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Primátorka stopla vyplácanie 
dotácií a nariadila maximálne ob-
medziť výdavky mesta. 

Šírenie pandémie vírusu COVID 19 
a ekonomické straty v národnom 
hospodárstve si vyžiadali úsporné 
opatrenia aj na úrovni samosprávy. 
„Predpokladáme výpadok daňových 
a nedaňových príjmov zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky, čo 
sa následne prejaví v znížených príj-
moch mesta z daní príjmov fyzických 
osôb ako aj vlastných príjmov miest-
nych daní a poplatkov,“ povedala 
primátorka Silvia Grúberová. Až do 
odvolania preto pozastavila posky-
tovanie dotácií občianskym združe-
niam, nadáciám a iným subjektom 
poskytujúcim verejno-prospešné 
služby z rozpočtu mesta v akejkoľvek 
výške. „Krytie výdavkov na poskyto-
vanie dotácii je ohrozené neplnením 
rozpočtovaných príjmov a tým môže 
dôjsť k narušeniu vyrovnanosti roz-
počtového hospodárenia mesta,“ 
vysvetlila svoj krok Silvia Grúberová. 

Úzkostlivé prehodnocovanie 
výdavkov

Maximálne obmedziť výdavky musia 
aj vedúci oddelení mestského úradu 
a riaditelia rozpočtových a príspev-
kových organizácií mesta ako správ-
covia jednotlivých rozpočtových 
položiek. Primátorka ich vyzvala, aby 
obmedzili objednávky a neuzatvárali 
zmluvné vzťahy na dodávky tovarov 
a služieb, ktoré znesú odklad. Všetky 
výdavky na tovary a služby potrebné 
k činnosti samosprávy musia vedúci a 
riaditelia konzultovať s vedúcim eko-
nomického oddelenia, predložiť na 
posúdenie prednostovi a odsúhlase-
nie primátorke mesta.

Hrozí prepad hlbšie ako počas 
finančnej krízy

Podľa Petra Mendela, vedúceho eko-
nomického oddelenia, mesto musí 
myslieť do budúcnosti. „Čo ak zdan-
livo malá dotácia vyplatená teraz, 
spôsobí, že v máji budeme musieť 
rušiť v rozpočte významné položky 
mesta?“ položil na mestskom zastupi-
teľstve rečnícku otázku a pokračoval: 
„Podľa prognózy Rady pre roz-
počtovú zodpovednosť, ak by hrubý 

Samospráva aktivovala úsporný mód

domáci produkt štátu zaznamenal 
pokles o 10 %, znamenalo by to výpa-
dok príjmov mesta z podielovej dane 
o 1,7 mil. eur. Počas finančnej krízy 
v roku 2010 bol úbytok v príjmoch 
mesta niečo málo viac ako 1 mil. eur. 
Mesto to nieslo ťažko, boli zastavené 
všetky kultúrne, športové aktivity a 
čiastočne obmedzené samosprávne 
činnosti mesta. Prepad o 1,7 mil. eur si 
preto ani neviem predstaviť,“ povedal 
Peter Mendel.  
Ako dodal, celkový rozpočet mes-
ta je približne 14 mil. eur, príjem z 
podielovej dane by mal tento rok 
dosiahnuť podľa prognózy Minister-
stva financií SR 6 418 000 eur. Príjem 
mesta z podielovej dane zo štátneho 
rozpočtu pre tento rok v schvále-
nom rozpočte mesta predstavuje 
6 660 000 eur, čo už je nad rámec 
očakávaných príjmov. Zrušením všet-
kých plánovaných investícií v tomto 
roku môže mesto podľa vedúceho 
ekonomického oddelenia ušetriť 
státisíce, ale nie milión. A už vôbec 
nie 1,7 mil. eur. „Nechcem vytvárať 
katastrofické scenáre, ale také sú čís-
la,“ uzavrel hlavý ekonóm mesta.

Opatrenia budú drastické

Primátorka mesta ďalej zvažuje prijať 
ďalšie úsporné hoc i drastické opatre-

nia, aby samospráva prežila najhoršie 
a dokázala vykonávať základné služ-
by pre obyvateľov mesta naďalej. 
„Žiaľ, mestský rozpočet je napnutý 
už dlhodobo, zdedili sme veľa záväz-
kov a splácame nielen úvery, ale aj 
staršie zmluvy, áno aj v tomto roku. 
Kríza, ktorá nám drasticky vstúpi do 
rozpočtu, nás preto zrazí na kolená 
veľmi dramaticky, ak štát istým spô-
sobom nenájde pomoc pre samos-
právy. Nebudem hovoriť, keby bolo 
keby, a čo mal kedy kto urobiť, pre-
tože je to len zbytočné rozdúchavanie 
vášní, ktoré nepomôže. Ale poviem 
jediné - pripravme sa na to, že to čo 
sme mali v pláne, už nebude možné 
zrea lizovať. Aspoň nateraz nie. A to 
neplatí len pre rozpočet mesta, ale 
dotkne sa to rozpočtov firiem, živnos-
tníkov a samozrejme rodín. Toho sme 
si všetci vedomí a mali by sme sa na to 
aj psychicky pripraviť.“ Primátorka ot-
vorene hovorí o zatváraní mestských 
organizácií, obmedzovaní ich činno-
sti alebo o prepúšťaní. „Bez pomoci 
od štátu situácia nebude udržateľná 
a dopady krízy budú likvidačné pre 
drvivú väčšinu miest a obcí. Do tohto 
momentu však štát vôbec nehovorí 
o pomoci pre mestá a obce,” dodala. 
Mesto Handlová je členom Únie mi-
est Slovenska, kde aktívne tieto prob-
lémy komunikuje.                 

Milí čitatelia, Handlovčania, návštevní-
ci handlova.sk, 
Súčasná situácia, meniaca sa každým 
dňom a prinášajúca nám mnohé opat-
renia mení všetko, čo sme považovali za 
samozrejmé. Nedá mi i sem nenapísať, 
že všetky opatrenia, či už z úrovne štátu 
alebo mesta majú jediný cieľ. Ochrániť 
nás pred niečím, čo sme ešte nezažili, čo 
však určite prežiť chceme.
Od konca minulého roka narástli 
výrazne poplatky za roznos letákov v 
slovenskej pošte, cez ktorú mesto dis-
tribuovalo mestský dvojtýždenníka 
Handlovský hlas. Už začiatkom roka 
sme pripravili smernicu na vydávanie 
mestského periodika. Už pri jej príprave  
sme uvažovali o zriadení distribučných 
miest, kde si budete môcť dvojtýžden-
ník zadarmo prevziať. Okolnosti zmenu 
distribúcie urýchlili.
Začiatkom marca, z dôvodu pan-
démie COVID-19 a ochrany klientov 
ale i zamestnancov, slovenská pošta 
pozastavila službu roznosu letákov 
do schránky. Vďaka dobrovoľní-
kom sa podarilo rozniesť 6000 kusov 
marcového čísla novín. Vďaka patrí 
našim handlovským mládežníckom 
z Detského a mládežníckeho parla-
mentu, poslankyni Alžbete Orthovej, 
Dobrovoľným hasičom z Morovna, 
nášmu pánovi farárovi a kaplánovi z 
handlovskej farnosti, ľudom v rámci 
projektov na sociálnom oddelení mes-
ta, Handlovčanom, ktorí zobrali na 
plecia 25 kilogramov novín a vybrali 
sa po meste. Dobrovoľníci nemôžu mať 
takú znalosť nášho mesta, ako doručo-
vateľky, preto ste ho nenašli všetci v 
schránkach. Vieme o tom, pretože ste 
nám volali. A i keď ste volali smutní, 
že noviny nemáte, vlastne to bolo pre 
celú redakciu aj pozitívne. Potvrdili ste 
nám, že Váš a náš Handlovský hlas 
radi čítate. Noviny, ktoré nám ostali 
„na sklade“ ste si vďaka dohovoru s 
obchodným reťazcom COOP Jednota 
mohli nájsť v troch prevádzkach tohto 
reťazca. Na nastávajúce obdobie sa 
k roznosu do schránok do odvolania 
nevrátime. Jediné mestské periodi-
kum, ktoré pre vás pripravujeme, si 
budete môcť zadarmo zobrať z vyššie 
spomínaného obchodného reťazca na 
Ulici 29. augusta, ČSA a SNP. Hľadáme 
pre vás aj ďalšie distribučné miesta, 
aby sa ku Vám Handlovský hlas dostal 
čo najbližšie. Veríme, že do mestských 
častí Morovno a Nová Lehota sa podarí 
noviny rozniesť vďaka dobrovoľníkom. 
Stále si ho budete môcť prečítať aj na 
našom webovom sídle. 
Pri handlovskom webovom sídle sa 
v závere pristavím. Po sedemnástich 
rokoch prichádza zmena. Vzhľadom na 
stav mestskej kasy sme príliš „nevyska-
kovali“ a hľadali skôr šablóny, ktoré by 
ale spĺňali pomerne náročnú legislatívu 
pre stránku mesta. Úplne sme prekopa-
li povinné informácie, ako je zverejňo-
vanie rokovaní poslaneckého zboru a 
zverejňovanie zmlúv, faktúr a objed-
návok. Webové sídlo je viac intuitívne 
a venovali sme sa napríklad viac našim 
ikonickým stavbám, našim HAIKONAM. 
Kolegovia z oddelenia marketingu a 
komunikácie strávili posledné dva me-
siace dolaďovaním informácií.
Milí Handlovčania a návštevníci www.
handlova.sk.  Veľkú noc všetci strávime 
doma. Pozrite sa na novú stránku mes-
ta, napíšte nám na handlova@handlo-
va.sk, čo sa vám páči a čo nie. Namaľu-
jte si možno na okná naše HAIKONY, 
vyzdobte si nimi možno rúška, ktoré sa 
momentálne stali najnosenejším kús-
kom oblečenia.
Buďte zdraví.
Jana Paulínyová, šéfredaktorka

Doterajšie úsporné opatrenia mesta: pozastavenie všetkých plánovaných investícií okrem vyspravovania 
výtlkov na komunikáciách v meste  • realizácia veľkých projektov je pozastavená • MHD, premáva v obmedze
nom režime • každá druhá lampa poličného osvetlenia je vypnutá • zamestnanci mestských organizácií, ktorí 
nemôžu pre prekážku na strane zamestnávateľa pracovať, poberajú 80% priemerného zárobku v zmysle 
Zákonníka práce.                                                                                                                                        ILUSTRAČNÉ FOTO: INU

COVID-19, opatrenia a štatistika výskytu prípadov
Úrad verejného zdravotníctva SR 
od posledného vydania Hand-
lovského hlasu prijal ďalšie opat-
renia.

S účinnosťou od 25. marca do odvo-
lania úrad zakázal vychádzať a pohy-
bovať sa na verejnosti bez prekrytia 
horných dýchacích ciest napríklad 
respirátorom, rúškom, šálom alebo 
šatkou. Platí sociálny odstup v radách 
nakupujúcich minimálne 2 metre, 
počet nakupujúcich v prevádzke v 

jednom okamihu nesmie prekročiť 
koncentráciu jeden nakupujúci na 25 
metrov štvorcových  predajnej plochy 
prevádzky.
Od 25. marca do odvolania úrad 
nariadil pre každú nedeľu v mesiaci 
uzatvoriť predajne potravín, lekárne, 
drogérie, predajne novín, predajne 
s krmivom a nariaďuje sa v ned-
eľu vykonať povinnú dezinfekciu 
prevádzok.
Od 30. marca do odvolania úrad 
prevádzkovateľom prevádzok po-

travín a drogérie nariadil umožniť v 
dňoch pondelok až sobota v čase od 
9:00 h do 12:00 h vstup iba osobám 
nad 65 rokov.
K 6. aprílu bol potvrdený jeden prípad 
pozitívne testovanej osoby z Hand-
lovej. Okrem toho, že sa jedná o ženu, 
úrady viac informácií nezverejnili. Na 
Slovensku bolo k 6. aprílu celkovo 534 
pozitívnych prípadov. Podľa správy 
Ministerstva zdravotníctva SR štatistík 
sa z ochorenia sa podarilo vyliečiť už 
8 ľudí.                                                    (RED)

 (RED)
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Zápis do prvých ročníkov ZŠ 
bude koncom apríla

Pôvodný termín zápisu do prvých 
tried základných škôl bol vzhľadom 
na vyhlásenú mimoriadnu situáciu 
zrušený.

Nové termíny zápisu do ZŠ

20. apríla od 9:00 do 13:00 hod.
21. apríla od 9:00 do 13:00 hod.
22. apríla od 13:00 do 17:00 hod.
23. apríla od 13:00 do 17:00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť občians-
ky preukaz zákonného zástupcu, rod-
ný list dieťa a vlastné pero. 

• Zápisy budú školy organizovať 
bez osobnej prítomnosti 
detí. Odporúča sa komuniká-
cia elektronickou formou, ak to 
technické podmienky umožňu-
jú, prípadne iným spôsobom 
v závislosti od priestorových 
možností konkrétnej základnej 
školy s dôrazom na dodržiavanie 
hygienicko-epidemiologických 
opatrení.

• Overenie údajov poskytnutých 
zákonnými zástupcami sa us-
kutoční do dvoch týždňov od 
skončenia mimoriadneho pre-
rušenia školského vyučovania.

• Zákonný zástupca dieťaťa 
so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami 
doloží vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie do vydania 
rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 
základnej školy, najneskôr do 15. 
júna 2020.

• Ak zákonný zástupca požiada o 
odklad začiatku plnenia povin-
nej školskej dochádzky, súčasť 
žiadosti zákonného zástupcu, 

ktorým je odporučenie všeo-
becného lekára pre deti a dorast 
a odporučenie príslušného zaria-
denia výchovného poradenstva 
a prevencie sa nebude pri zápise 
vyžadovať, ale zákonný zástupca 
ich doručí dodatočne, najneskôr 
do štyroch týždňov od skonče-
nia mimoriadneho prerušenia 
školského vyučovania.

• Ak zákonný zástupca požiada o 
to, aby bolo na plnenie povinnej 
školskej dochádzky výnimočne 
prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 
šiesty rok veku, súčasť žiadosti 
zákonného zástupcu, ktorým je 
súhlasné vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie a súhlasné 
vyjadrenie všeobecného lekára 
pre deti a dorast sa nebude vyža-
dovať, ale zákonný zástupca ich 
doručí dodatočne.

Podrobnejšia informácie rodičia náj-
du na stránkach jednotlivých škôl.

Poplatky za školské zariadenia 
pozastavili

Okrem nových termínov zápisu 
poslanci na marcovom rokovaní 
mestského zastupiteľstva oslobodi-
li rodičov od platenia príspevkov v 
školských zariadeniach, ktoré prerušili 
prevádzku. 
„Príspevok sa platí na čiastočnú 
úhradu nákladov za štúdium, pobyt, 
výcho vu, to znamená, že sa platí za 
nejakú službu, ktorá sa momentálne 
z objektívnych dôvodov neposkytuje 
a nemal by sa teda platiť ani príspe-
vok na čiastočnú úhradu nákladov, 
nakoľko žiadne náklady spojené s 
výchovou a vzdelávaním žiaka ale-
bo dieťaťa nenastali,” vysvetlila Ivana 
Kováčiková zo Školského úradu.

Mestský bytový podnik prijíma 
iba bezhotovostné platby

Z dôvodu zamedzenia šíre-
nia koronavírusu COVID-19 
prijal hygienické opatrenia aj 
Mestský bytový podnik.

Mestský bytový podnik Handlová 
s.r.o. až do odvolania neprijíma 
platby v hotovosti. Podnik žiada 
vlastníkov a nájomníkov bytov a 
nebytových priestorov, aby plat-
by neuhrádzali v pokladni pod-
niku, ale využili bezhotovostný 
prevod alebo peniaze vložili na 

účet podniku v banke.
Čísla účtov a variabilný symbol na 
platbu bankovým prevodom sú 
uvedené na zálohovom predpise 
k bytu alebo na faktúre. Predpis 
je možné vyžiadať telefonicky 
na čísle 046 5475 937, prípadne 
emailom na adrese eva.gatialo-
va@msbp-ha.sk.
Platby je možné uhradiť poštovým 
poukazom Slovenskej pošty, pros-
tredníctvom služby SIPO alebo in-
ternet bankingom.

Príspevok pri narodení dieťaťa 
bude vyplácaný bezhotovostne

V roku 2019 mesto podporilo 
príspevkom 133 rodičov. Po no-
vom už nebude potrebná osob-
ná návšteva mestského úradu.

Jednorazový príspevok pri naro-
dení dieťaťa mesto Handlová vy-
pláca od marca 2018 a doteraz ho 
vyplácalo v pokladni mestského 
úradu v hotovosti. Príspevok vo 
výške 70 eur je systémovým opat-
rením na podporu mladých rodín.
„S ohľadom na mimoriadnu 
situáciu v súvislosti s náka-
zou COVID – 19, mesto i v tejto 
oblasti pristúpilo k opatreniam 
na ochranu zdravia občanov i 
zamestnancov mesta. Mesto 
bude poukazovať príspevok pri 
narodení dieťaťa bezhotovostne 
na účet žiadateľa,“ povedala vedú-

ca kancelárie primátorky mesta 
Jana Paulínyová.
Základnou podmienkou poskyt-
nutia príspevku je trvalý pobyt 
matky, alebo osoby, ktorej bolo 
dieťa zverené do osobnej sta-
rostlivosti, na území mesta Hand-
lová. Ak sa matke narodí súčasne 
viac detí, príspevok prináleží na 
každé dieťa. Každému rodičovi 
zasiela Sociálne oddelenie list s 
pokynmi a formulárom žiadosti.
Príspevok je určený na pokrytie 
výdavkov, ktoré vznikajú pri za-
bezpečení nevyhnutných pot-
rieb novorodenca. Príspevok je 
potrebné zúčtovať, akceptujú 
sa však len účtovné doklady v 
rozmedzí obdobia troch mesiacov 
pred narodením dieťaťa a dva me-
siace po jeho narodení.

Bezkontaktný spôsob platieb a 
doručovania úradných rozhod-
nutí je v období pandémie mi-
moriadne dôležitý. Bezhoto-
vostný styk šetrí čas a peniaze 
všetkým zúčastneným. 

Od polovice marca Mestský úrad 
Handlová, v zmysle zákona o 
e-governmente, zaslal do elek-
tronických schránok adresátov 
rozhodnutia o platbe za komunál-
ny odpad, dane za nehnuteľnosti a 
dane za psa. Elektronická schrán-
ka (pozor, nie emailová adresa) je 
určená na prijímanie elektronic-
kých úradných dokumentov od 
orgánov verejnej moci. Každému 
občanovi Slovenska sa e-schrán-
ka zriadi automaticky po dovŕšení 
dospelosti, je však potrebné ju 
aktivovať. A práve to mnoho ľudí 
doteraz neurobilo.  
Fyzických a právnických osôb 
na území mesta, ktoré majú 
schránky aktivované je podľa 
vedúcej kancelárie primátorky 
Jany Paulínyovej žalostne málo. 
„Mestský úrad v Handlovej zasie-
la približne 15 tisíc rozhodnutí, 
z toho aktivovanú e-schránku 
má iba približne 250 fyzických a 
právnických osôb. Mestský úrad 
teda robí dvojitú prácu,” povedala 
Jana Paulínyová.
„Tentokrát si už ľudia svoje 
elekt ronické schránky pre účely 
doručenia úradných rozhodnutí 
aktivovať nestihnú, vyzývame 

Aktivujte si elektronické schránky a  plaťte 
bezhotovostne, vyzýva ľudí mestský úrad

však obyvateľov, aby si e-schránku 
zaktivovali ihneď, ako to situácia 
umožní,” vyzvala verejnosť vedú-
ca kancelárie primátorky mesta. 

Ak nemáte e-schránku, počka-
jte na doručenie rozhodnutia 

poštou

Rozosielať rozhodnutia v papie-
rovej forme mestský úrad ešte 
nezačal.  „Ak nemáte aktivovanú 
elektronickú schránku, počka-
jte na doručenie rozhodnutia a 
zaplaťte tak, ako je na rozhod-
nutí uvedené. Ak máte nárok na 
úľavy za poplatok za komunálny 
odpad, či už z dôvodu veku ale-
bo iných okolností, požiadať o ňu 
môžete až po doručení rozhod-
nutia do konca septembra,” pove-
dal prednosta Mestkého úradu 
Handlová Tibor Kolorédy. Ako 
dodal, platením miestnych daní 
a poplatkov ľudia vyjadrujú svoju 
solidaritu k mestu, v ktorom žijú 
a od ktorého očakávajú poskyto-
vanie kvalitných služieb.
„Prosím všetkých počítačovo 
zdatných, najmä mladších rodin-
ných príslušníkov, aby pomohli 
svojim starým rodičom a se-
niorom s bezhotovostnými plat-
bami po doručení rozhodnutí. 
Počas mimoriadnej situácie je be-
zhotovostná platba nevyhnutná z 
dôvodu ochrany života a zdravia 
obyvateľov,” uzavrel prednosta 
mestského úradu. 

Na čo slúži elektronická schránka?
Komunikácia prostredníctvom elekt-
ronickej schránky nahrádza klasický 
spôsob komunikácie s verejnou 
správou a je ekvivalentná k podaniam 
a doručovaniu dokumentov v listin-
nej podobe.

Komu sa elektronická schránka 
zriaďuje?
Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o 
e-Governmente sa elektronická 
schránka zriaďuje pre fyzické oso-
by, podnikateľov, právnické osoby, 
orgány verejnej moci a pre subjekty 
medzinárodného práva. Elektronické 
schránky sa zriaďujú na Ústrednom 
portáli verejnej správy na adrese 
www.slovensko.sk.

Ako požiadam o zriadenie elekt-
ronickej schránky?
O zriadenie e-schránky žiadať netre-
ba. Každému občanovi SR sa elekt-
ronická schránka zriadi automaticky 
po dovŕšení 18. roku života. 

Čo potrebujem na prihlásenie sa do 
elektronickej schránky? 
Na to, aby ste sa úspešne prihlásili 
na portál a mohli vstúpiť do elektro-
nickej schránky,  je  potrebné vlastniť 
občiansky preukaz s elektronickým 
čipom (tzv. eID kartu). Občiansky 
preukaz musí mať aktivovanú Online 
eID funkciu, to znamená, že ste si k 
nemu definovali bezpečnostný osob-
ný kód (BOK). Ďalej je nevyhnutné 
vlastniť čítačku kariet a mať inštalo-
vaný softvér – aplikáciu eID klient.

Ako si svoju schránku aktivujem na 
doručovanie?
Elektronickú schránku si môžete ak-
tivovať na doručovanie prostredníct-
vom Žiadosti o aktiváciu elektronickej 
schránky, ktorá je dostupná vo vašej 
schránke prostredníctvom tlačidla 
„Aktivovať“.

Ak je moja elektronická schránka 
aktivovaná na doručovanie, musím 
komunikovať s orgánmi verejnej 
moci elektronicky?
Nie, svoje podania môžete uskutočniť 
aj v klasickej listinnej forme.

Ako splnomocniť niekoho na 
prístup do svojej elektronickej 
schránky?
Splnomocnenie alebo oprávnenie 
určenej fyzickej, resp. právnickej oso-
by je možné vykonať prostredníct-
vom žiadosti Udelenie oprávnenia 
fyzickej/právnickej osobe na zastupo-
vanie subjektu, ktorá je sprístupnená 
vo vašej elektornickej schránke. Po 
schválení žiadosti je možné vybrať 
rozsah oprávnení pre splnomocnenú 
osobu pomocou funkcie elektro-
nickej schránky. 

Kde získam čítačku čipových kariet?
Čítačky čipových kariet dostávajú 
občania pri aktivácii bezpečnost-
ného osobného kódu na okresnom 
riaditeľstve Policajného zboru.

Zdroj: www.slovensko.sk

Čo je to e-schránka? 
Otázky a odpovede

NÁKUPY PRE SENIOROV

046 / 5475  351
objednávky príjmame od  8.00 - 11.00 hod

POTRAVINY, DROGÉRIA A LIEKY
aj pre obyvateľov v karanténe aj pre odkázaných obyvateľov

objednávky zabezpečuje Sociálne oddelenie MsÚ len v pracovných dňoch
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O prežití v prípade náhlej zástavy 
srdca rozhodujú prvé minúty. 
Hand lovskí poslanci kúpia prístroj, 
ktorý šancu na prežitie výrazne 
zvyšuje.

Jedenásť poslancov mestského zas-
tupiteľstva sa vzdalo svojich odmien 
za prvé tri mesiace roku 2020. Ako na 
marcovom mestskom zastupiteľstve 
vysvetlila poslankyňa Lina Gregor, 
poslanci uvažovali nad tým, akým 
spôsobom by mohli prispieť k bez-
pečnejšej Handlovej.
„Pôvodne sme chceli túto sumu 
určiť na nákup rúšok, dezinfekcie a 
podobne, ale keďže je medzi nami 
veľa občanov a firiem, ktorí sa snažia 
pomôcť a šijú rúška, zásoba rúšok by 
mala byť dostačujúca. V týchto ča soch 
nás neohrozuje len koronavírus, ale aj 
bežné nepredvídateľné udalosti, ktoré 
veľakrát niekoho stoja život. Prenos-
ný defibrilátor je možno práve to, čo 
môže prispieť k bezpečnejšej Hand-
lovej a môže zachrániť život ešte pred 
príchodom rýchlej zdravotnej pomo-
ci,“ povedala poslankyňa Gregor.

Mestu ušetrili takmer 4 000 eur

Defibrilátor je lekársky prístroj, 
používaný na liečbu závažných 
porúch srdcového rytmu krátkym 
elektrickým výbojom a pri resuscitácii 
podstatne zvyšuje šance človeka na 
prežitie. Defibrilátor by mala mať k 
dispozícii mestská polícia, ktorá bude 
na jeho použitie aj vyškolená.
Okrem Liny Gregor sa svojich odmien 

za prvý kvartál roku 2020 vzdali aj 
Danica Baranovičová, Lucia Jonásová, 
Iveta Jurkovičová, Marcela Šimonová, 
Alžbeta Orthová, Tomáš Arvay, Rados-
lav Iždinský, Ján Spevár Arpád Koszta 
a Jozef Juríček. Ak nejaké peniaze 
po nákupe medicínskeho prístroja 
zvýšia, poslanci ich venovali mestu na 
dokúpenie ďalšieho materiálu, ktorý 
pomôže v boji proti koronavírusu.
Spolu poslanci ušetrili mestu 3914 eur. 

Defibrilátor obstará mesto

Primátorka Silvia Grúberová krok 
poslancov privítala: „Poslanci a po-
slankyne sa vzdali odmien tak, aby 
sa ušetrilo čo najviac a tým pádom 
sa aj mohlo viac peňazí využiť. Ak by 
si nechali odmeny vyplatiť, mesto by 
za nich muselo odviesť aj odvody do 
poisťovní a pod. a mohli by použiť iba 
čistú odmenu, no takto je to oveľa 
viac financií, pretože sa šetrí celková 
cena práce. Hodnotím pozitívne aj 
to, že poslanci sa rozhodli pre tento 
postup aj preto, aby sa defibrilátor 
obstaral mestom, a jeho zakúpenie 
bolo transparentné, pretože mes-
to má povinnosť zverejniť objed-
návky, faktúry i zmluvy. Takto bude 
preukázateľné, že všetky financie sa 
využijú tak, ako si to poslanci priali. 
Na nákup defibrilátora, jeho súčastí, 
zaškolenie mestských policajtov a ak 
ostane, tak na ochranné pomôcky či 
dezinfekciu. Ešte raz týmto poslan-
com a poslankyniam ďakujem za ten-
to krásny skutok, veľmi si to vážim.“

(RED)

Časť poslancov sa vzdala svojich 
odmien. Kúpia za ne defibrilátor

Galéria odpadkovGaléria odpadkov
Zberný dvor je otvorený

Postupne, podľa toho ako sa bude 
napĺňať „Handlovská rúškobanka“ 
budú rúška distribuované všetkým 
tým, ktorí si ich z rôznych dôvodov 
nebudú vedieť zabezpečiť sami.

Handlovským lekárom a ich sest-
rám mesto darovalo 106 ks základ-
ných rúšok. V Handlovej pôsobí 40 
lekárov. Keďže ochranné pomôcky zo 
štátnych hmotných rezerv nedostali, 
mesto Handlová lekárom a zdravot-
nému personálu odovzdalo základné 
rúška z vlastných zásob. Spolu 140 ks 
mesto darovalo aj Rýchlej záchrannej 
službe.
Mesto zároveň zriadi aj „Handlovskú 
rúškobanku“, ktorá bude koordi-
novať výrobu a odovzdávanie rúšok, 
keďže od 25. marca je nosenie rúšok 
alebo respirátorov povinné. Zber 
poskytnutých rúšok vykonáva so-
ciálne oddelenie mestského úradu, 
kde je potrebné sa ohlásiť na tel. č. 
046 5475 351. Samospráva počíta 
pri prevádzke „Handlovskej rúško-
banky“ s mestským dobrovoľníckym 
systémom, ktorý aj v tejto súvislosti 
pripravuje.
Mesto disponuje rúškami, ktoré šijú 
zamestnanci mestských organizácií 
ako sú Dom kultúry, Asterion, n.o. 
podnikateľský inkubátor, sociálne 
oddelenie mesta a rúškami, ktoré na-
kúpilo z vlastných zdrojov. Spoločnosť 
Mlaď Handlová darovala mestu 300 
ks rúšok a sociálne oddelenie získalo 
materiál na ušitie ďalších 200 ks  rúšok 
od spoločnosti ODEMA Púchov, ktoré 
boli distribuované nájomcom bytov 
osobitného určenia (DOS) a členom 
Denného centra (Klub dôchodcov). 
Rúška nosia i Handlovčania a orga-
nizácie na území mesta. Viac ako 160 
rúšok už bolo odovzdaných sociálne 
slabším, príslušníci mestskej polície v 
prípade, že vidia obyvateľa bez rúška, 
disponujú malou zásobou a vykoná-

vajú prevenciu vrátane poskytnutia 
tejto základnej a nevyhnutnej ochra-
ny. Ďalšou cieľovou skupinou, ktorej 
boli odovzdané základné rúška od 
mesta sú zamestnanci v sociálnych 
službách (opatrovateľská služba 
mesta, SENIOR CENTRUM HAND-
LOVÁ n.o., Jazmín, n.o. Penzión Vil-
ma a Seniorcentrum sv. Kataríny), 
zamestnanci v organizáciách mesta, 
seniori a obyvatelia ohrození sociál-
nym vylúčením. 

Rúškové desatoro

Aby rúška plnili svoj účel, vyžadujú si 
starostlivosť. Preto majte aspoň dve! 
Papierové rúška na jedno použite pa-
tria do komunálneho odpadu.

1. Rúško chytajte iba za ušká.
2. Nasaďte si ho čistými rukami.

3. Nechytajte tvárovú časť rúška.
4. Po cca 4 hodinách si ho vymeňte 
tak, že ho chytíte za ušká a vložíte do 
igelitového vrecúška.
5. Po príchode domov rúško dajte 
dolu z tváre, chytajte ho iba za ušká.
6. Vložte (vysypte z vrecúška) do pri-
pravenej nádoby, dajte prací prášok 
(najlepšie taký, ktorý je s dezinfek-
ciou) a zalejte napríklad horúcou 
vodou z rýchlovarnej kanvice.
7. Po hodine rúško vyberte, preperte 
a nechajte usušiť.
8. Ožehlite rúško (nastavte najvyššiu 
teplotu) z oboch strán, vrátane 
šnúrok resp. gumičiek.
9. Umytými rukami uložte na čisté 
miesto alebo do pripraveného 
čistého vrecúška a môžete používať.
10. Ak sa zmení tvar rúška po praní 
a nesedí vám presne na tvár, opravte 
ho alebo vymeňte!                           (RED)

Mesto už rozdalo stovky rúšok. Koordinovať 
ich výrobu a odovzdávanie bude „rúškobanka“ 

Handlovská linka podpory je 
určená pre zvládnutie záťažových 
situácií a ponúka aj duchovný 
rozmer.

V piatok 3. apríla mesto spusti-
lo Hand lovskú linku podpory. Jej 
základnou funkciou je podpora a 
pomoc Handlovčanom, ktorí sa pre 
mimoriadne opatrenia v súvislosti s 
ochorením COVID-19 ocitli v kríze a 
majú otázky týkajúce sa psychického 
zvládania tejto záťažovej situácie. 
Koncept linky pripravila vedúca so-
ciálneho oddelenia mestského úra-
du Veronika Cagáňová, odbornými 
garantmi linky sú psychológ Bra nislav 
Ondruška a kňazi z handlovskej far-
nosti.
„Cieľom linky je predchádzanie 
vzniku a zmierňovanie prejavov 
záťažových situácií, úzkosti, stresu a 
psychických problémov v súvislosti s 
mimoriadnou situáciou s COVID-19. 
Na linke preto nebude možné vybaviť 
prípady, ktoré patria do kompetencie 
iných odborníkov, ako je napríklad 
konzultácia pre osoby s psychiat-
rickým ochorením, osoby v dlhodo-
bo zložitej sociálnej situácii alebo 
ľudí vyhrážajúcich sa samovraždou,“ 
povedala Veronika Cagáňová.
Linka bude prístupná v pracovných 
dňoch dvakrát do týždňa. V stredu 
bude volajúcim k dispozícii kňaz, v 
piatok psychológ. Obidva dni bude 
linka k dispozícii od 13.00 do 16.00 
hod. Mimo týchto hodín bude linka 
vypnutá. V prípade potreby bude čas 

dostupnosti linky upravený.
Kňazi aj psychológ sa rozhodli vyko-
návať službu pre mesto bezplatne. 
Materiálne a finančne linku zabez-
pečuje mesto Handlová.

Základnými princípmi Handlovskej 
linky podpory sú:
• Anonymita. Do databázy frekven-
cie využitia linky mesta bude zaz-
namenaný anonymne vek, pohlavie 
a počet ľudí v domácnosti.
• Dôvernosť. Hovory nebudú zaz-

Ľudí v kríze podporí psychológ alebo kňaz

namenávané.
• Dostupnosť. Hovor z prostredia 
domova.
• Bezplatnosť. Linka podpory je 
bezplatnou službou mesta. Volajúci 
platí iba náklady na svojho teleko-
munikačného operátora.
• Nezáväznosť. Z komunikácie 
nebudú vyplývať žiadne záväzky a 
podmienky.
• Odbornosť. Linku zabezpečuje 
kvalifikovaný personál.

Rúška začali šiť aj v Strednej odbornej škole. Detskému oddeleniu v bojnickej nemocnici odovzdali celkovo 
250 ks detských rúšok, ďalších 300 ks ochranných rúšok darovali oddeleniu chirurgie.                          FOTO: SOŠ

V vzhľadom k tomu, že od 30. mar-
ca platí povolenie mať otvorený 
zberný dvor, HATER-HANDLOVÁ 
spol. s r.o. prispôsobila jeho 
prevádzku prísnym hygienickým 
normám. Pred vstupom na zberný 
dvor sú umiestené kontajnery, kam 
obyvatelia mesta môžu odpad vy-
sypať. 

Veľkoobjemný odpadu HATER zvážal 
v meste v plánovanom termíne od 
17. februára do 16. marca. Keďže z 
dôvodu nariadenia Úradu verejného 
zdravotníctva bolo nutné zberný dvor 
uzavrieť, ako čiastočnú alternatívu 
zberného dvora HATER-HAND LOVÁ 
rozmiestnila od 25. marca veľko-
kapacitné kontajnery po meste. 
Podľa konateľa spoločnosti Vladimíra 
Boráka bol nárast množstva odpa-
du enormný. „Naplnil sa predpoklad 
mesta, že ľudia sú doma a upratu-
jú. Od 25. marca do 30. marca sme 
vyzbierali v meste 6 ton odpadu, 
čo je približne 50 m3. Opätovne sa 
stretávame s tým, že ľudia prepĺňajú 
kontajnery, neprejdú ani pár krokov 
naviac k inému kontajneru, ktorý je 
poloprázdny, resp. nezavolajú na tel. 
číslo zverejnené na kontajneroch. Pri 
preplnení kontajneru nastáva zlá ma-
nipulácia s odpadom a ľudia ohrozu-
jú zamestnancov HATER-HANDLOVÁ.
Kontajnery ponecháme v meste do 
odvolania, ale prosíme obyvateľov, 
aby volali na zverejnené číslo, ktoré je 
aj na kontajneri, ak je kontajner plný,” 
požiadal verenosť riaditeľ Hateru. 

Nie každý veľkoobjemný odpad musí 
skončiť v netriedenom odpade. Dá sa 
vytriediť. Mesto vyzýva obyvateľov, 
aby triedili viac, aby odpad nekončil 
na skládke, nakoľko miera vytriede-
nia v meste je stále nízka a platby za 
uloženie komunálneho odpadu na 
skládku narastajú z dôvodu zmeny 
legislatívy. 

Zber konárov je ukončený

Zber konárov sa začal v Handlovej v 
polovici marca. Označených bolo 30 
stanovíšť, ktoré boli rozmiestnené po 
meste a mestských častiach. Konáre 
mestská odpadová spoločnosť zbiera-
la do 31. marca. V týchto dňoch sa 
zvážajú na mestské kompostovisko.  

Nádoby vykladajte deň vopred

Od 6. apríla Hater začína s pravi-
delným zberom BIO odpadu podľa 
zberového kalendára od rodinných 
domov prostredníctvom hnedých 
zberových nádob. „Zber separo-
vaných zložiek odpadu a BIOod-
padu funguje podľa plánovaného 
kalendára, ale z dôvodu zmeny času 
výjazdu posádok, žiadame oby-
vateľov bývajúcich v rodinných do-
moch, aby vykladali vrecia a hnedú 
nádobu deň pred plánovaným zvo-
zom z dôvodu ochrany zamestnan-
cov, ktorí sa striedajú bezkontaktne a 
z dôvodu prijatých zmien pracovného 
harmonogramu,” požiadal verejnosť 
Vladimír Borák. 

(RED)
Kontajnery: 0918 471 852

(RED)
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Prísne bezpečnostné opatrenia 
proti nákaze COVID 19 si vyžiadali 
úplný zákaz návštev v mestskom 
zariadení pre seniorov. 

Senior centrum Handlová, n.o. zavied-
lo prísne hygienické opatrenia. „Hroz-
bu berieme veľmi vážne. Chránime 
ľudí, ktorí sú najzraniteľnejší,” pove-
dala jeho riaditeľka Emília Nyitrayová. 
Budovu uzavreli v piatok 6. marca. 
Zamestnancom po príchode do zaria-
denia začali merať teplotu a zisťovať 
cestovateľskú anamnézu. Personál 
nosí rúška, klienti nie. Medzi sebou 
sa totiž seniori nakaziť nemôžu, 
vírus môže preniknúť len zvonka. 
Návštevy preto zakázali a do budovy 
smie vstúpiť len medicínsky personál. 
Zásobovači musia byť zahalení rúš-
kom a rukavicami a tovar odovzdá-
vajú za prísnych hygienických štan-
dardov. 
„Museli sme ukončiť aj poskytovanie 
obedov pre seniorov a ľudí v sociál-

nej núdzi. Ukončilo sa aj prenajímanie 
telocvične pre športové aktivity žien 
a stolných ping - pongistov. Ako 
hovoria mladí - „odstrihli“ sme sa od 
vonkajšieho sveta,” povedala Emília 
Nyitrayová. Zásobu dezinfekčných a 
čistiacich prostriedkov pre hygienu 
prevádzky majú podľa nej na dva 
mesiace. 
„Máme zabezpečenú stravu, lieky aj 
zdravotnícky materiál, všetky služby 
zariadenia sú pre klientov zabez-
pečené,” ubezpečila. Nedostatkové 
rúška si začali šiť sami, našli sa však 
aj ľudia, ktorí ich seniorom nezištne 
darovali.
Situáciu opísal klient, pán Smíšek: 
„Bola zvolaná schôdza s obyvateľmi, 
kde nám riaditeľka dopodrobna 
povedala o chorobe, ktorá zúri vonku 
a zavrela nás v našej budove. Vidím 
ako upratovačky a opatrovateľky 
denne dezinfikujú kľučky, madlá na 
chodbe, vypínače nielen na chodbe a 
vo výťahu, ale aj u nás na izbách. Zria-
dila na prvom poschodí jednu izbu, 
pre prípad, že by bola karanténa.“ 

Píšte, volajte, ale nechoďte

Keďže návštevy sú zakázané, 
príbuzným riaditeľka odporúča, aby 
svojim blízkym napísali list, priložili 
fotografiu alebo pozdrav. Pre kon-
takt so seniormi môžu ľudia využiť aj 
telefón a mail. Bežný život v zariadení 
môžu príbuzní sledovať aj na webovej 
stránke (www.seniorcentrum.handlo-

va.sk), kde zverejňujú fotografie ak-
tivít klientov, ale napríklad aj jedálny 
lístok. 
„Len o jedno chcem požiadať 
príbuzných, je to veľmi dôležité. Prí-
du pekné slnečné dni a my budeme 
na nádvorí, sedieť na lavičkách, pre-
chádzať sa. Nesnažte sa fyzicky kon-
taktovať s vašou mamičkou, oteckom, 
privolať ich k bráne, aby ste si podali 
ruky, zvítali sa a pohladili. Mohlo by 
to byť naposledy,” vystríha Nyitrayová. 
Prenášačom vírusu totiž môže byť aj 
človek, ktorý nemá žiadne príznaky 
choroby.

Nový obyvateľ je riziko

Prijímanie nových obyvateľov je v tej-
to situácii zložité. Podľa riaditeľky je 
veľa otázok ohľadom bezpečnosti pri-
jímania nových klientov do sterilného 
prostredia nezodpovedaných. 
„Aké riziko podstupujeme my, 
zamestnanci, a samozrejme klienti, 

keď prijmeme niekoho zvonku? Vyt-
voríme izolačnú miestnosť, kde ho 
budeme 14 dní držať v karanténe? 
Je si rodina vedomá toho, že keď ho, 
alebo ju prijmeme, nebudú sa môcť 
stretávať? Ako dlho? Mesiac, dva, 
nedajbože tri mesiace?” pýta sa Nyi-
trayová.
Nové žiadosti si však záujemcovia 
podávať môžu.
„Presný postup prijímania nových 
klientov zverejníme na našej stránke 
a priamo budeme informovať všet-
kých tých, ktorí sú už evidovaní v 
poradovníku. Tlačivá je možné získať 
na našej webovej stránke alebo ich 
zašleme na vyžiadanie poštou na 
adresu. Doručiť vyplnené ich môžu 
záujemcovia poštou alebo osobne 
do našej schránky pri malej bráničke,” 
dodala.

Seniori situáciu chápu

O novom kornovavíruse, situácii na 
Slovensku i vo svete sa s klientmi v 
senior centre rozprávali a stále roz-
právajú. Desiatim klientom karanténa 
budovy napríklad znemožnila zúčast-
niť sa osláv Medzinárodného dňa žien 
6. marca v dome kultúry. Situáciu však 
chápu. 
„Nič mi nechýba. Keď je teraz tá cho-
roba, dokážem to pochopiť, že rodina 
za mnou nemôže chodiť. Sme v tele-
fonickom kontakte,“ povedala pani 
Boboková. „Najviac mi chýba rodi-
na, no musím sa s tým zmieriť teraz, 

aby sme sa potom o to radostnejšie 
stretli,“ doplnila pani Maňáková. Pani 
Zamykalová pravidelne sleduje televí-
ziu. „Viem, aké je to závažné. Bohužiaľ, 
všetci musíme sa riadiť povinnosťami, 
ktoré nariadila vláda.“ 

Všetci musia byť trpezliví

Veľký tlak pociťujú aj zamestnanci 
zariadenia. „Vynakladáme všetko 
úsilie na to, aby boli klienti spokojní. 
Udržiavame kontakt s rodinou, podľa 
želania dáme mamičku alebo otecka 
k telefónu alebo odkážeme, čo tre-
ba. Aj my pociťujeme únavu, ani nás 
neobchádzajú choroby, starosti, no 
pociťujeme tiež veľkú zodpovednosť 
za vašich blízkych, teda našich klien-
tov, zodpovednosť voči sebe, svojim 
kolegom a našim rodinám. Sme si ve-
domí toho, že teraz im nahrádzame 
rodinu,“ odkázala v mene všetkých 
pracovníkov Senior centra Handlová 
riaditeľka Emília Nyitrayová.

Senior centrum sa odstrihlo od vonkajšieho sveta

Senior centrum Handlová, n.o.
kontakty

Recepcia, základné informácie:
046/5450458 

v čase od 7.30 do 18.30 hod.

V pracovné dni od 7.00 do 15.00 
hod. podajú informácie 

riaditeľka - 0905 964 027
hlavná sestra - 0905 342 061

soc. pracovníčka - 0917 127 450

Na zdravotno – opatrovateľs-
kom úseku sa môžete infor-

movať o svojom príbuznom 24 
hod. s výnimkou vykonávania 
potrebných opatrovateľských 

a zdravotných úkonov. 
Odporúčaný čas je od 9.00 do 

11.00 hod. a potom od 14.00 do 
17.00 hod. Tel.č. 0905 357 413.

Pre potreby doručovania listov, 
pozdravov a dokumentov je 

pri malej bráničke k dispozícii 
poštová schránka.

Seniori sú uzavretí v prísnej, ale bezpečnej karanténe.                                                                                                                                                               FOTO: Senior centrum Handlová

 (INU)

Ľudkovia moji,

áno, už to trvá dlho. Viem. Začíname 
už byť nesvoji a nervózni. Pýtame 
sa: Dokedy ešte? Veď už sa to ledva 
dá vydržať. Sedieť stále len doma. 
Izolovať sa v súkromí a sledovať na 
obrazovkách, čo sa to len v tomto 
našom svete deje. Hrozné. Všade len 
korona, korona, korona. Áno, už nás 
to ubíja, už toho máme dosť, chce sa 
nám aj zvolať: Dosť! Stačilo! Choď už 
do čerta!
Žijeme veľmi zvláštne časy. Niečo 
také ako je táto celosvetová pan-
démia sme nikdy nezažili. Máme 
strach. Bojíme sa. O vlastné zdravie, 
o svoj vlastný život. Ale zároveň a 
možno ešte viac sa bojíme o zdravie 
a životy našich najbližších: mamy, 
otca, dcéry, syna, sestry, brata, starých 
rodičov, priateľov, známych i susedov.
Vieme, kde, prečo a kedy sa stala 
chyba: v čínskom Wu-chane a v Pe-
kingu koncom roka 2019. Vieme, s 
kým máme do činenia: s novodobým 
vírusom korona. Vieme, kto je náš 
nepriateľ a o čo mu ide: dostať sa cez 
sliznice úst, nosa alebo očí do našich 
horných dýchacích ciest a odtiaľ 
nižšie do pľúc.
Tých apokalyptických správ a čísel 
neustále pribúda: už vyše milióna 
nakazených, desaťtisíce mŕtvych, v 
Taliansku a Španielsku kostoly plné 
rakiev, preplnené stanice intenzívnej 
starostlivosti, ľudia s bolesťami už aj 
po chodbách nemocníc, v mnohých 
krajinách sveta vyľudnené mestá a 
námestia, zavreté školy a mnohé ob-
chody, ochromený život spoločnosti, 
z väčšej časti zastavené hospodárst-
vo. Horor. Paralizovaný svet. Kto by si 
to bol pomyslel, že práve takto bude 
vyzerať náš svet na jar roku 2020?
Ľudkovia moji, veľmi na vás myslím. 
Ocitli sme sa v pohnutých časoch. 
Situácia je vážna.
Nevieme, čo nás ešte čaká, čo ešte 
príde, ako to celé dopadne. Život 
ide síce ďalej, ale dosť značne inak 
ako doteraz. Čo s nami spraví tento 
núdzový stav? Táto kríza, izolácia, 

karanténa a osamelosť? A popri tom 
nás ešte kvária aj obavy o budúcnosť 
a neistota. 
Fúha, je toho už dosť veľa a deje sa 
to všetko naraz. Sme preľaknutí, 
vystavení nečakanej a nepoznanej 
záťaži. Tak čo vlastne robiť, aby sme 
sa z toho všetkého nezbláznili? 
Vnímajme intenzívnejšie naše okolie, 
sústreďme sa na tu a teraz, starajme 
sa viac o seba a svojich blízkych, 
pomáhajme slabým a najslabším.
Skúsme tento nútený čas spomalenia 
využiť najlepšie, ako sa dá. A treba sa 
aj odreagovať: čítať knihy, počúvať 
hudbu, učiť sa nejaký cudzí jazyk, 
pozrieť si dobrý film, behať, tanco-
vať, štrikovať, maľovať, robiť kliky, 
ísť na stacionárny bicykel alebo do 
lesa, upratať špajzu, urobiť poriadok 
v skriniach a zásuvkách, na povale, v 
pivnici, v garáži alebo okolo domu. 
No čo je najdôležitejšie: Nepodlie-
hajme beznádeji a panike. Nestrá-
cajme nádej. Veď bolo už aj horšie. 
Napríklad za vojny. To bola väčšia 
katastrofa ako dnešná pandémia. A 
ľudia to napokon zvládli. Obnovili a 
znovu postavili svoje zničené krajiny. 
Dokázali to. Aj my túto krízu raz pre-
konáme. Chce to len trpezlivosť a čas.
Tak naďalej nosme rúška a ruka-
vice, umývajme si ruky, používajme 
dezinfekciu a zdržiavajme sa doma. 
Chráňme sa aj naďalej ako najlepšie 
vieme. Momentálne nemáme inú 
šancu. Iba sa chrániť a čakať. Čakať, 
kým bude na svete liek. Liek proti 
korone. 
Pracuje sa na ňom veľmi intenzívne v 
rôznych kútoch sveta. Tento liek bude 
naše vykúpenie. Prinesie to, čo si te-
raz najviac želáme: koniec dnešnej 
pohromy, koniec korony, koniec pan-
démie. Tak vydržme, ľudkovi moji! 
Veľmi na vás myslím a držím nám 
všetkým palce!
Áno, už to trvá dlho. Viem. A bude to 
ešte trvať. Dlho. Ako dlho? Nevieme. 
No raz aj to vykúpenie musí prísť. Tak 
vydržme! Nestrácajme nádej, zacho-
vajme pokoj a rozvahu. Spoločne to 
zvládneme!

Iveta Ondrušková, Baden  Baden, Nemecko

Fejtón
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Prevádzka Adresa Pracovné dni Sobota

Autoservis, pneuservis Sama Chalupku 6 / 0905 383 587 8:00 – 16:30 zatvorené

Billa Námestie baníkov 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00

COOP Jednota Československej armády 6:00 – 18:00 6:00 – 12:00

COOP Jednota 29. augusta 6:00 – 18:00 6:00 – 12:00

COOP Jednota SNP 6:00 – 18:00 6:00 – 12:00

DM drogérie Námestie baníkov 11 Po - Štv. 8:00 – 17:00 8:00 – 13:00

Dom farieb Prievidzská 68 8:30 – 16:00 8:30 - 12:00

Drogéria – Farby -Laky Mierové námestie 250 8:00 – 16:00 8:00 – 12:00

Drogéria Tevos Námestie baníkov 5 8:00 – 16:00 8:00 – 12:00

Drogerie 101 Námestie baníkov 19 8.00 – 16:30 8:00 – 12:00

Drogéria Teta Námestie baníkov 12 8:00 – 17:00 8:00 – 11.30

Duke Námestie baníkov 6:00 – 14:30 6:00 – 12:00

Duke Morovnianska cesta 6:00 – 14:30 6:00 – 12:00

Chovateľské potreby OD – Jednota, II. poschodie 10:00 – 16.00 9:00 – 12:00

Chovateľské potreby Potočná ul. 9:00 – 13:00 8:00 – 12:00

Kazuki Švermova 3 8:30 – 17:00 8:00 – 12:00

KV-Auto Prievidzská 1991 8:00 – 17:00 zatvorené

Lekáreň Barbora SNP 2A 7:30 – 16:00 8:00 – 11:00

Lekáreň Dr. Max M. Krššákovej 7:00 – 14:30 8:00 – 13:00

Lekáreň Herba Okružná 5A 7:30 – 16:00 zatvorené

Lekáreň pri nemocnici SNP 26 7:00 – 15:00 zatvorené

Lekáreň Sv. Kataríny Partizánska 109 8:00 – 16:30 8:00 – 11:30

LIDL ČSA 3979 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00

Ligetka Námestie baníkov 6:00 – 15:30 7:00 – 10:00

Ligetka Morovnianska cesta 6:00 – 15.30 7:00 – 10:00

Ligetka Ligetská 06:00 – 17:00 7:00 – 11:00

Mäsiarstvo Mierové námestie 8:00 – 17:00 8:00 – 12:00

Mäsiareň Ertel Námestie baníkov 7:00 – 15:30 7:00 – 11.00

Mäsiareň Páleš Námestie baníkov 1 Ut – 8:00 – 11:00, St-Pi - 8:00-16:00 7:00 – 11:00

Mäsiareň v hoteli Námestie baníkov 20 Po - 8:00-16:00, Ut-Pi- 7:00 -17:00 7:00 – 12.00

Novinový stánok Morovnianska cesta 6:00 – 17:00 6:00 – 12:00

Novinový stánok VEKY Švermova ul. 7:00 – 15:30 7:00 – 12:00

Očná optika Námestie baníkov 2 9:00 – 15:00 zatvorené

Pošta Handlová Námestie baníkov 2 8:00 - 17:00 zatvorené

Potraviny AK 29. augusta 86 6:00 – 18:00 6:00 -12:00

Textilná galantéria Námestie baníkov 24 9:00 – 15:00 9:00 – 12:00

Večierka Morovnianska cesta 30 14:00 – 21:00 14:00 – 21:00

Večierka Bery Lipová 6, /360-ka/ 8:00 – 19:00 9:00 – 21:00

Večierka Flóra Partizánska 40 10:00 – 20:00 13:00 – 20:00

Sama potraviny Námestie baníkov 1 7:00 – 16:00 7:00 – 12:00

Sladká vášeň Námestie baníkov 3 8.00 -14.00 zatvorené

Papiernictvo Daffer Námestie baníkov 10 Iba rozvoz: 0905 990 790 zatvorené

Zlatníctvo a hodinárstvo NANI Námestie baníkov 20 Iba rozvoz: 0907 984 517 zatvorené

Aktualizácie nahlasujte na adresu: podnikatelske@handlova.sk v štruktúre: Názov a adresa prevádzky, kontakt (tel. email) otváracie ho
diny, prijaté hygienické opatrenia a špecifikácia sortimentu. V nedeľu sú prevádzky na základe opatrenia ÚVZSR (OLP/2733/2020) zatvorené.

Otváracie hodiny obchodov otvorených počas 
mimoriadnej situácie v Handlovej k 6. 4. 2020 Kontakty na handlovské 

reštaurácie, ktoré prijímajú 
telefonické objednávky a za-
bezpečujú dovoz obedového 
menu do domácností. 

Slovan, Partizánska 14
Objednávky: 0948 252 075
Reštaurácia prijíma telefonické 
objednávky a zabezpečuje dovoz 
jedla. Objednávky prijíma od 7.00 
do 13.30 hod. Roznáška funguje 
od 10.00 do 13:30 hod. 

Slovenská reštaurácia, SNP 16
Objednávky: 0905 885 655
Týždenné menu reštaurácia 
zverejňuje na svojej facebookovej 
stránke „Slovenská reštaurácia 
Handlová“.

Hotel Baník, Nám. baníkov 20
Objednávky: 046/5475268, 0918 
295 877
Objednávky reštaurácia prijíma 
od 9.00 do 13.00 hod. Týždenné 
menu je zverejnené na facebook-
ovej stránke „Reštaurácia Baník 
Handlová“.

Reštaurácia Lesná, 1. mája 15
Objednávky: 0907 198 474 / 
www.bistro.sk (platba kartou)
Reštaurácia prijíma aj objednávky 
cez portál Bistro.sk. Obedné menu 
je zverejnené na webstránke
www.restauracia-lesna.webnode.sk.

Kde si objednať teplý obed?
Ferdinand, Poštová 4
Objednávky: 0918 463 673 / 
www.bistro.sk (platba kartou)
Objednávky reštaurácia prijíma 
od 10.00 do 19.45 hod. Roznáška 
funguje od 11.00 do 20.00 hod.

U Vlada (Hutira), 29. augusta 
Objednávky: 0915 293 081, 0949 
156 345
Objednávky v daný deň od 7.00 
do 13.00 hod., deň vopred od 7.00 
do 15:00 hod. Roznáška od 10.00
do 13.00 hod.

S – Pub, Morovianska cesta 1
Uprednostnené objednávky: 
www.bistro.sk (platba kartou)
V prípade potreby IBA PRE SE-
NIOROV 918 439 232. Rozvoz a 
osobný odber v čase 12.00 do 
20.00 hod. (Menu je potrebné vys-
kladať: polievky, pizza, minútky.)

Street Food Kitchen, 29 Aug. 89
Týždenné menu je zverejnené na 
facebooku „Street Food Kitchen”. 
Objednávky deň vopred na 0905 
209 766 aj SMS. Rozvoz nasledu-
júci deň od 10.00 do 20.00 hod.

PEOPLE Restaurant and coctail 
bar, Námestie baníkov 18/5
Objednávky: 046/ 5475 943 
Menu je zverejnené na face-
booku reštaurácie PEOPLE 
Restaurant and coctail bar,. 
Rozvoz: od 10.30 – 20.00 h

Referát podnikateľskej činnosti MsÚ

V súčasnej dobe mesto Handlová vytvára novú 
platformu Dobrovoľnícke Centrum Handlová. V 
prvej fáze vytvára databázu dobrovoľníkov, ktorí 
by na základe zmluvy o dobrovoľníctve chceli 
pomáhať vo viacerých oblastiach, ako je Rúško 
banka (zbieranie, šitie a rozvoz rúšok a ochranných 
prostriedkov), chlpáč bunka (venčenie domácich 
miláčikov), dialóg bunka, veselá bunka alebo 
nákupná bunka a podobne.
Dobrovoľnícke centrum zastrešuje Asterion, n.o. 
Ak máte záujem pomáhať svojmu mestu volajte 
na t.č. 0917 243 644 v PO-PIA od 8.00 h do 11.00 h, 
píšte na dobrovolnici@handlova.sk. Viac informácií 
nájdete na www.handlova.sk.

Staňte sa dobrovoľníkom. 
Pomáhajte Handlovčanom
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Od prázdneho hrobu k nádeji

Na prvé veľkonočné ráno podľa Biblie 
ostal prázdny hrob. To preto, lebo ten, 
ktorého tam položili vstal z mŕtvych. 
Vzkriesenie Ježiša Krista je základnou 
súčasťou viery kresťanov naprieč 
kresťanskými cirkvami a je dôvodom 
nášho veľkonočného slávenia. 
Veľkonočná zvesť je bohatá a keď už 
aj niekto nie je aktívnym kresťanom, 
neznamená to, že mu nemá čo dať. 
Posolstvo prázdneho hrobu je totiž 
posolstvom nádeje, ktorú potrebu-
je vo svojom živote v nejakej forme 
cítiť každý človek. Obzvlášť v neistých 
časoch, aké žijeme tieto veľkonočné 
sviatky a pravdepodobne budeme 
žiť i dlho po nich. Potrebujeme nádej, 
že život má pre nás aj lepšie veci, 
než zažívame dnes. Potrebujeme 
nádej, že niekto sa o nás stará, aj keď 
sme osamote a nik nás už nechodí 
navštevovať. Potrebujeme nádej, že 
aj tie najťažšie životné situácie môžu 
povoliť a nakoniec pominúť. Potrebu-
jeme nádej, že naše životy majú zmy-
sel a naše počínanie nie je bezcieľne. 
Nádej je jedna z troch vecí, o ktorých 
hovorí známy ranokresťanský mi-
sionár Pavol – apoštol pohanov, že 
zostávajú ako najväčšie spomedzi 
všetkých duchovných darov.

Základné duchovné dary

Viera, nádej a láska. To troje. Vzápätí 
dodáva, ale najväčšia z nich je láska. 
Ja by som k tomu vysvetlil, že všetky 
tri spolu tvoria súhru a súlad. Jeden 
dar posilňuje v ľudskom živote ďalší. 
Viera nádej, nádej vieru, nádej lásku, 
láska vieru, viera lásku. Vieru, nádej 
a lásku poznáme všetci. Sú skúse-
nosťou každého človeka. Každý z 
nás potrebuje v živote veriť, a to 
veriť niekomu, dôverovať niečomu, 
inak by sme zostali v strachu zav-
retí a nenastúpili ani do autobusu, 
či nikdy neskúsili neznáme jedlo. 
Láska je tá najhlbšia túžba každého 
srdca, muža, ženy aj detí. Kto necíti 
v živote lásku, ten je nešťastný, nie 
sú naplnené jeho vnútorne potreby 
a v konečnom dôsledku cíti, že neži-
je kvalitným životom. Komu chýba 
láska, tomu často chýba aj chuť žiť. 
Láska teda posilňuje nádej a nádej je 
silný nástroj, ktorý motivuje, posilňu-
je a povzbudzuje, aj keď je v živote 
niekedy smutno a ťažko.

Pozvanie k nádeji Veľkonočných 
sviatkov

Pozvaním k nádeji Vás chcem pozdra-
viť aj v mene nášho evanjelického 
cirkevného zboru v Zemianskych 
Kostoľanoch. Súčasťou nášho pôso-
biska je aj mesto Handlová. Nie 
som tu duchovným pracovníkom 
cirkvi dlho, ale musím sa priznať, že 
v Hand lovej som sa od začiatku cítil 
veľmi dobre. Neviem, či to bolo ľuďmi, 
miestom alebo nadmorskou výškou. 
Z toho, čo vnímam aj od Handlovča-
nov však viem, že nádej je jedna z 
vecí, ktoré v tomto meste potrebuje 
cítiť každý jeho obyvateľ. Nádej po 
lepšom živote, bližších vzťahoch, dôs-
tojnej starobe, zabezpečení živobytia 
a podobne.
Veľká noc v posolstve prázdneho 
Ježišovho hrobu i k takej nádeji 
posilňuje. A nielen k nádeji na teraj-
šie dobro a životné šťastie v tých naj-
dôležitejších oblastiach, ale aj nádeji, 
ktorá presahuje náš pozemský život. 
Na kríži zomrel Ježiš, o ktorom mnohí 
vyznali, že je Božím synom. Ako 
kresťania veríme a samotné Ježišove 

slová nás v tom utvrdzujú, že jeho 
smrť nebola zbytočná. Povedal, že 
za nás sa vydáva a za nás sa jeho krv 
vylieva na odpustenie hriechov, aby 
každý, kto verí v neho, mal večný ži-
vot. To je nádej kríža. To je nádej, ktorú 
prináša svetu prvé veľkonočné ráno. 
Prázdny hrob. Smrť bola porazená. 
Ježiš vzkriesený. Ako bola porazená 
smrť pri Ježišovi, tak môže Boh pora-
ziť smrť a zlobu i v našom živote. Preto 
tam Ježiš šiel. Bola to cesta, akou chce 
Pán Boh poraziť smrť, beznádej, zlo-
bu a oddelenosť od Neho aj v našich 

životoch. Tak, že nás smrť Jeho syna 
naučí vlastným obetiam pre druhých, 
tak, že nás jeho láska naučí vlastnej 
láske a jeho odpustenia nášmu vlast-
nému odpúšťaniu. Tak, že nás zorien-
tuje v živote a ukáže na tie skutočné 
trváce a dôležité hodnoty. No pre-
dovšetkým tak, že sa stane súčasťou 
nášho života. A ten zásadný problém, 
ktorý človek má. To, čo v nás vyvoláva 
pocit samoty a neistoty, pocit nedo-
statočnej hodnoty a slabos ti, to, čo 
nás často privádza k hlúpym a zlým 
rozhodnutiam, nedobrým skutkom 
a zlyhaniam, to Boh nahradí svojou 
prítomnosťou, odpustením, láskou 
a požehnaním. Prázdny hrob Pána 
Ježiša chce byť nádejou aj pre nás. 
Nádejou, že čokoľvek pred nami stojí 
ako náš pomyselný nepriateľ, čoho sa 
bojíme a čo nás ničí, môže byť pora-
zené, keď pri Ježišovi Boh porazil smrť 
a všetkým, ktorí v Neho veria dáva 
nádej nielen tu a teraz, ale aj nádej 
na večnosť.

Veľká noc a pandémia

Aj napriek okolnostiam, ktoré žijeme, 
prajem vám v mene nášho cirkev-
ného zboru pokojné sviatky. Tento 
raz ich nemáme možnosť prežiť inak 
než v kruhu našej najbližšej rodiny 
alebo sami. Vnímajme ich posolst-
vo plné nádeje. Nech nás povzbudí 
evanjelium o Božej láske, ktorá sa za 
nás obetovala tým najzásadnejším 
spôsobom. Spoznávajme Božiu 
obetavú lásku vlastnou obetavosťou. 
Veľkonočné sviatky sú znova príleži-
tosťou urovnať si i naše vzájomné 
vzťahy, ktoré sú často pokrivené, 
pokyvkávajú, sú plné hádok a ne-

dorozumení. Verím, že po zrušení mi-
moriadnych opatrení sa ako rodiny, 
cirkevné spoločenstvá, priatelia, či 
kolegovia zídeme, budeme oslavo-
vať a ďakovať nielen zdravotníkom, 
ozbrojeným silám, predavačom, 
pumpárom, sociálnym pracovníkom 
a iným, ale budeme ďakovať i tomu, 
ktorý v nás živil nádej. Ježišovi Kris-
tovi.

Emil Hankovský, zborový kaplán cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Zemianske 
Kostoľany

Milí Handlovčania!

Pred veľkými sviatkami ako sú Via-
noce, Nový rok alebo Veľká noc zvyk-
neme písať pozdravy našim blízkym, 
rodine, priateľom, aby sme im popria-
li pekné a pokojné sviatky so žičením 
všetkého dobrého. Dovoľte mi, aby 
som sa aj ja pripojil k tomuto krás-
nemu zvyku a napísal Vám pár slov k 
blížiacim sa veľkonočným sviat kom, 
ktoré sú tento rok pre nás všetkých 
netradičné, priam nezvyčaj né, vďa-
ka  vonkajším okolnostiam, ktoré 
spoločne prežívame. 
Veľkonočné sviatky sú pre nás 
kresťanov tými najväčšími a naj-
dôležitejšími sviatkami v roku, dokon-
ca oveľa dôležitejšie ako tie vianočné, 
hoci tie sú obľúbenejšie. Udalosti 
Veľkej noci, ktoré každoročne slávime, 
nás upriamujú na samotné jadro 
našej viery a nášho života veriacich 
ľudí. Doslova môžeme povedať, že 
Veľkonočné sviatky sú srdcom našej 
viery. Prečo? Pretože v tieto dni ideme 
sláviť a pripomínať si udalosti, ktoré 
zmenili chod dejín. Ak by sme chceli 
použiť nejaký citát z Biblie, ktorý by  
ich vystihoval, mohli by sme načrieť 
do Jánovho evanjelia. Jeho autor 
zachytáva Ježišove slová krátko pred 
veľkonočnými udalosťami, krátko 
pred tým, ako bol zajatý vojakmi, 
podstúpil všetko to utrpenie a na-
koniec smrť na kríži. Ježiš v tej chvíli 
povedal tieto slová: „Nik nemá väčšiu 
lásku ako ten, kto položí svoj život 
za svojich priateľov. Vy ste moji pria-
telia…“ (Porov.: Jn 15,13-14) Aspoň 
pre mňa, keď sa ma niekto pýta na 
zmysel veľkonočných sviatkov a čo 
pre mňa znamenajú, ako ich osobne 

prežívam, tak práve tento citát to 
vystihuje najlepšie. Pápež Benedikt 
XVI. v jednom zo svojich diel, ktoré 
sa volá Deus caritas est, teda Boh je 
láska, napísal v hneď úvode túto zau-
jímavú myšlienku: „Uverili sme v Božiu 
lásku – tak môže kresťan vyjadriť svo-
je základné životné rozhodnutie. Na 
začiatku toho, že je niekto kresťanom, 
nestojí etické rozhodnutie alebo 
veľkolepá myšlienka, ale skôr stret-
nutie sa s udalosťou, s Osobou, ktorá 
ponúka životu celkom nový horizont 
a tým aj zásadné smerovanie. Ján vo 

svojom evanjeliu vyjadril túto udalosť 
nasledujúcimi slovami: „Veď Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednoro-
deného Syna, aby každý, kto v neho 
verí... mal večný život“ (Jn 3,16).“ 
(Porov.: Benedikt XVI, Deus caritas 
est – Boh je láska, 1.) Možno ste prek-
vapení, prečo píšem tak zoširoka, ale 
pre mňa práve tieto slová, tieto dva 
citáty, sú takpovediac kľúčom k po-
chopeniu kresťanských Veľkonočných 
sviatkov a zároveň aj k ich lepšiemu 
prežívaniu. Pretože ak budeme 
vnímať a sledovať udalosti Veľkej noci, 
teda Kristovo utrpenie, bolesť, smrť a 
zmŕtvychvstanie bez tohto kľúča, tak 
to budú len historické udalosti, ktoré 
sa odohrali kedysi dávno, ale bez 
vplyvu na nás, na náš život. Sledu-
júc ich len z historicky nezaujatého 
pohľadu, sú naozaj iba opisom niečo-
ho ťažkého a bolestného. Sám Ježiš 
nám ponúka  kľúč k ich pochopeniu, 
a tým je láska, jeho darovanie sa za 
druhých, za nás, darovanie svojho 
života za náš život. Viem a uvedomu-
jem si, že je to ťažko pochopiteľné a 
prijateľné. Veď kto by také niečo bol 
ochotný urobiť, zrieknuť sa vlastného 
života pre druhých?

Život je vždy silnejší

Niečo podobné sa odohralo v roku 
1941 v koncentračnom tábore v Os-
vienčime, kde v júli toho roku ušiel 
väzeň. Ako výstrahu pred podob-
nými pokusmi nemeckí vojaci vybrali 
desiatich mužov,  ktorých exemplárne 
odsúdili na smrť. Jeden z odsúdených 
začal plakať a prosiť o svoj život, pre-
tože mal doma rodinu. Stalo sa však 
niečo, čo nik nečakal. Spomedzi os-

tatných väzňov vystúpil jeden, ktorý 
sa ponúkol, že dobrovoľne pôjde na 
miesto tohto odsúdeného muža. Vo-
jaci súhlasili, a tak bol odvedený s os-
tatnými do bunkra hladu, kde všetci 
rad za radom zomierali. Ten muž sa 
volal Maximilián Kolbe a bol kňazom. 
Žil najdlhšie zo všetkých odsúdených. 
Povzbudzoval ich a snažil sa, aby 
neumierali v beznádeji. 
Na týchto dvoch udalostiach ma fas-
cinuje jedna vec. V prvom prípade 
bolo za rímskej nadvlády odsúdených 
mnoho ľudí, no len Ježišovo ukrižo-
vanie a smrť si pripomíname. Nik 
si nespomenie na jeho sudcov, nik 
si nespomína na vojakov, ktorí boli 
toho svedkami. Už takmer 2000 rokov 
po týchto udalostiach, každoročne 
slávime Ježišovu obetu, keď z lásky 
k ľuďom dal svoj vlastný život.  Ani v 
druhom prípade obety Maximiliána 
Kolbeho, poľského kňaza, si nikto nes-
pomína na jeho sudcov ani vojakov, 
ktorí ho usmrtili. No jeho obeta sa 
zapísala zlatými písmenami do mo-
derných dejín. Je pripomenutím všet-
kých tých odvážnych mužov a žien, 
ktorí boli ochotní čeliť zlu a dokonca 
darovať svoj život za život druhých.
Veľkonočné udalosti sa však nekončia 
na Veľký piatok, smrťou Ježiša Krista 
na kríži, ale pokračujú ďalej. Ich vyvr-
cholením je Veľkonočná nedeľa, kedy 
slávime a pripomíname si Ježišovo 
zmŕtvychvstanie, jeho víťazstvo nad 
zlom, hriechom a smrťou. Môžeme 
teda povedať, že kresťanské posol-
s tvo Veľkej noci je, že nie zlo, nech 
je akékoľvek, nie hriech, ba ani smrť 
nemajú posledné slovo, ale má ho 
vždy Boh a jeho slovo je slovom živo-
ta. Život je vždy viac, život je vždy 
silnejší. 

Buďme nositeľmi života

Na záver svojho listu, by som nám 
všetkým chcel popriať nasledovné: 
napriek tomuto obdobiu, ktoré práve 
žijeme, zachovajme si nádej, že život 
je vždy viac, že život je vždy silnejší 
ako akékoľvek zlo alebo prekážky. 
Verím, že aj tento čas obmedzení 
prejde a budeme môcť vykročiť ďalej. 
Mnohých vecí sme sa museli zrieknuť, 
ale verím, že aj toto je pre nás školou 
života, v ktorej sa učíme objavovať 
krásu a bohatstvo maličkostí, ktoré 
sme prehliadali alebo vecí, ktoré 
sa stali pre nás samozrejmosťami. 
Verím, že nám táto situácia pomôže 
objaviť novú, krajšiu hodnotu života. 
A ešte, aby sme mohli zvládnuť tie-
to dni, musíme sa učiť gestu, ktoré 
urobil Ježiš a ktorého pred takmer 
80 rokmi napodobnil Maximilián 
Kolbe, keď darovali svoj život, keď 
položili svoj život za druhých. Položiť 
ži vot za druhých však neznamená len 
zomrieť, ale istým spôsobom učiť sa 
„zomierať“ svojim predstavám, sebe 
samému, svojim plánom, svojmu 
egoizmu, svojim túžbam a darovať 
svoj život druhým. Nemusíme robiť 
veľké gestá, ako títo dvaja muži. Ži-
vot je plný malých gest, tie veľké sú 
vždy výnimočné. Ale práve tie malé, 
ako je záujem o druhých, ochota 
pomôcť a poslúžiť druhým, hoc len 
podanie pohára vody, trpezlivosť a 
zhovievavosť, vzájomná úcta… nám 
pomáhajú rásť a dozrievať v láske a 
druhým prinášajú nový život. Buďme 
nositeľmi života!
Prajem vám, vašim rodinám a blíz-
kym pokojné prežitie veľkonočných 
sviatkov!

Peter Repa, katolícky farár
FOTO: www.caraguatur.wordpress.com

Posolstvo Veľkej noci: Život je vždy viac, život je vždy silnejší
Veľkonočné sviatky budú tento rok iné ako tradične. O pár slov k najdôležitejšiemu kresťanskému sviatku sme požiadali handlovských kňazov.
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Zachraňovala životy. Dnes potrebuje pomoc

Ružena Rusnáková bola vždy silná žena. Plná energie s chuťou pomáhať 
všetkým navôkol. Viac ako 20 rokov pracovala na Oddelení anestézie a 

intenzívnej medicíny (ARO), kde sa celý deň na nohách starala o tie najťažšie 
možné prípady. Aj v momente vyčerpania odmietala opustiť prácu, ktorú 

zbožňovala - zachraňovať ľudské životy. Bolo to jej poslaním až do februára 
2019, keď sa jej únava zo stresujúcej a namáhavej práce začala javiť ako čosi 

vážnejšie. Diagnóza lekárov po množstve vyšetrení znela jednoznačne: Amyo-
trofická laterálna skleróza (ALS).

ALS má rýchly spád a na Slovensku neexistuje adekvátna liečba. Neliečenému 
človeku postupne ochrnie celé svalstvo. Nie je schopný starať sa o seba, 

nebude sa môcť najesť, ani dýchať bez prístroja. Bude odkázaný na 24 hodi-
novú pomoc. Mozog však funguje ďalej a pacient s touto diagnózou sa stane 

väzňom vo vlastnom tele.
Sme však svedkami mnohých prípadov, keď sa pacientom podarilo zvrátiť 

priebeh choroby. Veda našťastie pokročila, a preto sa obraciam na Vás, priate-
lia, a prosím o pomoc. Je to boj o čas, z mesiaca na mesiac sa jej stav bude 

radikálne zhoršovať. Všetky vyzbierané peniaze poputujú výlučne na experi-
mentálnu liečbu na klinike Onkologie am Lenbachplatz v Mníchove, kde sa 

snažia liečiť okrem iného aj smrteľnú chorobu ALS.

Transparentný účet RUŽENKA: SK7409000000005165099291

Mesto Handlová nie je organizátorom charitatívnej zbierky a nezodpovedá za pravdivosť údajov, 
ktoré organizátor zbierky poskytol. 

POŽIADALI NÁS O POMOC / POŽIADALI NÁS O POMOC

Riadková inzercia

Priprava na jarnu sezonu leštenie 
svetlometou leštenie laku voskovanie 
dezinfikacia celeho auta tepovanie.
tel 0905069579

4/7/4/2020/OI

Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ. 

ARMYSHOP
SKLENÉ

nový tovar 
0902 584 948

10/6/3/2020/PL

Spomienka

Dňa 12. apríla uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 

opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec 

Ján Strohner. 

S úctou a láskou 
spomínajú manželka, 

deti, vnúčatá a súrodenci 
s rodinami.

3/7/4/2020/OI

Spomienka
Dňa 8. apríla 

si pripomíname 5 rokov, 
čo nás navždy opustila 

naša mamička 
a stará mama 

Ľudmila Dierová.

S láskou spomínajú deti 
Pavel, Peter a Hela s 

rodinami

5/7/4/2020/OI

Spomienka
Dňa 4. apríla 2020 

uplynulo 7 rokov 
od kedy nás opustila 

manželka, 
mama a babka 

Anna Magulová. 

S láskou a úctou 
spomínajú manžel Jozef 

a deti s rodinami. 

Od života pre seba nič si nežiadala, všetko len pre 
svoje deti a rodinu svoje zlaté srdce si nám dala. 

Večný kľud nech dá Boh Ti za odmenu. 

1/7/4/2020/OI

Spomienka
Dňa 15. apríla si 

pripomenieme tretie 
výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, 
ocina, deda, krstného 

otca a priateľa 
Miroslava Tolnaya. 

Nikdy nezabudneme. 
Manželka Anna, vnuk Patrik, dcéra Mirka a 

synovia Andrej a Samko. Ľúbime Ťa.  

Čas plynie, bolesť stále trápi, 
Teba nám už nič nevráti.  

2/7/4/2020/OI

Spomienka
Dňa 3. apríla 2020 
sme si pripomenuli 

nedožité 80te 
narodeniny a 6. apríla 
siedme výročie úmrtia 
Vladimíra Podobu. 

Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka Marta a synovia 
Vladimír a Rudolf s rodinami.

„Všetko, čo žije po mne v mojom mene a v láske, 
to ma pripomenie...“

6/7/4/2020/OI

Spomienka
Dňa 8. apríla 2020 

uplynú 4 roky, od kedy 
nás navždy opustil 

manžel, ocino, 
brat, dedko 

Pavel Hatala. 

S láskou spomína 
manželka Helena s celou 

rodinou. 

Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. 

7/7/4/2020/OI

Mier. Štyri písmená, jedno slovo, 
ktorého obsah berieme dnes ako 
samozrejmosť. Pred 75 rokmi tomu 
tak nebolo. V piatok 3. apríla  zástup-
covia mesta Radoslav Iždinský a Ti-
bor Kolorédy položili k pamätníku na 
Námestí baníkov veniec pri príležitos-
ti oslobodenia mesta. V tichosti, s 
úctou a pokorou k obetiam vojny a 
výzvou pre všetkých, aby sme i teraz, 
keď sme všetci skúšaní okolnosťami 
neviditeľného nepriateľa, vrátili tie 
najdôležitejšie hodnoty ľudskosti, 
spolupatričnosti a zodpovednosti na 
najvyššiu priečku.

Úryvok z knihy 
Monografia mesta Handlová

V marci 1945 sa začalo bombardo-
vanie Prievidze a okolia. V sobotu 
ráno, 24. marca 1945 o 8.20 bol na 
Handlovú podniknutý letecký útok. 
Trval len päť minút, počas ktorých 
lietadlá zhodili 30 bômb; tie zabi-
li 6 civilných osôb, 4 nemeckých a 
1 slovenského vojaka, príslušníka 
Pionierskej stavebnej skupiny V. z 
Mošoviec. Zranených bolo 19 ľudí, 
z toho šesť ťažko. Bomby zničili 6 
obytných domov, banský hotel, vilu, 
2 motorové vozidlá, 2 poschodové 
domy, nemocnicu a okolité budovy, 
cintorín, futbalové ihrisko, ďalšie 
obytné a hospodárske budovy. Čias-
točne bola poškodená aj telefónna, 
elektrická a vodovodná sieť. Celková 
škoda vyčíslená veliteľom žandárskej 
stanice činila 4 130 000 Ks. Ďalší nálet 
obec zažila v pondelok 26. marca o 
7.45 ráno. Deväť lietadiel zbombardo-
valo časť kostola, chemickú továreň a 
obytné štvrte v Kolónii. Tento nálet si 
vyžiadal minimálne 20 obetí.
1945 - 2020
Začiatkom apríla 1945 sa k Handlovej 
priblížil závan slobody. Prinášala ho 
133. sovietska divízia 2. ukrajinského 
frontu. Čelo divízie tvoril 764. 
strelecký pluk, ktorémy velil major 
Kozľakovský a jeho zástupca major 
Savin. Do Handlovej vstúpil predný 
voj pluku ráno 3. apríla a zaútočil na 
nepriateľa zakopaného pod Veľkým 
Gričom. Nemecké jednotky očakáva-
li útok zo smeru Žiar nad Hronom 

- Nová Lehota. Sovietsky pluk ich 
zaskočil útokom z juhozápanej 
strany. Do Handlovej prenikli cez 
pohorie Kozie chrbty a Pstruhársky 
potok. Po tvrdých bojoch zatlačili 
Nemcov na ústup. O 17. hodine bola 
Handlová oslobodená. Tí sa narýchlo 
a chaoticky presúvali popod Veľký 
Grič smerom na Prievidzu. Počas 
ústupu sa zbavovali výstroja, ktorý 
nechávali popri ceste. Rázny zákrok 
sovietskych vojsk zabránil úplnej 
demolácii železničného viaduktu. V 
bojoch o mesto padlo 6 sovietskych 
a 2 rumunskí vojaci. Ďalší 2 ruskí 
vojaci zomreli na následky zranení 
v nemocnici. Oslobodzovanie Hand-

lovej neprežilo 17 Handlovčanov. 
Historické pramene uvádzajú, že 764. 
strelecký pluk mal za sebou krátky, 
niekoľko hodinový oddych a bol 
opäť nasadený do bojov. Pluk získal 
po úspešnom prekročení rieky Tisy 
a oslobodenia mesta Miškovec čest-
ný názov “Miškovský peší pluk radu 
Červenej zástavy a radu Suvorova”. 
Vojaci pluku prešli drsnou bojovou 
cestou od Stalingradu, cez Kursk, os-
lobodzovali Kyjev, ale i Prievidzu, či 
Zvolen. 
Počas 2. svetovej vojny prišlo v Hand-
lovej o život 244 Handlovčanov, 97 
ich zahynulo v koncentračných tábo-
roch.                                                      (RED)

Kapitola našich dejín – slobodná Handlová

V tomto čase chodíme viac do 
prírody. Je to tak správne. Ísť tam za 
účelom ničenie práce iných je však 
trestuhodné! Počas príjemnej pre-
chádzky sme našli poškodenú tabuľu 
Turisticko-náučného banského chod-
níka. Stálo za ním veľa dobrovoľníckej 
práce, aby sme vedeli viac o našom 
okolí.  
Z uvedených dôvodov sa obracia-
me na vás s prosbou o pomoc. Dňa 
21. marca bolo zistené poškodenie 
tabule banského náučného chodní-
ka pri kaplnke na jednej studničke 
v Hand lovej. Doposiaľ neznámy 
páchateľ sa dopustil priestupku proti 
majetku. V prípade, že ste v uvedený 
deň boli v okolí náučného chodníka 
a videli ste podozrivú osobu, ktorá 
poškodila alebo mohla poškodiť 

Kto ničí náučný chodník?

majetok, ktorý je v správe Hand-
lovského banského spolku, žiadame 
vás, aby ste túto skutočnosť nahlásili 
na linke Mestskej polície Handlová  
0905 499 384. Týmto skutkom vznik-
la škoda na majetku vo výške 167,15 
eur.  V prípade zistenia páchateľa, 
páchateľovi hrozí pokuta do výšky 
331 eur.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Prievidzi vyhla-
suje čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru od 3. apríla do odvo-
lania. V čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiaru je každý povinný 
dodržiavať zásady protipožiarnej bez-
pečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa zákona 
o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov na lesných 
pozemkoch zakazuje najmä zakladať 
a udržiavať ohne, používať otvorený 
oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace 

alebo tlejúce predmety, vypaľovať 
porasty bylín, kríkov a stromov.
S vyhlásením zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiarov vznikajú 
tiež povinnosti pre vlastníkov, správ-
cov alebo užívateľov lesných pozem-
kov v súvislosti s ochranou lesa pred 
požiarom.
Za priestupky na úseku ochrany pred 
požiarmi môže Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru 
uložiť pokarhanie alebo pokutu do 
výšky 331 eur a v blokovom konaní 
do 100 eur.                                         (RED)

Platí nebezpečenstvo vzniku požiarov

Z  h a n d l o v s k ý c h  l e s o v  a  l ú k



Prezident klubu MBK Handlová Ján 
Spevárs veril, že vo vyraďovacích 
bojoch by narazili na Prievidzu. To 
by podľa neho pritiahlo extrémny 
počet divákov a slovenský bas-
ketbal si mohol aj vďaka dvom 
hornonitrianskym celkom urobiť 
vynikajúcu reklamu. „Práve tieto 
zápasy by ukázali, z akého dôvodu 
basketbal robíme.”

Vo štvrtok 13. marca zasadli predstavi-
telia Slovenskej basketbalovej aso-
ciácie, ktorí vyzvali jednotlivé kluby o 
zaujatie stanoviska k navrhovanému 
ukončeniu najvyššej basketbalovej 
súťaže. E-mailovým hlasovaním sa 
jednomyseľne všetkých deväť klubov 
zhodlo na predčasnom a okamžitom 
ukončení sezóny 2019/2020. Ide vô-
bec o prvý podobný prípad v histórií 
súťaže, keď basketbalová verejnosť 
nespozná medailistov ligového 
ročníka. „Náš klub taktiež hlasoval za 
predčasné ukončenie sezóny. Nemalo 
význam špekulovať v jej pokračovaní 
v oklieštenom režime. Všetci vidíme, 
že vo svete sa končia všetky súťaže. 
Čím skôr sa táto pandémia skončí, 
tým skôr sa môžeme tešiť na návrat 
pod ligové koše,“ skonštatoval prezi-
dent baníkov Ján Spevár.

V handlovskej hale zostalo ticho

V handlovskej športovej hale sa zhas-
lo svetlo už v prvej polovici marca a 
v jej útrobách zavládlo sklamanie. 
Hráčom MBK túto správu oficiálne 
oznámil prezident klubu Ján Spevár. 
Poďakoval všetkým, bez ohľadu na 
to, kedy sa k tímu pripojili. Otázkou, 
na ktorú už nik nespozná odpoveď 
zostáva, čo mohli zeleno-čierni 
vo vyraďovacích bojoch dokázať. 
Napriek tomu, že nenaplnili pred-
sezónne očakávania, podľa preziden-
ta klubu kvalita tímu rástla a forma 
Handlovčanov mala byť načasovaná 
práve v súbojoch play off. „Predčasne 
ukončenú sezónu vnímame ako malú 
pohromu. V závere dlhodobej časti 
sme sa posilnili a práve v období, keď 
sa do tímu zapracovali nové posily 
prišla takáto rana. Myslím si, že sme 
boli maximálne pripravení vstúpiť 
do play off a byť nepríjemným súpe-
rom. Práve vo vyraďovacích bojoch sa 
mala prejaviť naša kvalita. Preto ma 
súčasný stav veľmi mrzí,“ povedal so 
smutným výrazom na tvári Spevár.

Nestihli naplniť ambície

Handlovčania odohrali v rámci aktuál-
nej sezóny 27 stretnutí, no z víťazstva 
sa tešili iba deväťkrát. Na domácej 
palubovke zo štrnástich vystúpení 
triumfovali štyri razy a to je pocho-
piteľne pre handlovského fanúšika 
veľmi málo. Hornonitrania síce svo-
je predsezónne ambície nenaplnili, 
no podľa slov ich prezidenta malo 
práve v závere dlhodobej časti a 
následne vo vyraďovacích bojoch 
svitnúť na lepšie časy. Tesne pred 
vstupom do bojov o medaily posil-
nili a v očiach súperov sa razom stali 

čiernym koňom súťaže. Svoju formu 
už ale nestihli naladiť, všetko preka-
zila pandémia. „Prvoradou ambíciou 
bol postup do vyraďovacích bojov a 
tou druhou zaplniť športovú halu do 
posledného miesta. Veď pre divákov 
sa snažíme robiť basketbal najlepšie 
ako vieme a práve ich pri náročných 
majstrovských zápasoch najviac pot-
rebujeme. Viem, že by sa priaznivci 
získavali naspäť veľmi ťažko, najmä 
po výsledkoch z posledného obdo-
bia. Paradoxne sme zaznamenali lep-
šie výsledky na palubovkách súperov 
ako doma. Ja som ale veril v to, že by 
sme si divákov v play off znova nak-
lonili na svoju stranu. Ako jeden z 
mála klubov sme zložili tím z ôsmych 
Slovákov, pričom až piati z nich boli 
handlovskí odchovanci. Vsadili sme 
na dobrú chémiu a práve tá nám mala 
priniesť výsledky v podobe postupu 
do play off. Chceli sme nadviazať na 
myšlienku, s ktorou pred časom priš-
la bratislavská Karlovka a dokázať, 
že dobrý výsledok môžeme uhrať aj 
s prevahou slovenských hráčov na 
súpiske. A nie len to. Vypočuli sme aj 
hlasy divákov, ktorí apelovali na to, 
aby na palubovke dostávali priestor 
handlovskí odchovanci. Niektorí z 
nich sa tejto príležitosti chopili zod-
povedne a verím, že v budúcnos-
ti budú pre handlovský basketbal 
veľkým prínosom. Nelichotivý prie-
beh dlhodobej časti nás ale v jej zá-
vere prinútil opäť konať. Súpiska sa 
musela rozšíriť o posily spoza veľkej 
mláky a to sa začalo postupne na pa-
lubovke odzrkadľovať,“ vysvetlil Ján 
Spevár.

V dobrom, aj v zlom

Handlovčania sa počas 27. kôl museli 
popasovať aj s absenciou kľúčových 
hráčov. Po tom ako nezvládli úvod 
sezóny sa im začala na päty le piť 
smola v podobe zranení.  „Počas 

sezóny nás prenasledovali zranenia 
a maródky, následkom čoho nebolo 
možné zapájať do rotácie rovnocen-
ných hráčov. Ak by sme chceli aj v ob-
dobí početnej absencie napĺňať svoje 
ambície, museli by sme disponovať 
dvoma kvalitnými hráčmi na každom 
jednom poste. To je ale v našich 
súčasných možnostiach vylúčené,“ 
zamyslel sa Spevár.
Za pozornosť v aktuálnom ligovom 
ročníku stojí aj nadšenie a vernosť 
priaz nivcov handlovského basket-
balu. Tí sa nenechali odradiť ani 
kolísavými výkonmi svojich miláčikov 
a stáli za nimi v dobrom, aj zlom. 
Permanentne vytvárali vynikajúcu 
atmosféru nielen doma, ale i v hľadi-
sku súperov. „Často sme sa cítili na 
ihriskách súperov ako doma. Našich 
priaznivcov bolo počuť aj v online 
televíznych prenosoch. Počet ich čle-
nov sa rozrastá, čo nás teší a budeme 
to i naďalej ako klub podporovať,“ 
vyzdvihol svojich „fans“ šéf klubu.

Basketbal nám bude chýbať

Aj napriek tomu, že sa sezóna ne-
dohrala, handlovský manažment 
ďakuje všetkým, ktorí stáli na strane 
basketbalového klubu a verili mu. „V 
závere by som chcel srdečne poďa-
kovať našim hráčom, obom trénerom 
„Maxovi a Tihovi,“ správnej rade MBK 
Handlová, generálnym sponzorom, 
majiteľovi športovej haly, mestu 
Handlová, zapisovateľskému stolíku a 
všetkým ostatným, či už sponzorom, 
fanklubu, nadšencom basketbalu 
a všetkým divákom, ktorí nám fan-
dia a žijú s nami aj v tomto období. 
Zároveň prajem všetkým v týchto 
neľahkých časoch pevné zdravie, vzá-
jomnú pomoc, rešpekt a tolerantnosť. 
Basketbal nám bude chýbať, verím 
ale, že si ho spoločne už čoskoro opäť 
užijeme,” dodal v závere Ján Spevár.

Pavel Procner 

Do play-off si priali Prievidzu, vírus všetko zmenil. 
Sezóna 2019/2020 nového majstra nespozná

Ján Spevár, prezident basketbalového klubu MŠK Handlová.                                                    FOTO: Lenka Molnárová

Športový život sa na Slovensku, 
rovnako,  ako aj na celom šírom 
svete  zastavil  kvôli neviditeľnému 
súperovi. Je čas na doterajšie bilan-
covanie sezóny. Tím ŠBK Handlová 
nastúpil skoro v každej kategórii, 
pribudli nové tváre do trénerského 
tímu. To najdôležitejšie nám v rozho-
vore zhrnul predseda klubu a tréner v 
jednej osobe, Ján Beránek. 

Ako by ste zhodnotili doterajší 
priebeh sezóny, ktorú ste nemali 
možnosť dohrať?
Čo sa týka doterajšieho priebe-
hu sezóny, hodnotíme ho veľmi 
pozitívne. Po mnohých rokoch sme 
zapojili do súťaží veľký počet kate-
górií -  od prípraviek  až po kadetov. 
Do nášho tímu nám pribudli aj noví 
tréneri -  Tomáš Ihring a Ondrej Ha-
viar, ktorými sa rozrástla naša veľká 
basketbalová rodinu. Pevne verím, 
že ak budeme pokračovať tak, ako v 
tejto sezóne, tak aj tá budúca  bude 
pre nás úspešná.  Prajem si, aby sa  
odohrala od začiatku až do konca. 
Diváci,  ako aj deti sa môžu tešiť na 
ďalšie skvelé zápasy a tréningy.

Ako vnímate vzniknutú situáciu 
okolo koronavírusu?
Nakoľko prepukla pandémia koro-
navírusu, nastali opatrenia v každej 
oblasti života. Ani náš klub nebol 
výnimkou, musela byť pozastavená 
jeho činnosť, celý chod klubu - tré-
ningov a všetkého, čo k tomu patrí. 
S deťmi sa snažíme komunikovať cez 
internet a sociálne siete, prostredníct-
vom ktorého im poskytujeme rôzne 
tréningové plány na domáce cviče-
nie, aby sa mohli udržiavať v kondícii  
aj v karanténe. Samozrejme, tento čas 
využívame v klube na  dolaďovanie  
detailov na projektoch, ktoré sme 
chceli spustiť v mesiacoch marec, 
apríl, máj. Týkajú sa konkrétne tur-
najov, basketbalových,  ale aj street-
balových. Kvôli vzniknutej situácii sa 
neuskutočnia, ale v budúcnosti budú 
súčasťou našich plánov. Samozrej-
me, chápeme všetky opatrenie spo-
jené so znížením šírenia, ktoré vláda 
odsúhlasila a aj pre nás je zdravie na 
prvom mieste. Touto cestou chcem 
popriať všetkým obyvateľom Hand-

Vírus ovplyvnil aj sezónu ŠBK
lovej hlavne veľa zdravia, buďme k 
sebe ohľaduplní a tolerantní. Pevne 
verím, že začiatkom školského roka 
odštartujeme aj ďalšiu basketbalovú 
sezónu 2020/2021 a opäť sa  všetci 
stretneme na domácich zápasoch - 
na palubovke  alebo v hľadisku. Ešte 
raz prajem pevné zdravie a buďme 
zodpovední!

Nábor basketbalových tried

Výber do basketbalových tried bude 
prebiehať výnimočne len prostred-
níctvom odporúčania triednych 
učiteľov a trénerov. Prihlášku na stiah-
nutie rodičia nájdu na wbstránke ZŠ 
Mierové námestie.
Na základe mimoriadnej situácie, 
ktorá v súčasnej dobe nastala, pri-
jímanie do športovej triedy bude 
prebiehať bez talentových skúšok. 
Potvrdenie od lekára bude potrebné 
doložiť k prihláške do športovej triedy 
v septembri pri nástupe do školy.
Záväzná je prihláška odoslaná do 30. 
apríla 2020. Žiaci budú o prijatí infor-
movaní písomnou formou.
V prípade akýchkoľvek otázok 
neváhajte kontaktovať aj telefonicky 
na čísle 0907 344 649.

Výhody basketbalových tried:
- basketbal je v rámci vyučovania, 
ako klasická vyučovacia hodina 2x 
do týždňa
- dieťa získa všeobecný telesný rozvoj
- kvalitná úroveň tréningového proce-
su zabezpečená len kvalifikovanými 
trénermi. Tréneri sledujú aj výchovno 
- vzdelávací proces žiakov- získavanie 
skúseností v podobe prvých basket-
balových zápasov
- v basketbalových triedach sa buduje 
vždy skvelý kolektív
- poplatok za basketbalovú triedu a 
trénovanie je 0 EUR
- získanie špeciálnych pohybových 
zručností, kompenzačné cvičenia a 
posilňovanie svalov
V basketbalovej triede okrem pravi-
delného aktívneho pohybu formou 
zábavy, sa naučíš aj ako sa správne 
stravovať, naučíš sa disciplíne a v 
neposlednom rade zažiješ množstvo 
zábavy. 

Ján Beránek a Ivan Morvay

Váš oriešok môže vyhrať on-line
Majitelia psov bez preukazu pôvo-
du budú so svojimi miláčikmi 
súťažiť na fecebooku.

17. ročník výstavy psíkov, ktorá sa 
mala konať 25. apríla sa bude konať 
online. 
Pošlite do konca apríla fotku vášho 
miláčika so stručným popisom na 
facebookový profil handlovského 
centra voľného času CVČ Handlová.
Centrum voľného času vytvorí fotoal-
bum s vašimi fotkami a spustí súťažné 
hlasovanie.
- súťažiť, zbierať páčiky a zdieľať fotky 
budete môcť celý mesiac máj
- na konci mája hlasy zrátame a vy-
hlásime víťaza Handlovského orieška 
2020.

Kolektív CVČ, FOTO: Tomáš Gríger


