALEBO ODPOVEĎ ZAKRÚŽKUJTE.
Ohodnoťte mesto známkou od 1 (najlepšie) po 5 (najhoršie) v nasledovných oblastiach:
A

Dostupnosť poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti
(kožný lekár, ortopédia, kardiológia, neurológia atď.)

1

B

Dostupnosť poskytovania sociálnej starostlivosti a pomoci
(opatrovateľská služba, asistencia s prepravou k lekárovi atď.)

1

Zveľaďovanie, resp. udržiavanie kultúrneho dedičstva mesta
(napr. kultúrne pamiatky, technické diela)

1

D

Možnosti spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia v meste
(napr. jarmok, trhy, kultúrne podujatia, športoviská, ihriská)

1

2

3

4

5

E

Dopravné spojenie s okolitými mestami a obcami
(štátne cesty, cestná a železničná hromadná doprava)

1

2

3

4

5

Bývanie
(dostupnosť bytov, cena bytov, náklady na bývanie)

1

C

F

1

4

G

Občianska vybavenosť a služby
(školy, obchody, špecializované predajne a služby)

2

3

4

5

1

2
2

2
2

3
3

3
3

4
4

4
4

5

5

Zamestnanosť
(možnosti zamestnania v meste)

1

2

3

4

5

I

Zapájanie sa obyvateľov do diania v meste - vecí verejných
(účasť na mestskom zastupiteľstve, dobrovoľnícka činnosť, podpora verejných aktivít, či podujatí)

1

2

3

4

5

J

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo
(poriadok, odpad, zeleň, vzhľad mesta)

1

2

3

4

5

K

Komunikácia mesta
(informovanie samosprávy o svojich aktivitách)

1

2

3

4

5

L

Kvalita samosprávy - samospráva bližšie k občanom
(prístup úradníkov, elektronizácia, dostupnosť úradu)

1

2

3

4

5

M

Imidž mesta
(ako si myslíte, že je Handlová vnímaná z pohľadu návštevníkov mesta, resp. obyvateľmi iných miest)

1

2

3

4

Zelené mesto
Mesto by sa malo zamerať na ekologický a udržateľný rozvoj a stať sa zelenou "oázou" v regióne (vytváranie zelených
plôch, priťahovanie inovatívnych a ekologických podnikov, zintenzívniť zber separovaných zložiek odpadu a bio odpadu,
prestavba existujúcich budov na energeticky efektívne, optimalizácia dopravy v meste atď.)

C

Centrum poľnohospodárstva
Mesto by malo využiť svoj potenciál pre poľnohospodárstvo a podporovať obnovenie ovocných sadov, chovu oviec,
hydiny, dobytka a ďalších poľnohospodrskych aktivít.

D

Mesto pre život
Mesto by malo vytvoriť podmienky na bývanie pre mladé rodiny, ktoré by v meste žili, ale za prácou a do škôl by
dochádzali aj do okolitých miest.

Mesto pre oddych a turizmus
Mesto by malo vytvárať oddychovú a turistickú infraštruktúru, kde by trávili svoj voľný čas aj obyvatelia z iných miest.

Nie

deti a mladiství do 18r
mládež od 19 do 30r

C

dospelí od 31 do 64r

D

senior od 65r

A

6

Neúplné základné vzdelanie

B

Základné

C

Stredné ( s vyučením/bez vyučenia, s maturitou/bez maturity, odborné/
neodborné)

D

Vyššie odborné

E

Vysokoškolské I. stupeň

F

Vysokoškolské II. stupeň

G

Vysokoškolské III. stupeň

KONTAKTNÉ ÚDAJE
PRE ÚČELY ŽREBOVANIA VÝHRY
Meno a priezvisko:

7

Tel.č.:

5

B

B

A
B

Email:

Priemyselné mesto
Mesto by sa malo pretransformovať na iný priemysel a vytvárať podmienky pre príchod nových Þriem a prevádzok.

Áno - týmto zároveň potvrdzujem svoj
súhlas s kontaktovaním na telefónnom čísle:

Žena

Adresa (ulica, č.domu, mesto):

A

A

Muž

Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? - označte možnosť

5

Máte záujem spolupracovať na tvorbe plánu rozvoja Vašom meste alebo regiónu? Označte vhodnú možnosť prosím.
3

5

5

H

E

A
B

Aká je vaša veková kategória? - označte možnosť

Akým smerom by sa malo mesto po ukončení ťažby uhlia uberať ?
Označte možnosti číslom od 1 (najdôležitejšie) po 5 (najmenej dôležité)

2

Pohlavie - označte možnosť

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Handlová, Námestie baníkov 7,
97251 Handlová , 0908 342 616, handlova@handlova.sk. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
tomas.griger@handlova.sk. Účel spracovania: Spracovanie anketového prieskumu pre
vypracovanie Programu rozvoja mesta Handlová 2022-2027. Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov: pre potreby prevádzkovateľa, štatistické anonymné spracovanie anketového výskumu
pre použitie na spravodajské účely. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude sa. Doba
uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu – spracovanie anketového výskumu
a zlosovanie výhier. Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so
spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby
uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže
poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa
rodičovských práv a povinností. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov
bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon
nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať. Práva Poskytovateľa osobných údajov: súhlas
so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou
formou na adrese Prevádzkovateľa, Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa
prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu
osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

V Handlovej dňa:
……….……………………………………………………….…….
Podpis:
…………………………………………………….…………..……

Vyplnený anketový lístok vhoďte do schránky
pred vstupom do budovy MsÚ Handlová,
Námestie baníkov 7, alebo ho odfotený pošlite na
email: handlova@handlova.sk.
Anketu pripravilo oddelenie mestských projektov v spolupráci s oddelením
komunikácie a marketingu Mestského úradu Handlová. December 2020.
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VIANOCE

Vianoce sú sviatky blízkosti
Milí Handlovčania!
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami
a vstupom do Nového roku 2021,
chceme využiť aj my túto príležitosť
a popriať Vám všetkým, Vašim rodinám a blízkym, celému mestu, pokojné prežitie vianočných sviatkov a
Božie požehnanie, silu, pokoj a nádej
do ďalšieho roku, do ktorého o pár
týždňov vstúpime.
Tento rok bol pre nás všetkých výnimočný tým, že sme prežívali a stále
prežívame zápas s koronavírusom,
ktorý nečakane a nepozvane vstúpil do našich životov, vzťahov, spoločnosti. Všetkých nás ovplyvnil a
zanechal v našich životoch stopu, u
niekoho väčšiu a hlbšiu, u iného menšiu. Zažívame rôzne obmedzenia, na
ktoré sme neboli zvyknutí. A to, čo
prežívame, nikto z nás, ani tí najstarší
spomedzi nás nezažili. Učíme sa ako
žiť ďalej, ako napredovať a veľakrát
hľadáme spôsobom pokus omyl, ako
reagovať v danej situácií.
Tento rok nám veľa vzal, ale verím, že
nám aj veľa, ak nie aj viac dal a priniesol. Pravda, čakali sme niečo iné,
ale možno práve to nečakané, nám
pomohlo uvedomiť si skutočnú hodnotu mnohých vecí a najmä hodnotu
vzájomných vzťahov. Na záver roka
zvykneme bilancovať a hodnotiť, čo

sa nám podarilo, čo vyšlo, či nevyšlo
podľa našich predstáv, či plánov…
Chceli by sme Vás však pozvať aj ku
vďačnosti, osobitne za našich blízkych, za tých, ktorí nám pomohli, či
už dobrým a povzbudivým slovom
alebo radou, alebo dokonca niečo
pre nás urobili, hoc len malé a nepatrné gesto. Vďačnosť otvára oči srdca
a dokáže vidieť to, čo je nášmu zraku
neviditeľné. Zakončime tento rok so
srdcom plným vďaky a s týmto istým
postojom vykročme aj do ďalšieho
roka.
Vianočné sviatky sú sviatkami blízkosti, či rodinnej, medzi priateľmi a pre
veriacich, ktorí slávime narodenie
Božieho Syna, Ježiša Krista, sú svedectvom Božej blízkosti. Tento rok
bol pre nás príležitosťou uvedomiť si
hodnotu vzájomných vzťahov, ktoré
sú a tvoria základ nášho života. Nech
nám práve táto hodnota pomáha objavovať a vidieť krásu okolo nás: krásu
života, krásu každodenných situácií,
krásu obyčajných vecí.
Prajeme Vám požehnané, pokojné a
milostiplné vianočné sviatky a v novom roku veľa nádeje a síl byť strážcami a ochrancami vzťahov a vzájomného spolužitia.
Vaši handlovskí kňazi Peter Repa, Radovan Hasík

Pravý dôvod sviatkov
Príbeh Vianoc je príbehom pre všetkých ľudí. Týchto pár milých dní mení
život a tempo okolo nás bez ohľadu
na to, či sú pre nás Vianoce otázkou
viery alebo viac kultúrnou záležitosťou. Akýmsi spôsobom si príbeh Vianoc našiel cestu takmer všade. To je
na ňom to úžasné. Že je blízko nám
ľuďom bez ohľadu na naše pozadie,
prostredie a skúsenosti.
Vianoce bez príbehu Vianoc z Betlehema ostávajú milými sviatkami, ale
bez poriadneho dôvodu na oslavu.
Iste, Vianoce sú sviatkami pokoja,
rodiny, lásky, štedrosti. Ale to preto,
lebo tieto hodnoty vychádzajú práve
z príbehu narodenia Ježiša, dieťaťa v
Betleheme. Jeho narodenie prináša
posolstvo pokoja ustráchaným. Spája
rodiny jednou vierou. Hovorí o láske,
ktorú v tomto dieťati preukázal Pán
Boh svetu a štedro mu daroval svoju
milosť – každému, koho viera v tento
betlehemský zázrak priviedla k Pánu
Bohu.
Pravdou je, že skutočný dátum Ježišovho narodenia pravdepodobne nie
je 25. december a pravdou je aj to, že
kresťanská cirkev spočiatku sviatky
narodenia Ježiša neoslavovala a ako
také si ich kresťania začali pripomínať
až trochu neskôr. No nič z toho nez
namená, že vianočný príbeh stráca
svoju autoritu, či pravosť. V každom
prostredí, do ktorého kresťanstvo
prichádza, dostávajú príbehy Biblie
svoje vysvetlenie v praxi a živote ľudí.
Jednotlivé udalosti biblických dejín,
teda zápasu Pána Boha o lásku a vieru
človeka, si sprítomňujeme a prirodzene ich prežívame formou sviatkov a
osláv, aby sme ich posolstvo prežívali
ako rodiny a generácie a aby sme im
jednoduchšie rozumeli.
Od mala poznáme rôzne zvyky a tradície, bez ktorých si vianočné sviatky
nevieme predstaviť. Pre niekoho je to
špecifické jedlo, pre iného zvláštna atmosféra, pre iných sú to darčeky, pre
niekoho vianočné rozprávky. No čo
robí všetky tieto veci takými zvláštnymi? Nazdávam sa, že je to práve
vianočný príbeh Ježiša, Márie a Jozefa v Betleheme, ktorý všetkým našim
obľúbeným vianočným zvykom, tradíciám a formám dáva význam, obsah
a hĺbku.

Ak by nám pandémia tento rok vzala
mnohé z tej tradičnej vianočnej atmosféry, ba zabránila sadnúť si všetkým spoločne k sviatočnému stolu,
Vianoce aj tak zostanú Vianocami.
Lebo posolstvo o narodení Božieho
záchrancu pre každého človeka zos
táva nezmenené. Ježiša Krista nám z
Vianoc pandémia nevezme a preto
zostávajme aj tieto sviatky s nádejou a pokojom, láskou a štedrosťou v
kruhu najbližších. Tešme sa z pravých
vzácností, ktoré nám tento rok sviatky sprítomnia, zo skutočného dôvodu
nášho slávenia. Ten nie je v atmosfére,
ktorá sa dá skaziť, ten nie je v jedle,
ktoré sa vie pokaziť, ten nie je v rodine, ktorá sa nemusí zísť, ale v Ježišovi
Kristovi, ktorý prišiel pre každého z
nás, aby sa ako záchrana narodil aj do
nášho života. Aby aj náš kríž, hriech
a beznádej premenil na požehnanie,
istotu a nádej.
Mária strávila „prvé Vianoce“ len v
spoločnosti svojho drahého Jozefa
a narodeného nemluvniatka. To najvzácnejšie, čo sa im v živote stalo,
prežili šťastne aj bez zvláštnych osláv
a pozornosti. Preto nezúfajme, ak tieto sviatky budú alebo sú iné, než sme
zvyknutí a ich veselá atmosféra je narušená rôznymi obmedzeniami. Podstatu sviatkov nám nik nevezme, lebo
je Božím darom. A Pán Boh nám svoje
dary dáva aj napriek našim chybám, či
neschopnosti si ich dostatočne vážiť.
Nazýva sa to milosť.
So srdca nám všetkým prajem, aby
sme Vianoce 2020 prežili naplnení
tou Božou milosťou. Zídení a zjednotení okolo sviatočného stola kvôli
Ježišovmu narodeniu, ktoré aj Vám a
vašim rodinám prinesie nádej, posilnenie a požehnanie. Všetko to navyše
vnímajme skutočne ako vzácne Božie
dary a milosť, za ktoré buďme vďační.
Nezabúdajme na tých, ktorí nemôžu
sviatky prežívať v kruhu rodiny, pre
tragické životné príbehy alebo ostávajú v službe a pohotovosti, aby bojovali o životy a zdravie iných. Podajme im pomocnú ruku, ak je to možné.
Modlitbou, službou, pozdravom, či
vďakou, aby sme si spoločne všetci
pripomenuli, že Spasiteľ prišiel pre
každého a celý svet sa mohol tešiť.
Emil Hankovský, evanjelický farár
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spomienka
Dňa 13. decembra
uplynulo 10 smutných
rokov, čo nás
náhle opustil náš
milovaný manžel, tatko,
starký a prastarký
Karol Berényi.
S láskou spomínajú
manželka, synovia Karol a Peter, vnúčatá,
pravnúčatá a celá ostatná rodina.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme s tebou každučký deň.

Čas plynie,
ale spomienky ostávaju.
Dňa 10. decembra
uplynulo 6 rokov,
čo opustil rodinu
a priateľov, pán
Štefan Abrahám.
S úctou spomína brat
s manželkou, netere a synovec s rodinami.
Nezabúdame.

Dňa 17. decembra
uplynulo 10 rokov,
odkedy nás navždy
opustil náš milovaný syn,
otec, brat, starý otec
a dobrý kamarát
Jozef Vőlc.
Kto v srdci žije, nikdy neumiera.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 12.decembra
sme si pripomenuli veľmi
smutné druhé výročie,
odkedy nás náhle opustil
náš milovaný manžel,
ocino, svokor, brat,
švagor, dedko a pradedko
Viliam Krajčo.

3/24/12/2020/OI

Spomienka

Veľmi nám všetkým chýbaš.
10/24/12/2020/OI

dožil 25 rokov.
Navždy ostane v našich
srdiečkach. Mama,
sestra, brat, starí rodičia,
krstná rodičia a ostatná rodina.

Spomienka
Dňa 26. decembra
uplynie päť rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a priateľ
Marian Boďa.

Byť anjelom na jeden, jediný deň. Aby som Ťa
mohla objať ešte raz a povedať ti ako veľmi nám
tu dole chýbaš. Nikdy na Teba nezabudneme.
5/24/12/2020/OI

8/24/12/2020/OI

4/24/12/2020/OI

Spomienka

Dňa 6. decembra sme si pripomenuli smutné
výročie 6 rokov, odkedy nás navždy opustila
naša maminka, manželka a starká,
Daniela Pittnerová
a zároveň 6 mesiacov čo nás opustil náš ocino,
manžel a starký
Reiner Pittner.
“Milovaní odchádzajú, ale nikdy nebudú
zabudnutí. Posielame Vám do neba pusu
a objatie.
14/24/12/2020/OI

Poďakovanie
Dňa 15. decembra sme
sa naposledy rozlúčili
s našou milovanou
manželkou, mamou,
starkou a prababkou,
Máriou Košovou.

Spomienka
Dňa 12. decembra
uplynuli dva roky, odkedy
nás navždy opustila
naša milovaná maminka
Ingeborg Fleischerová.
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.

Za účasť na poslednej rozlúčke
a prejavy sústrasti ďakujú manžel a synovia.
Budeš nám veľmi chýbať.
15/24/11/2020/OI

12/24/11/2020/OI

Spomienka

Spomienka

Spomienka

Ak ste ho poznali
a mali radi, venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Monika, zať Peťo,
vnučka Barborka a sestry Marika a Magduška
s rodinami. Tak velmi chýbaš...

S láskou spomína
manželka Mária, syn Vladimír a dcéry Mária
a Anna s rodinami.

11/24/11/2020/OI

6/24/12/2020/OI

Dňa 1. januára 2021
uplynie dvadsať rokov,
odkedy nas
navždy opustil náš
milovaný ocko, dedko,
brat a švagor
Števko Horján.

Dňa 16. decembra
sme si pripomenuli
štvrté výročie úmrtia
môjho manžela,
Vladímira Krála.

S láskou a so smútkom v srdci spomínajú
deti s rodinami.

opustila. S láskou na
Teba spomínajú Tvoje
deti a vnučky.
Keď umrie mamička, slniečko zájde.
V srdciach sa uhniezdi smútok a chlad.
Na celom svete sotva sa nájde,
kto by ako mamička vedel mať rád.

Spomienka

Spomienka

Čas plynie ako rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

Dňa 15. decembra sme si
tichou spomienkou
pripomenuli 6 rokov,
čo si nás, mamička,
Želmíra Kissová,

2/24/12/2020/OI

9/24/12/2020/OI

S láskou spomína
celá rodina.

Spomienka

S láskou spomína celá rodina Pappová.
Kto v srdci žije, neumiera.

Spomienka

Spomienka

Dňa 22. decembra
by sa náš
milovaný synček,
Marek Kmeť,

Dňa 19. decembra
si pripomenieme
20 rokov odkedy nás
navždy opustil manžel,
otec, brat
a dobrý kamarát
Jozef Papp.

7/24/12/2020/OI

1/24/12/2020/OI

Dňa 3. januára 2021
uplynie 6 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
svokor a starý otec
Ladislav Májový.

Spomienka

Spomienka

Dňa 13. decembra
uplynuli tri roky od
chvíle, čo sme sa
navždy rozlúčili s našou
milovanou mamou,
starkou a prastarkou
Mgr. Romanou Pekárovou.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku. S láskou a úctou spomínajú syn,
dcéra a vnúčatá s rodinami.
13/24/11/2020/OI

Uzávierka Handlovského hlasu č. 1 / 2021 bude v utorok 5. 1.
Noviny nájdete na distribučných miestach v stredu 13. 1. 2021.

Dňa 29. decembra
uplynie 10 rokov od
chvíle, kedy nás opustila
Antónia Villárová,
rod. Pažitná.
Odišla k Bohu a tu zostalo ticho,
jej smiech už nikomu netrhá ucho,
jej prostorekosť neurazí žiadnu skrytú vadu,
jej úprimnosť už nevyvolá ani jednu zvadu.
Nie je tu a veľmi nám chýba,
pohľad k nebu sa tieto dni dvíha.
Kto ste ju poznali dobre to viete,
že nebolo lepšej na tomto svete.
Už 10 rokov spomíname,
modlitbou si pomáhame.
16/24/11/2020/OI

Rozlúčili sme sa s Petrom Pössom
Po ťažkej chorobe navždy opustil
svoju manželku Máriu, syna Petra,
dcéru Martinu a blízkych v Bratisla
ve 28. novembra 2020.
„Odovzdať svoje schopnosti a skúsenosti zvereným deťom,“ je jeden z
dvoch cieľov uvedených v životopise
pána Petra Pössa, ktorého Handlovčania poznajú ako učiteľa a športovca,
ktorý lásku k športu odovzdával deťom na každom kroku a počas svojho
celého aktívneho života. Tým druhým
cieľom bolo poraziť slovenský kapitalizmus.
Peter Pöss sa narodil 20. januára 1952
v Handlovej a pochádzal z robotníckej
rodiny. Po maturite na Strednej priemyselnej škole v Handlovej úspešne
vyštudoval Pedagogickú fakultu v
Trnave a vzdelával sa po celý svoj život, či už štúdiom jazykov, nemčiny
a ruštiny alebo zlepšovaním svojich
schopností v oblasti školského manažmentu a športu. V roku 1976 dosiahol trénerskú triedu III. pre futbal,
basketbal, hádzanú, volejbal, hokej,
atletiku, športovú streľbu a plávanie.
V deväťdesiatych rokoch absolvoval
vzdelávacie kurzy občianskej náuky,
zvláštnej vojenskej odbornosti, kurz
rozhodcu športovej streľby I., kurz
programovania v jazyku BASIC, kurz
karate, jogy a športovej rehabilitačnej masáže. Bol aktívny v politickom
a spoločenskom živote, členom Komisie športu tri volebné obdobia.
Svoj športový talent preukázal v sedemdesiatych rokoch ako dorastenecký reprezentant ČSSR vo futbale,
neskôr ako pedagóg získal množstvo
ocenení za prácu s deťmi a mládežou,
v oblasti pedagogickej a športovej,
za víťazstvá v okresných, krajských a
celoslovenských súťažiach v matematike, branných športoch a v atletike.
Organizoval mestské a okresné športové podujatia pre našu mládež.
V roku 1972 nastúpil ako baník do
handlovskej bane, kde strávil približne rok. Po ukončení štúdia na pedagogickej fakulte sa stal v roku 1976
učiteľom na Základnej škole Krššáková, od roku 1980 bol desať rokov

Hlas a prednes Petra Pössa sa dotkol mnohých sŕdc.
zástupcom riaditeľa, neskôr osem rokov výchovným poradcom a od roku
1998 sa na sedem rokov stal riaditeľom tejto handlovskej základnej školy. Po zrušení školy na Ul. Krššáková
učil na Základnej škole Morovnians
ka cesta a neskôr sa stal riaditeľom
na Základnej škole Gašpara Drozda v
Chrenovci Brusne, kde pôsobil až do
svojho odchodu do dôchodku. Jeho
naturel mu však nedovolil oddychovať. V roku 2013 začal spolupracovať
na takmer osem rokov s handlovskou
matrikou. Jeho hlas a prednes sa dot
kol mnohých sŕdc, ktoré sa lúčili s
Handlovčanmi na ich poslednej ceste.
Opustil nás vzdelaný a múdry pedagóg bdejúci nad tým, aby sa deti a
mládež rozvíjali všestranne a s presvedčením, že neustále vzdelávanie
a zároveň aktívny pohyb je cestou k
úspechu nás všetkých. Jeho posolst
vom venovaným vzdelávaniu je i jeho
rozhodnutie venovať svoje pozostatky vede.
(JP)

V ťažko prístupnom teréne horeli chatky
Pre rozbahnený terén muse
li hasiči vytvoriť tristometrové
hadicové vedenie, ktorým do
stali vodu na miesto zásahu.
V piatok 11. decembra popoludní zasahovali hasiči pri požiari záhradných
chatiek v Handlovej. Udalosť sa stala v
záhradkárskej osade SNP.
Hasičom bol oznámený požiar jednej
záhradnej chatky. „Po príchode na
miesto sme zistili, že požiar sa už rozšíril a že horia dve chatky,“ informoval
veliteľ zásahu Ľuboš Mašlonka.
Udalosť sa stala v ťažko prístupnom
kopcovitom teréne, ktorý bol silne
rozmočený a rozbahnený. Hasiči sa
tam s veľkými cisternami nedostali.
Preto museli vodu na miesto doviesť
hadicovým vedením, ktoré malo dĺž-

ku približne tristo metrov.
„Následne sme zahájili zásah. Museli sme prehľadať chatky, či sa vnútri
nenachádzajú osoby. Našťastie sme
vnútri osoby nenašli,“ priblížil Mašlonka.
Požiar ohrozoval aj ďalšiu chatku,
ktorá sa nachádzala v blízkosti. Preto
hasiči daný priestor ochladzovali. Dve
chatky, ktoré boli požiarom zasiahnuté, sa však už zachrániť nepodarilo.
Podľa operačnej správy z Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na mieste zasahovalo osem hasičov s piatimi kusmi
techniky. Pri požiari pomáhali profesionálni hasiči z Handlovej a Prievidze a
dobrovoľní hasiči z Ráztočna.
myhornanitra.sme.sk

Navždy nás opustili
Imre “Ičko” Čizmár, 57 rokov,
naposledy bytom Prievidzská 2/17.

Jaroslav Miklánek, 81 rokov,
naposledy bytom Parková 5.

Anastázia Kozáriková, rod. Marková, 84 r.,
naposledy bytom 29. augusta 8/1.

Emil Prištic, 56 rokov,
naposledy bytom Údernícka 35.

Mgr. Peter Pőss, 68 rokov,
nasposledy bytom Ligetská 3.

Magdaléna Tóthová, rod. Radvanská, 89 r.,
naposledy bytom Kunešovská 20.

Jaroslav Kőberling, 67 rokov,
naposledy bytom Mostná 55/3.

Ing. Ladislav Mucha, 76 rokov
naposledy bytom Kpt. Nálepku 80.

Florbalisti: Sme jeden tím na ihrisku, aj mimo neho Peťo Kuric patrí medzi dvadsiatku
najlepších lezcov Európy

Florbal sa pôvodne vyvinul v USA,
v polovici 50. rokov. Hrá sa v troch
tretinách po 20 minút hracieho
času. Hru hrajú piati hráči v poli a
brankár na každej strane. Vo flor
bale je povolený fyzický kontakt
len telom. O handlovskom klube
porozprával Tomáš Arvay.

Dva týždne po Majstrovskvách Eu
rópy v športovom lezení v Moskve
štartoval na Európskom pohári v
drytoolingu v Žiline.
Handlovčan Peter Kuric sa na konci
novembra zúčastnil svojho prvého
veľkého šampionátu medzi mužskou
špičkou - Majstrovstiev Európy v športovom lezení v Moskve. Aj keď Peťo
je ešte junior, prebojoval sa medzi
dvadsať najlepších mužov v Európe.
Ako druhý najmladší účastník dosiahol 13. miesto v speede, 16. miesto
v boulderingu a krásne 11. miesto v
obtiažnosti. Miestenku na Olympijské
hry do Tokia ale nezískal.
Začiatkom decembra už Peter štartoval na Európskom pohári v drytoolingu, ktorý bol súčasne aj Majstrovst
vami Slovenska v tejto disciplíne. V
Žiline súťažili muži, ženy a juniori zo
Slovenka, Česka a Poľska. Organizá-

Kedy vznikol klub Handlová North
Stars?
Klub som založil v roku 2011. Začali
sme hrávať na betónovom ihrisku na
pozváraných bránach. Aktuálne vďaka aktivite členov, ale aj pomoci Mareka Viedenského máme k dispozícii
florbalové mantinely, tréningové pomôcky, ale aj znalosti hry a tréningu.
Ako funguje klub a koľko má čle
nov?
Predkoronové fungovanie klubu
prebiehalo na troch úrovniach, ktoré boli navzájom poprepájané. Ako
krúžok v rámci centra voľného času,
školský krúžok na Základnej škole
Morovnianska cesta a ako mužský
ligovo-turnajový tím. Keďže stále pôsobíme ako amatérsky klub bez registrácie na florbalovom zväze, počet
členov sa mení. Pred pandémiou nás
bolo približne 20 aktívnych členov a
niekoľko príležitostných.
Aké úspechy ste dosiahli v ostat
ných rokoch?
Naše družstvo sa už zúčastnilo niekoľkých turnajov. Medzi úspechy patrí 1.
miesto na Korzo Cupe v Prievidzi, 2.
miesto na domácom Handlovskom
turnaji a 1. miesto na turnaji troch v
Kremnici. Od roku 2014 sa zúčastňujeme Florbal Hobby Ligy v Kremnici,
kde pôsobíme dodnes. Najväčšie ligové úspechy boli 2. a 3. miesto, na titul
zatiaľ stále čakáme.
Aký vplyv má koronavírus na fun
govanie klubu, súťaže a tréningy?
Dopad covidu by som prirovnal k autobusu, ktorý niekam smeruje a zrazu
zastaví a všetci vystúpia. Keďže florbal je halový šport, dostali sme tvrdú
stopku, čím sa úplne zastavil tréningový, herný, aj súťažný proces. Aktuálne nemôžeme trénovať, ale snažíme

Florbalisti v čase korony pomáhali čistiť prírodu v okolí Handlovej od odpadkov.
sa spájať aj inak, napríklad nedávnym
zapojením sa do výzvy zberu odpadu,
ktorú organizovala Earth Angel. Takto
si pripomíname, že tím nie sme len na
ihrisku, ale aj mimo neho.
Robíte nábory nových členov? Aké
predpoklady má mať florbalista?
Nábory nových členov robíme celoročne, takže je možné sa k nám pripojiť kedykoľvek. Máme však vekové
obmedzenie, keďže spoločne trénujeme mládež, aj muži. Odporúčaný vek
je od 12 rokov, aby nedošlo k úrazu.
Kto má záujem sa pridať, môže sa
ozvať cez našu facebookovú stránku
Handlová North Stars. Nových členov
radi privítame.
Podporuje fungovanie klubu
mesto?
Na začiatku sme hľadali spôsob, akým
by nás mohlo mesto podporiť. V minulosti nám bola od mesta preplatená sada dresov, ktorú používame
dodnes. Na komisii športu sme sa
odprezentovali a oboznámili členov
o našich cieľoch a víziach. Nepožadovali sme žiadne finančné prostriedky,
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nakoľko sme sa dohodli s CVČ, že
prejdeme pod nich ako krúžok, čím sa
zabezpečí telocvičňa. Avšak najväčším problémom pre nás je, že mesto
nemá vlastnú športovú halu, ktorá by
zodpovedala štandardom florbalového ihriska 40 x 20 m. Preto aj prípadný vstup do ligy by bol nákladnejší z
dôvodu, že domáce zápasy by sme
museli odohrať inde. Takže náklady
za prenájom a dopravu by boli o dosť
vyššie, čo je pre nás momentálne
nereálne. Avšak registrácia klubu vo
florbalovom zväze a zapojenie sa do
súťaže je jednou z našich vízií, ku ktorej by sme sa chceli dostať.
Ako oslávite budúcoročnú desať
ročnicu?
Človek si ani neuvedomí, ako ten čas
letí a zrazu to bude 10 rokov. Najväčšia oslava pre nás bude to, keď sa opäť
vrátime ku tréningom a budeme robiť to, čo nás baví. Je však možné, že
spravíme akciu aj pre ľudí, napríklad
zápas vonku na sídlisku so súťažami
a občerstvením, ale priznám sa, nad
týmto sme ešte nerozmýšľali.
Silver Jurtinus

Šesť dekád v chodeckých teniskách, päť dekád v chomúte
V histórii slovenskej chôdze je
rekordérom v počte sezón, cho
deckých pretekov i nachodených
kilometrov.
Prvé chodecké preteky absolvoval
Eduard Straka 26. júna 1960, jubileum 60 rokov súťažného pretekania
oslávil pretekmi 27. júna 2020 v Bans
kej Bystrici. Boli to jeho 533 preteky
po 12 mesačnej pauze po operácii
bedrového kĺbu. „18. júla 2020 som
štartoval na Majstrovstvách SR veteránov v Dubnici nad Váhom. Bol to
môj jubilejný 70 štart na domácom
šampionáte od začiatkov vo všetkých
vekových kategóriách. Jedenásťkrát
som štartoval na majstrovstvách Československa, päťdesiatdeväťkrát na
majstrovstvách Slovenska,“ povedal
Eduard Straka.

Celoživotný športovec, pán Straka,
oslávi koncom roka aj ďalšie jubileum – zlatú svadbu. „Manželke Gerlinde patrí obrovská vďaka za podporu,
obetavosť a trpezlivosť, za všetko
spoločne prežité, za spoločné kráčanie životom.“
Jubileá sú podľa Eduarda Straku krásne, v období pandémie si však viac
ako čokoľvek iné uvedomuje, aké
dôležité je pre človeka zdravie. „Treba
nájsť, čo nám pomôže prekonávať,
pre všetkých, toto ťažké obdobie. Karanténa, izolácia nás chráni pred nákazou, žiaľ, oveľa viac dostáva zabrať
naša duša a jej zdravie. Zo športovej
dlhovekosti a skúsenosti odporúčam
prechádzky v prírode, akékoľvek aktivity, ktoré vás bavia, spánok, zdravé
jedlo,“ uzavrel jubilant.
(RED)

tori pripravili 4 kvalifikačné cesty,
ktoré nezdolal žiaden z pretekárov.
Do finále sa prebojovalo 8 mužov a
všetky dievčatá. Finálová cesta bola
mimoriadne vytrvalostná s obtiažnosťou okolo D10. Peťo Kuric skončil
dva chyty pod vrcholom. Mužský titul
si odniesol nestarnúci Juraj Švingál,
druhé miesto európskeho pohára v
mužskej kategórií a titul vicemajstra
Slovenska vybojoval Peter Kuric.
Peťo Kuric je univerzálny športový
lezec, ktorý ovláda disciplíny lead,
speed, bouldering, aj drytooling. Ako
horolezec sa venuje ľadovému lezeniu, skalkárčeniu, aj boulderingu. Je
slovenský reprezentant Slovenského
horolezeckého spolku JAMES, elitný
športovec Národného športového
centra, je členom Slovenského olympijského tímu, aj členom juniorského
olympijského tímu.
(RED)

Eduard Straka.
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Peťo Kuric zdoláva ťažkú drytoolingovú cestu na šampionáte v Žiline.
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Bikini fitness Simona Hostačná
je vicemajsterkou sveta
V jesennej sezóne sa Simone Hos
tačnej podarilo štartovať na dvoch
medzinárodných súťažiach. Prvá sa
konala v rakúskom meste Leoben.
V kategórii bikini fitness do 169 cm
obsadila prvé miesto a v konečnom
porovnávaní víťaziek zo všetkých kategórii bikini fitness nakoniec získala
titul absolútnej víťazky rakúskeho
pohára.
Vďaka víťazstvu si vybojovala miestenku v slovenskej reprezentácii a
vycestovala na najprestížnejšiu súťaž,
Majstrovstvá sveta v španielskej Santa Susanne. V najpočtnejšej kategórii bikini fitness do 166 cm obsadila
druhé miesto a získala titul vicemajsterky sveta.
„Psychicky najnáročnejšia príprava
priniesla najkrajšie úspechy a som
rada, že týmto spôsobom dokážem
dobre reprezentovať mesto Handlová
a prácu môjho priateľa a trénera Mariána Grolmusa,“ povedala úspešná
Handlovčanka.
(RED)

Simona Hostačná na MS.
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