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Centrum voľného času má nový
web aj koordinátorku mládeže.
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Koľko vydrží ekonomika Handlovej? Primátorka
Silvia Grúberová píše o úsporných opatreniach
Považujem za veľmi dôležité,
vážení obyvatelia, informovať vás
o finančnej stránke koronakrízy v
našom meste, aké opatrenia sme
prijali a čo očakávame.
Dlhodobé hospodárenie v meste
aj nové povinnosti (a teda i vyššie
finančné náklady) miest a obcí,
uložených vládou v rokoch 2018 a
2019 spôsobili, že nemáme žiadne
rezervy na zlé časy. Na náhlu krízu
síce vieme zareagovať prijatím via
cerých úsporných opatrení, avšak
stačiť to pravdepodobne nebude
a veci, ktoré boli samozrejmosťou,
mesto nebude môcť zabezpečiť. Z
dôvodu, že mu jednoducho budú
chýbať peniaze v mestskej kase aj na
základné služby a činnosti. Pri prognózach, ktoré v týchto dňoch prezentujú najvyšší štátni, či iní ekonomickí
analytici, sa očakáva aktuálne cca 7,2
percentný prepad HDP. V absolútnych
číslach to znamená, že mesto do konca roka dostane o cca 24 percent menej z podielových daní ako je plánované v rozpočte mesta na rok 2020.
Rozpočet sa schvaľoval v decembri
2019 a vychádzal zo skutočnosti, že
odhad príjmov z podielových daní na
rok 2020 bol cca 6 660 000 eur. Dnes
však prepočty ukazujú, že príjem z
podielových daní bude ešte v tomto
roku o cca 1 600 000 eur nižší. Ak štát
nezasiahne a nepomôže. Je to veľmi
zlá správa, ktorá v našom meste ohrozuje chod samosprávy dosť zásadne.
Aké príjmy má mesto?
Okrem príjmov z podielových daní,
tvoria rozpočet mesta aj:
• príjmy z miestnych daní

Spoznajte vynikajúcich
pedagógov handlovskej doliny.
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Ako zvládnuť karanténu
a mimoriadnu situáciu?
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Primátorka Handlovej Silvia Grúberová.
• príjmy z poplatkov za komunálny odpad (používa sa len na zvoz a
likvidáciu odpadu a jeho výška je
závislá od miery vytriedenia v meste
spolu za všetkých)
• príjmy z prenájmu a predaja nehnuteľností
• financie určené na mzdy učiteľov
základných škôl ako tzv. „prenesené
kompetencie” ministerstva školstva
SR
• externé finančné zdroje z eurofondov a iných dotačných schém pomoci
určené na konkrétne projekty
Čo všetko mesto financuje?
• MsÚ a jeho činnosť
• Mestskú políciu, Mestskú knižnicu
• Dom kultúry

FOTO: INU
• CVČ, Materské školy, ZUŠ
• zamestnancov základných škôl
okrem učiteľov
Prostredníctvom týchto organizácií,
škôl a školských zariadení mesto teda
financuje celý rad činností počnúc
matrikou, obradmi, stavebným úradom, sieťou sociálnych služieb, financovaním infraštruktúry ciest,
životného prostredia, dopravy, verej
ného osvetlenia cez oblasť výchovy,
vzdelávania, kultúry, komunikácie s
verejnosťou, voľného času až po podporu športu a občianskych združení.
Hovoríme nielen o zamestnancoch,
ale aj o prevádzke, investíciach,
podujatiach, projektoch a rôznych
bežných, či kapitálových výdavkoch.

Priemerné mesačné fixné náklady
mesta sú:
• mzdy a prevádzkové náklady
• ostatné rôzne menšie výdavky
(príspevky pri narodení, komunikácia mesta, kyberneticka bezpečnosť,
poistenie, GDPR ...)
• MHD
• verejné osvetlenie
• projekt plaváreň a kúpalisko
• služby Hater (zeleň, kosenie, údržba
ciest, odpady atď.)
• dlhodobé splátky za nájomné
mestské byty voči Štátnemu fondu
rozvoja bývania
• dlhodobé úvery (cesty, refinancovanie starých úverov a odkup
pohľadávok minulých období)
Článok pokračuje na strane 2.

Webstránka mesta má nový dizajn aj funkcionalitu
Po zavedení priamych prenosov z
rokovaní mestského zastupiteľstva
a založení samosprávnych novín
Handlovský hlas je zmena web
stránky mesta ďalším krokom k
zlepšeniu komunikácie samos
právy s verejnosťou.
Webstránka mesta Handlová má po
17. rokoch nový vzhľad. „Zlepšenie informovanosti obyvateľov Handlovej
bol jedným z predvolebných sľubov
primátorky Silvie Grúberovej a webstránka mesta je dôležitým pilierom
komunikácie samosprávy s verej
nosťou,“ povedala vedúca kancelárie
primátorky, Jana Paulínyová.
Ľudia na starom webe blúdili
Potreba vytvoriť novú webstránku
mesta tu podľa nej bola už dlhšie.
„Podľa spätnej väzby užívateľov, aj na
základe podrobných štatistík návštevnosti nám bolo zrejmé, že návštevníci
na webstránke mesta „blúdia“ a často
nevedia nájsť informácie, ktoré hľadajú. Najväčší dôraz sme preto kládli

na upravenie novej webstránky tak,
aby bola čo najprehľadnejšia, intui
tívna a jednoduchá, a aby sa aj pri
dlho
dobom používaní nezahltila
prílišným množstvom informácií.
Toto bola možno väčšia výzva, než sa
zdá,“ povedala Paulínyová. Problém je
podľa nej aj v tom, že na webstránky
samospráv sa vzťahujú rôzne zákony
a smernice, ktoré sú však často v rozpore s požiadavkou užívateľov, aby
bola webstránka prehľadná a intuitívna. „Veríme, že sme dokázali nájsť
správnu rovnováhu medzi tým, čo na
webstránke byť musí a tým, čo na nej
mať chceme. Želáme si, aby si novú
webstránku mesta ľudia obľúbili,
pretože má potenciál nás posunúť o
kus bližšie k transparentnejšej a mo
dernejšej samospráve,“ dodala.
Zastupiteľstvo na jeden klik
Nová webstránka bude oproti predchádzajúcej jednoduchšia, prehľadnejšia a užívateľsky prístupnejšia.
Veľká zmena nastala aj pri informovaní o rokovaniach mestského zas-

tupiteľstva. „Rozsah zverejňovaných
informácií sa nezmenil, aj doteraz
sme na webstránke zverejňovali
všetky materiály, zápisnice a uznesenia. Zmenil sa však užívateľský komfort. Nový web sprístupní dôležité
informácie “na jeden klik“. Občania
sa môžu prihlásiť k odberu pozvánok
na zasadnutia zastupiteľstva, budú
mať jednoduchý prístup k materiálom zasadnutí, ale aj prehľad o účasti
a hlasovaní jednotlivých poslancov
na zasadnutiach a mnoho ďalších
informácií,“ povedala Paulínyová.
Používatelia stránky sa budú môcť
zúčastňovať ankiet, pridávať vlastné podnety na zlepšenie služieb,
nahlásenie rôznych problémov,
prípadne porušení zákona. Novinkou
je aj prehľadný kalendár podujatí alebo automatický súhrn správ za ostatný mesiac zasielaný na email.
Starú stránku nezmažú
Nová stránka Handlovej je vytvorená v šablóne pre obce a mestá
spoločnosti Eworks.sk. Podľa vedúcej

kancelárie primátorky vďaka tomu
mesto nemuselo platiť za vytváranie
novej webstránky a celú prácu na jej
tvorbe odviedli zamestnanci oddelenia marketingu a komunikácie. Mesto
tým ušetrilo za služby, ktoré sa bežne
pohybujú v tisícoch eur. „V rámci budovania novej webstránky si zamestnanci oddelenia marketingu a komunikácie museli prejsť mravenčou
prácou a preskúmať celý obsah starej
webstránky položku po položke. Za
17 rokov používania sa toho nahromadilo skutočne veľa.“ Starú stránku
preto podľa Paulínyovej nezmažú, ale
bude presunutá do archívu, kde zostane dostupná.
„Webstránka je živý organizmus. Jej
obsah sa bude denne meniť a aktua
lizovať, preto ak pri jej prehliadaní
nájdu jej návštevníci chybu alebo
hľadanú informáciu vôbec nenájdu,
prosíme, aby nám o tom dali vedieť.
Záleží nám na tom, aby bola webstránka miestom, kde ľudia informácie nájdu rýchlo a ľahko,“ uzavrela
Jana Paulínyová.
Silver Jurtinus
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Primátorka Silvia Grúberová: Aké úsporné opatrenia v Handlovej prijímame
v očakávaní poklesu ekonomiky? Koľko vydrží ekonomika mesta?
Dokončenie článku z titulnej strany.
Suma sumarum sú fixné výdavky
mesta cca 600 000 eur mesačne.
Okrem fixných nákladov do hry vstupujú projekty mesta, malé investície,
dotácie klubom a OZ, staré zmluvné
záväzky ako napríklad splácanie rekonštrukcie ciest zo zmlúv z rokov
2017 a 2018, ktoré nás v roku 2019
stáli okrem úverov aj ďalších cca 400
000 eur a v roku 2020 už 275 000,
pričom ďalších 105 000 eur musíme
uhradiť. V roku 2019 sme len na pokutách za chybné tendre zaplatili 300
000 eur. To je veľmi vysoké číslo.
V situácii, keď máte iba fixné výdavky mesta v sume cca 600 000
mesačne a podielova daň má začať
klesať (napríklad v apríli bude cca
490 000 eur, v máji už len okolo 320
000 eur, uvidíme aká bude v júni), nie
je možné udržať súčasný výkon samosprávy. Dôležité je zapojiť výber
miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad, ktorý od 1. mája
zahajujeme. A čisto z uvedených
finančných dôvodov ho nevieme
odložiť na neskôr, hoci je koronakríza
a dotýka sa domácností, ale bohužiaľ
týka sa aj handlovskej samosprávy.
Teda bez rozdielu všetkých nás.
Zamestnancov aj zamestnávateľov v
súkromnom sektore, ale aj vo verej
nom sektore. Tým je aj naše mesto.
Mesto Handlová v globále je jedným
z troch najväčších zamestnávateľov v
meste. Prajem si, aby to tak aj ostalo.
Každý zamestnanec má rodinu, ktorú
živí a každý svojim kúskom prispieva
k lepšiemu mestu.

Aké opatrenia mesto prijalo?
Situáciu z ekonomického pohľadu
sme spolu s mojimi kolegami začali
riešiť ešte v marci a prijali sme viaceré
opatrenia, ktoré znamenajú šetrenie
našich spoločných financií:
• Stopli sa dotácie klubom a OZ.
• Stopli sa kultúrne, spoločenské a
športové podujatia.
• Stopli sa všetky menšie i väčšie
plánované investície.
• Pozastavili sa dva väčšie projekty:
kinosedačky a revitalizácia vnútro
bloku na sídlisku Morovnianska cesta.
• Každý výdavok prechádza
posúdením hlavného ekonóma,
prednostu a primátorky mesta.
• MHD premáva v obmedzenom
režime.
• Verejné osvetlenie ide v úspornom
režime.
• Zamestnanci DK, CVČ, MŠK sú od
1. apríla v zmysle zákonníka práce
platení 80 percentami z dôvodu
vážnych prevádzkových dôvodov na
strane zamestnávateľa.
• V priebehu prvých aprílových dní
postupne do tohto režimu “80%”
prešli aj všetci zamestnanci základných škôl okrem učiteľov a neskôr aj
všetci zamestnanci materských škôl.
• Zamestnanci mestského úradu,
DK, MsK a MsP sa vzdali polročných
odmien zakotvených v odborovej
kolektívnej zmluve. Odmeny boli
pozastavené cca 10 rokov a boli obnovené v roku 2018. Sú skôr symbo
lické.
• Zamestnanci mestského úradu
prerokovali návrh primátorky mes-

ta na skrátenie pracovného fondu z
dôvodu nutnosti prijať ďalšie úsporné
opatrenia. Vyjednávania medzi
primátorkou a odbormi MsÚ prebiehajú už tretí týždeň a zamestnanci
boli oboznámení s ekonomickými
prognózami, prepočtami a hotovosťou mesta. Tá nie je dobrá aj preto,
že máme aj dlhodobo permanentne
načerpaný kontokorentný úver.
Odbory návrh odkonzultuju s vyššími
odborovými organizáciami.
• Ak zamestnanci pristúpia k skráteniu pracovného fondu, znamenalo by
to, že Mestský úrad bude otvorený v
pondelok až štvrtok, v piatok bude
zatvorený a zamestnanci budú poberať 80 percent mzdy. Tento nový
režim sa netýka výkonu práce a
funkcie primátorky, viceprimátora a
hlavnej kontrolórky, ktorí majú iné
úlohy a iné zaradenie aj v zmysle
zákona. Výsledok jednaní bude jasný
koncom apríla.
• Očakávajú sa úsporné opatrenia aj v
Základnej umeleckej škole.
• Mesto rieši odklad splátok úverov aj
splátok voči ŠFRB.
• Mesto rieši odklad faktúr u niektorých dodávateľov ako fy STRABAG,
FINMOS (verejné osvetlenie), SAD
PRIEVIDZA...
• Mesto požiada ministerstvo, aby
poslednú splátku za pokutu v projekte Seniorcentra (174 000 eur)
nemuselo uhradiť v júli 2020 a mohlo
tieto financie z rezervného fondu
použiť na bežné výdavky tak, ako
to v apríli prijal parlament zmenou
zákona.
• Mesto pripravuje výrazné škrty v

Za každý vypílený strom zasadia dva nové
Aj napriek mimoriadnej situácii
sú práce v meste, ktoré neznesú
odklad. Jednou z nich je aj sta
rostlivosť o mestskú zeleň.
Plody práce, ktorú záhradníci firmy
Hater – Handlová vykonali na jeseň,
začína byť v týchto dňoch vidieť. V
trávnatej ploche kruhového objazdu
začali kvitnúť narcisy a v novo vytvorenej ploche sa prebúdzajú heuchery, vresovce, azalky.
Mimo vegetačného obdobia urobili podľa harmonogramu niekoľko
výrubov chorých a nebezpečných
stromov a porastov. V týchto dňoch
bude prebiehať náhradná výsadba drevín na území mesta, kde za
každý vypílený strom zasadia dva
stromčeky. Ako vysvetlil konateľ
spoločnosti Hater - Handlová, Vla
dimír Borák, pozornosť venovali
vhodnému výberu miesta a použili
dreviny, ktoré v meste nie sú celkom
bežné ako sú cercis, tamarix, liriodendron a caragana.
Ostrihali trávy, rozsadili výsadbu,
doplnili kvitnúce rastliny a niekoľko
okrasných drevín. „Súhlasíme s
názorom, že nie len starším Handlovčanom chýba farebnosť starého
parku ale ešte stále nie je možné
v mestskej centrálnej zóne robiť
zmeny. Samozrejme aj v týchto ča
soch sa budeme snažiť zveľaďovať
záhony, na ktoré sme zvyknutí a postupne dopĺňať letničky trvalk ami,“
uzavrel Vladimír Borák.
(INU)

3.zmene rozpočtu, ktorá sa bude
schvaľovať v máji na zastupiteľstve.
• Primátorka mesta a vedenie mesta
prostredníctvom vlastnej iniciatívy,
aj cez ZMOS a UMS spoločne s inými
obcami a mestami vyvíjaju tlak, aby
štát začal riešiť nastupujúcu kritickú
situáciu samospráv na Slovensku.
Mesto Handlová oslovilo premiéra
SR, ministerstvo financií, ministerstvo
hospodárstva a ministerstvo vnútra.
Mesto má problém s hotovosťou
Nechcem brať niektorým ľuďom
ilúzie, ale zľahčovanie situácie mesta
Handlová v ekonomickej oblasti nie
je vôbec na mieste. Naopak, považujem to za maximálne nezodpovedné,
najmä s ohľadom na relatívne blízku budúcnosť nás všetkých. Pretože
stretávam sa s názormi, že mesto má
peniaze. Možno niektoré iné mesto
áno, ale nie Handlová, ktorá má dlhodobo problém s likviditou, s hotovosťou, aj preto má permanentne
načerpaný kontokorentný úver. Kopa
dlhodobých záväzkov, neplatiči
minulých rokov na daniach a poplatkoch, neplatiči v mestských bytoch,
nevyplatené financie za projekt opat
rovateliek z ministerstva atď. atď. To
vidí málokto. Taký malý príklad: Firma,
ktorej neplatia iné firmy alebo zákaz
níci za jej služby toľko, koľko majú,
zároveň si konateľ berie úvery, ktoré
nemusí zvládať platiť a ešte si objedná nadštandardné mega projekty,
na ktoré nemá ušetrený cent. Čo sa
stane? Istý čas môže balansovať ale
nakoniec prepúšťa, ruší až skrachuje.

Kvôli neistej budúcnosti sme teda prijali celý rad opatrení, aby sme udržali
pracovné miesta čo najdlhšie a teda
aj služby mesta a na ďalší ekonomický
vývoj v priebehu roka budeme pravidelne reagovať. Zároveň však mestu
môžu pomôcť aj obyvatelia tým, že
si postupne uhradia svoje záväzky,
dane, poplatky a tu však výrazne musí
zasiahnuť aj štát. My z našich pozícií
vedenia mesta, a verím, že i rovnako
z pozície štatutárov organizácií či
škôl robíme a urobíme všetko preto,
aby sme situáciu spoločne zvládli. Za
každú školu, či organizáciu je zodpovedný štatutár a ani jeden to dnes
nemá jednoduché.
Držme si palce
Som realista, a preto vždy rátam aj
s horším scenárom. Lepšie byť prip
ravený ako prekvapený. Mali sme
plány v projektoch, parkovaní, odpadovom hospodárstve a aj iné. Nate
raz ich však nie je možné realizovať.
Úprimne však verím, že štát nenechá
padnúť mestá a obce v našej krajine,
aby sme aj my udržali zamestnanosť
a vedeli poskytovať aspoň základné
služby, ktoré zabezpečujeme pre
občanov - deti, dospelých a seniorov.
Či to budú finančné kompenzácie,
zjednodušenie reštrukturalizácii, postupov, odobranie kompetencií alebo
celková reforma verejnej správy, to
uvidíme. Spoločne si držme palce.
Silvia Grúberová, primátorka Handlovej

Režim handlovskej nemocnice
počas mimoriadnej situácie
Nemocnica Handlová 2. súkromná
nemocnica s.r.o. i naďalej pokraču
je v poskytovaní zdravotnej sta
rostlivosti v plnom rozsahu.
• Neurologická ambulancia MUDr.
Hmiráková, Pondelok až Piatok, 7:00
- 13:00 hod.
• Cievna ambulancia MUDr. Výrostko,
Pondelok až Piatok 7.00 - 14.00 hod podľa počtu objednaných pacientov
• Dermatovenerologická ambulancia
MUDr. Uhliarová, Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00 hod.
• Chirurgická ambulancia MUDr.
Pružinec, Pondelok až Piatok 7:00 15:00 hod.
• Algeziologická ambulancia MUDr.
Zeman, Pondelok 7:00 - 15:00 hod.
• Algeziologická ambulancia MUDr.
Pastucha, Streda 7:00 - 15:00 hod.
• Anesteziologická ambulancia MUDr.
Morávek, Piatok 7.00 - 14.00 hod.
Súčasne nemocnica rozšírila ordinačné hodiny v geriatrickej ambulancii:
• MUDr. Vladimír Lakatoš, Utorok a

Prebúdzajúce sa záhony na ulici Československej armády.

Mestu môžu pomôcť
jeho obyvatelia

Štvrtok 7.00 -15.00 hod
• MUDr. Miriam Kvostková Pondelok
až Piatok 8.00-12.00 hod (len predpis
pomôcok).
Nelôžkové oddelenia nemocnice
pracujú bez zmeny:
• RDG pracovisko MUDr. Richard
Zachar, Pondelok-Piatok 7:00-15:00
hod. /sono pracovisko vybavuje pacientov priebežne, bez čakacej doby/
• FBLR oddelenie MUDr. Július Káder,
Pondelok, Utorok, Streda 6:30 -14:00
hod.
Vstup do budovy polikliniky je iba
jeden a to z parkoviska pred poliklinikou, všetci pacienti prichádzajúci do zdravotníckeho zariadenia
prechádzajú cez triáž, kde na to
určený personál v ochranných prostriedkoch odoberá epidemiologickú,
cestovateľskú anamnézu, pýta sa na
príznaky respiračnej infekcie a meria
telesnú teplotu. Bez triáže je vstup do
nemocnice zakázaný. Pacienti sú povinní strpieť všetky úkony v súvislosti
s triážou.
(Nemocnica Handlová)
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Rozhodnutia o výške daní a poplatkov budú
doručené čoskoro
Rozhodnutia sa nebudú posielať
poštou. Pri preberaní rozhodnutí
neplaťte.

Zoznam desiatich distribučných
miest.

Od 1. mája budú zamestnankyne
mesta roznášať rozhodnutia o výške
miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad do domácností.
Doručovateľky budú dodržiavať
prísne hygienické opatrenia proti šíreniu COVID-19. Budú vybavené rúškom, štítom, rukavicami,
dezinfekčným prostriedkom a jednorazovým perom, ktoré po podpise obálky s doručenkou ostane
občanovi. Mesto žiada obyvateľov,
aby si z dôvodu vzájomnej ochrany
na prevzatie rozhodnutí pripravili
ochranné prostriedky – rúško a rukavice.

K dátumu tlače č. 8 / 2020, (21. apríla
2020) si môžete vyzdvihnúť Handlovský hlas na týchto distribučných
miestach:
• Tri predajne COOP Jednota – Ul. SNP,
ČSA, 29. august
• Tri stánky PNS Námestie baníkov
– pri pošte, Morovnianska cesta (2
stánky)
• Tri predaje potravín Ligeta: Ul.
Ligetská, Námestie baníkov, Morovnianska cesta
• Pred MsÚ Handlová

Doručovateľky platby neprijímajú
Mesto upozorňuje obyvateľov, aby
za žiadnych okolností neplatili dane
a poplatky pri prebraní rozhodnutia. „Zamestnanci mesta nebudú pri
doručovaní rozhodnutí prijímať od
ľudí nijaké platby. Chceme tak predísť
riziku, že situáciu zneužijú podvodní-

Noviny nájdete vždy približne 2 dni
po vytlačení v elektronickej podobe
na webovom sídle mesta
www.handlova.sk a na Facebookovej
stránke mesta @MestoHandlova.
Chcete sa stať
distribučným miestom?
V prípade, že má niektorá prevádzka
na území mesta záujem stať sa distribučným miestom mestského dvoj
týždenníka, napíšte na
handlova@handlova.sk alebo volajte
0908 342 616.
Ďakujeme.
(RED)

Transformácia hornej Nitry
má byť podľa vlády vzorová

Plaťte bezhotovostne
Mesto žiada obyvateľov, aby prednostne využívali platbu elektronic
kou formou. „Žiadame mladších
rodinných príslušníkov, aby pomohli
svojim starším rodinným príbuzným
s bezhotovostnými platbami a informovali ich o úhrade. Dôležitou
informáciou pri platbe je správne
vypísanie variabilného symbolu
uvedeného v rozhodnutí, na základe
ktorého je platba priradená k obyvateľovi,“ povedala vedúca kancelárie
primátorky, Jana Paulínyová.
Rozhodnutie môžete prevziať aj
za svojho rodinného príslušníka, s
ktorým žijete v jednej domácnosti.
Záujem o doručenie je potrebné
nahlásiť na telefónnom čísle 0905 788
564 alebo mailom na adrese dane@
handlova.sk do 27. apríla 2020.

Kde si môžete vyzdvihnúť
Handlovský hlas?

Ochranná výbava doručovateľov rozhodnutí.
ci. Platby bude možné realizovať iba
bezhotovostne na účet uvedený na
rozhodnutí alebo do pokladní mesta,“
upozornila Paulínyová. Ako dodala,
platba v hotovosti bude náročná na
čas, preto mesto odporúča bezhotovostnú platbu. Pri platbe v pokladni
je potrebné doručené rozhodnutie
vziať na mestský úrad so sebou. Platiť
do pokladne na Mestskom úrade v
Handlovej bude možné od 4. mája.
O úľavu bude možné požiadať
Ak má obyvateľ nárok na úľavu za
poplatok za komunálny odpad, či
už z dôvodu veku alebo iných okolností uvedených v platnom všeobecne záväznom nariadení č.5/2019,
požiadať o ňu môže až po doručení
rozhodnutia do konca septembra
2020. Bližšie informácie poskytnú na
oddelení daní a poplatkov Mestského
úradu Handlová na telefónnom čísle
046 519 25 16.

FOTO: INU

Opatrenia na predchádzanie
šírenia COVID-19 pri platbe
v hotovosti do pokladne na
mestskom úrade:
• Pred vstupom na úrad je pot
rebné dodržiavať sociálny ods
tup - vzdialenosť 2 metre medzi
obyvateľmi
• Pri vstupne na úrad musí mať
obyvateľ na tvári rúško, bude mu
zmeraná teplota, obyvateľ je povinný dezinfikovať si ruky, vypísať
tlačivo o cestovateľskej anamnéze
• Rozhodnutie o výške platby daní
a rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad je potrebné si
doniesť so sebou
• V každej pokladni môže byť v
jednom čase iba jeden obyvateľ
(RED)

Vláda Slovenskej republiky je podľa
Ústavy Slovenskej republiky povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu
Slovenskej republiky, predložiť jej
svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Programové vyhlásenie
vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024 nová vláda
zverejnila v nedeľu 19. apríla. V mimoriadne rozsiahlom dokumente je
spomenutá aj transformácia regiónu
hornej Nitry.

„Prioritou vlády SR bude ukončenie
dotovania elektriny z domáceho uhlia
v termíne dohodnutom s Európskou
komisiou, t.j. najneskôr k 31. decembru 2023 a vzorovú transformáciu
regiónu hornej Nitry na moderný
región zameraný na perspektívne
oblasti priemyslu a nízkouhlíkové
technológie,“ píše sa v Programovom
vyhlásení vlády.
Dokument teraz prerokuje Národná
rada Slovenskej a rozhodne o žiadosti
vlády o vyslovenie dôvery.
(RED)

Senior centrum má k dispozícii
aplikáciu na videohovory
Klienti Senior centra Handlová majú
od 16. apríla k dispozícii tablet s
nainštalovanou aplikáciou Skype,
ktorá umožňuje prevádzkovať video
hovory. Klienti sa teda so svojimi blízkymi budú nielen počuť, ale aj vidieť.
Aplikácia je klinetom k dispozícii v
pracovných dňoch od 9.00 hod. do

12.00 hod. a od 14.00 hod. do 15.00
hod. Skypový kontakt zariadenia je
„Senior Centrum Handlova”. Záujemcovia o skypovanie s klientmi si môžu
dohodnúť dátum a čas komunikácie
u sociálnej pracovníčky na e-mailovej
adrese: daniela.balekova@seniorcentrum.
handlova.sk.
(RED)

Kto má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady?
O úľavu bude možné požiadať až po
doručení rozhodnutia. Mesto poplatok odpustí za obdobie, za ktoré
poplatník mestu preukáže hodnoverným dokladom preukazujúcim
nárok na úľavu.
Takýmto dokladom je:
a) sobášny list s cudzím štátnym
príslušníkom alebo
b) doklad o vlastníctve nehnuteľností
v zahraničí alebo
c) potvrdenie príslušného orgánu o
nezvestnej osobe alebo
d) doklad o výkone väzby alebo
výkone trestu odňatia slobody alebo,
e) doklad o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti alebo zdravotníc
kom zariadení
Mesto poplatok zníži, ak poplatník
hodnoverným dokladom preukáže,
že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.
Dátum vystavenia dokladu musí byť
zhodný so zdaňovacím obdobím, na
ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie
poplatku, vrátane uvedenia dátumu
odkedy a dokedy bol poplatník mimo
územia mesta Handlová. V prípade, že
potvrdenie nie je v slovenskom alebo
českom jazyku, je povinné k dokladu
predložiť aj voľný preklad dokladu.
Nárok na zníženie poplatku vzniká
vtedy, ak je toto obdobie v zdaňova-

com období dlhšie ako 90 dní.
Mesto poplatok zníži :
a) o 80 %, ak poplatník preukáže
dokladom, že sa na území mesta
nezdržiaval viac ako 292 dní a danú
skutočnosť preukáže:
- dokladom vecne príslušného úradu
o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské
povolenie),
- potvrdením o štúdiu v zahraničí,
potvrdením zamestnávateľa v zahra
ničí alebo potvrdením od agentúry,
ktorá prácu v zahraničí sprostredkovala.
b) o 50 %, ak poplatník preukáže
dokladom, že sa na území mesta
nezdržiaval viac ako 90 dní a menej
ako 292 dní a danú skutočnosť preukáže:
- poskytnutím údajov mestu v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. v rozsahu
meno, priezvisko a rodné číslo alebo
dátum narodenia žiaka resp. študenta,
- potvrdením od zamestnávateľa
vzdialeného od trvalého pobytu min.
50 km na území SR,
- potvrdením od zamestnávateľa
v zahraničí alebo potvrdením od
agentúry, ktorá prácu v zahraničí
sprostredkovala.
c) o 20 %, ak je poplatníkom fyzická
osoba staršia ako 65 rokov, držiteľ

preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprie
vodcom alebo prevažne alebo úplne
bezvládna fyzická osoba.
Mesto poplatok zníži podľa najnižšej
sadzby za obdobie, za ktoré poplatník
hodnoverným dokladom preukáže,
že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.
Dátum vystavenia dokladu musí byť
zhodný so zdaňovacím obdobím, na
ktoré sa uplatňuje nárok na zníženie
poplatku, vrátane uvedenia dátumu od kedy a dokedy bol poplatník
mimo územia mesta. Nárok na zníženie poplatku vzniká vtedy, ak je toto
obdobie v zdaňovacom období dlhšie
ako 90 dní. Doklad, ktorým poplatník
preukazuje danú skutočnosť je:
a) doklad vecne príslušného úradu
o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské
povolenie) alebo
b) potvrdenie od zamestnávateľa
alebo potvrdenie od agentúry, ktorá
sprostredkovala prácu v zahraničí,
vzťahujúce sa na aktuálne zdaňovacie
obdobie alebo
c) potvrdenie o návšteve školy, vzťahujúce sa na aktuálne zdaňovacie
obdobie, len ak žiak alebo študent

navštevuje školu so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky a na
splnenie podmienky zníženia poplatku poskytne poplatník obci údaje v
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo
alebo dátum narodenia žiaka resp.
študenta alebo
d) potvrdenie od zamestnávateľa,
v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že
poplatník v aktuálnom zdaňovacom
období vykonáva prácu mimo mesta;
ak poplatník vykonáva prácu v obci
v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom alebo Nitrianskom samos
právnom kraji, tak aj doklad, ktorý
preukazuje ubytovanie v mieste
výkonu práce alebo
e) doklad o ubytovaní žiaka resp.
študenta v rámci SR v internáte, študentskom domove, nájme (potvrdenie, zmluva a pod.) alebo
f ) doklad preukazujúci dôvody pre
poskytnutie zníženia poplatku a to
kópiu preukazu ZŤP alebo ZŤP/S.
V prípade, že potvrdenie nie je v
slovenskom alebo českom jazyku,
je potrebné k dokladom predložiť
aj preklad potvrdenia, pričom sa
nevyžaduje jeho úradný preklad.

na www.handlova.sk
Mesto odpustí alebo zníži poplatok
iba v prípade zaplatenia miestnych
daní a poplatku z minulých zdaňovacích období.

Poplatník k dokladu pripojí vyplnený
formulár Žiadosť o zníženie alebo
odpustenie poplatku, ktorého vzor je

Výber z VZN mesta Handlová č.5/2019 o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr
do 30. 9. príslušného zdaňovacieho
obdobia podaním žiadosti a v tejto
lehote nepredloží príslušné doklady,
nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku za toto zdaňovacie obdobie
zaniká.
Doklad pri predložení mestu nesmie
byť starší ako 3 mesiace. Doklad, ktorý
je vystavený na dlhšie obdobie alebo
na dobu neurčitú, môže poplatník
uplatniť len raz na prvé zdaňovacie
obdobie (nemôže byť predkladaný
opakovane v ďalších zdaňovacích
obdobiach).
Doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka alebo
rodinného príslušníka a cestovným
dokladom (údaje z pasu, cestovné
lístky, letenky a pod.).
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Krízový štáb mesta zasadá pravidelne
Stretnutia krízového štábu mesta
riešia a postupne zavádzajú do
života Handlovej nariadenia štátu
a opatrenia mesta prijaté proti šíre
niu COVID-19.
Z dôvodu zamedzenia šírenia koro
navírusu COVID-19 , MsBP Hand
lová s.r.o. nevykonáva príjem pla
tieb v hotovosti až do odvolania.
Chráňte seba aj ostatných a využite
bezhotovostný prevod platieb, ale
bo vklad na účet v banke.

Štáb vedie primátorka mesta Silvia
Grúberová alebo zástupca primátorky
Radoslav Iždinský a vždy sa na nich
zúčastňujú zástupcovia mestských
organizácií, handlovskej farnosti,
zástupcovia handlovskej nemocnice,
veliteľ Hasičského záchranného zboru, mestskej polície, vedúci zamestnanci MsÚ. V stredu 15. apríla zasadal
krízový štáb mesta po 18-ty krát.

Platby za byty
Byty v osobnom vlastníctve

Nemocnica je v tretej línii
Nemocnica Handlová – 2. súkromná
nemocnica, s.r.o. je toho času zaradená v tretej línii prijímania pacientov
s ochorením COVID-19 a momentálne
takýchto pacientov nemá. Nemocnica prijala prísne hygienické opatrenia,
boli jej poskytnuté hygienické prost
riedky od Správy štátnych hmotných
rezerv Slovenskej republiky.
Senior linka, ktorá fungujte počas
celého týždňa v čase od 8.00 h do
18.00 h prijíma denne približne 10
– 12 hovorov, množstvo telefonátov
klesá iba cez víkend. Podľa vyjadrenia sociálneho oddelenia plní svoju
funkciu. Počet nákupov pre seniorov
a ľudí v karanténe sa pohybuje medzi
2-3 nákupy denne. Handlovská linka podpory, ktorá je zatiaľ zriadená
dvakrát do týždňa, v stredu a v piatok od 13.00 do 16.00 h, bola využitá
dvakrát. Linka slúži na psychickú
pomoc pre zvládnutie záťažových
situácií. V stredu sú na linke zástupcovia handlovskej rímskokatolíckej
cirkvi a v piatok psychológ.
Školské úlohy plnia aj deti
bez internetu
Mestská polícia a sociálne oddelenie
venujú pozornosťou obyvateľom
rómskej osady v Baníckej kolónii.
Ľudí informujú, rozdávajú im rúška a v spolupráci so školami distribuujú terénni sociálni pracovníci
školské úlohy pre deti, ktoré nemajú
k dispozícii internet. Mesto sa informovalo u splnomocnenca vlády pre
rómske komunity, či a kedy bude štát
testovať na koronavírus obyvateľov
„rómskej osady“ v Handlovej. Takouto
informáciou nedisponuje ani splnomocnenec a testovanie sa rieši až na

Čísla účtov a variabilný symbol na
platbu bankovým prevodom nájdete na zálohovom predpise k bytu.
Ak týmto predpisom nedisponujete,
môžete si ho vyžiadať na MsBP Handlová s. r. o. telefonický kontakt (046
5475 937), prípadne emailom
(eva.gatialova@msbp-ha.sk).
Vedúca sociálneho oddelenia Veronika Cagáňová na zasadnutí krízového štábu.
FOTO: INU
základe rozhodnutia kompetentných Náčelník MsP informoval o vykoorgánov. Pozitívom je, že v Handlovej naných kontrolách. Všetky nahlásené
nie sú rodiny, ktoré by sa vracali vo podnety riešia vždy po konzultácii
veľkom počte zo zahraničia.
s Úradom verejného zdravotníctva.
Senior centrum Handlová, n.o. získalo Veliteľ Hasičského a záchranného
dotáciu 700 eur cez grantovú schému zboru ocenil, že obyvatelia, ktorí choTatrabanky. Peniaze použije na nákup dia do prírody sa navzájom kontroludezinfekčných prostriedkov. Spon- jú a až na ojedinelé prípady dodržujú
zorsky získali tablet s inštalovaným zákaz zakladania ohňov v prírode.
komunikačným programom Skype,
čo umožní klientom centra komuFinančná situácia je kritická
nikovať s príbuznými prostredníctvom video hovorov. Všetci zamest- Témou krízového štábu bolo založenanci dodržujú prísne hygienické nie Handlovského centra dobroopatrenia. Zatiaľ centrum neobdrža- voľníctva, ktorého podmienky fungolo pokyn, na základe ktorého by vania budú známe v priebehu týždňa.
mohlo žiadať o hygienické potreby Primátorka mesta Silvia Grúberová
od Správy štátnych hmotných rezerv ešte pred sviatkami na krízovom
Slovenskej republiky.
štábe informovala o kritickej finančnej situácii mesta. Keďže mesto
Obyvatelia sú disciplinovaní
spláca úver z Fondu rozvoja bývania, Mestský bytový podnik HandCentrum voľného času, knižnica, lová, s.r.o. nemôže napriek žiadosdom kultúry, školy, materské školy tiam odpúšťať nájomníkom platby.
sú uzavreté, Mestský bytový podnik Dôležitý pre mesto a obyvateľov
je potrebné kontaktovať iba telefo bude príjem z výberu miestnych daní
nicky. Ako informoval prednosta MsÚ a poplatkov za komunálny odpad.
Tibor Kolorédy, mestský úrad je pre Zástupca primátorky Radoslav Ižverejnosť uzavretý. Obyvatelia mesta dinský informoval, že s roznášaním
môžu svoje záležitosti riešiť telefo rozhodnutí o výške miestnych daní a
nicky alebo e-mailom a dohodnúť si poplatkov začnú preškolení zamestv prípade nutnosti osobnej návštevy nanci od 1. mája 2020 za prísnych
termín vybavenia. Vybavuje sa len hygienických opatrení, aby nedošlo
nevyhnutná agenda za prísnych hy- k ohrozeniu zdravia obyvateľov a
gienických opatrení.
zamestnancov mesta.
(RED)

Nájomné byty
Číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 3123
6382, variabilný symbol nájdete na
zálohovom predpise k bytu. Ak týmto predpisom nedisponujete, môžete
si ho vyžiadať na MsBP Handlová s. r.
o. telefonický kontakt (046 5475 937),
prípadne emailom
(eva.gatialova@msbp-ha.sk).

Platby faktúr
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0023 5701
4455, variabilný symbol nájdete na
došlej faktúre. Platby môžete reali
zovať aj zloženkou prostredníctvom
Slovenskej pošty. Použite poštový
poukaz na účet RI (zelený), nezabudnite uviesť Vaše presné údaje a varia
bilný symbol.
Možnosť úhrady SIPO pre MsBP s.r.o.
prostredníctvom internetbankingu
jednorazovým príkazom z účtu.
Pri platbe použite nasledovné platobné symboly:
» Číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN:
SK09 6500 0000 0000 2054 2173
» Variabilný symbol: evidenčné číslo
platiteľa, ktoré je uvedené na vašom
platobnom doklade SIPO
» Konštantný symbol: 0558
» Špecifický symbol: 333333MMRR,
kde 333333 je konštanta, MM je aktuálny mesiac a RR je aktuálny rok.
Tento mesiac je to 3333330420
» Informácie nájdete aj na webe:
https://www.posta.sk/sluzby/sipo.
Aj takto môžete pomôcť tomu, aby sa
na poštách stretávalo čo najmenej ľu
dí.
(MsBP)

Galéria odpadkov
Odpad by naplnil bazén
Hater-Handlová spol sro

Mesto žiada nenávratný finančný príspevok
na dve pozície na oddelení mestských projektov
Samospráva môže získať na
pokrytie personálnych nákladov
vyše 120-tisíc eur.
Mesto sa bude uchádzať o peniaze
z operačného programu Európskej
únie Efektívna verejná správa. Poslanci mestského zastupiteľstva o
tom rozhodli na svojom zasadnutí
v marci. Cieľom projektu je získať
finančné prostriedky vo výške 122
317 eur na pokrytie miezd pre dvoch
zamestnancov Oddelenia mestských
projektov na obdobie dvoch rokov.
„Našim zámerom je vytvoriť novú
pozíciu v rámci oddelenia, ktorá by
sa mala orientovať najmä na cestovný
ruch a strategické plánovanie. V projekte taktiež zvažujeme refinancovanie jedného z existujúcich zamestnancov v rámci oddelenia mestských
projektov,“ povedal Martin Podoba z
oddelenia mestských projektov.

Pracovník v novej pozícii referenta strategického plánovania a cestovného ruchu by sa mal zamerať na
tvorbu a aktualizáciu strategických a
koncepčných dokumentov, rozpracovať projektové zámery a vytvárať
podmienky pre rozvoj cestovného
ruchu. Referent oddelenia mestských
projektov na už existujúcej pozícii
bude naďalej vykonávať svoju pracovnú náplň, jeho mzda však bude refundovaná z dotácie Európskej únie.
„Snahou samosprávy bude udržať
obe pracovné pozície aj po ukončení
projektu. Vzhľadom na fakt, že bude
prebiehať programové obdobie
2021 - 2027 a transformácia regiónu
Horná Nitra, bude činnosť minimálne
dvoch pozícií viac ako potrebná. Mesto Handlová disponuje dostatočnými
prevádzkovými a technickými kapacitami na udržanie výsledkov projektu,“
povedal Martin Podoba.

Žiadateľom o nenávratný finančný
príspevok bude mesto Prievidza,
mesto Handlová a mesto Bojnice
budú vystupovať ako partneri projektu. Okresné mesto bude požadovať
dotáciu na refundáciu platu štyroch
zamestnancov, Bojnice na jedného
pracovníka. Celkové oprávnené výdavky celého projektu tak, v prípade
schválenia, môžu dosiahnuť približne
500 000 eur. Podiel mesta Handlová
na nenávratnom finančnom príspevku by mal dosiahnuť 122 317 eur,
spolufinancovanie projektu by malo
byť vo výške 6 437 eur.
Riadiacim orgánom Operačného
programu Efektívna verejná správa
je Ministerstvo vnútra SR. Na podporu reformy verejnej správy v programovom období pre roky 2014 2020 bolo na čerpanie z Európskeho
sociálneho fondu pripravených pre
Slovensko viac ako 335 miliónov eur.
(INU)

Po podpaľačovi kontajnerov pátra polícia.
Spoločnosť Hater-Handlová spol. s r.o.
od 25. marca rozmiestnila v meste a v
mestských častiach 30 veľkokapacitných kontajnerov. Za 16 pracovných
dní vozidlá prešli na skládku 92 krát
a vyviezli 123,7 ton odpadu, čo je
objemovo približne polovica plaveckého bazéna s veľkosťou 50 x 20
metrov.
Mesto v spolupráci so spoločnosťou
Hater-Handlová poskytlo kontajnery
pre ľudí, ktorí zostali doma pre opat
renia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

FOTO: Hater Handlová
„Môžeme konštatovať, že sa aktivita
stretla s pozitívnym ohlasom. No nájdu sa medzi nami aj ľudia, ktorí prijali
túto alternatívu zberného dvora po
svojom,“ povedal riaditeľ spoločnos
ti Hater-Handlová, Vladimír Borák.
Narážal na množiace sa udalosti podpálených kontajnerov. „S ohľadom na
ochranu majetku a bezpečnosti sme,
bohužiaľ, pristúpili k odstráneniu kontajnera na Žiarskej ulici. Ako odmenu
nám niekto zapálil kontajner na ulici
Ferka Nádaždyho,“ dodal. Nákupná
cena nového kontajnera je 1400 eur.

Miera vytriedenia odpadu za rok 2019 v Handlovej:

30,043 %
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Koordinátorka mládežníckeho parlamentu:
Musíme hrať s takými kartami, aké máme
Detský a mládežnícky parlament
(DaMP) bol v Handlovej založený v
roku 2009. Doteraz mal veľa koor
dinátorov, nikto z nich však túto
prácu nevydržal robiť dlho. Dnes
má mládežnícky parlament vlastnú
klubovňu a najviac členov v jeho
histórii. Z letargie ho vzkriesila
koordinátorka Miroslava Gešvant
ner Burčová.

Na novej webstránke Centrum
voľného času Handlová informuje o svojej činnosti - pripravovaných podujatiach, záujmových
krúžkoch, táboroch a o aktivitách Detského a mládežníckeho
parlamentu. Keďže deti sa aktuálne na krúžkoch a podujatiach
stretávať nemôžu, pracovníci
centra voľného času pre ne pripravujú námety na činnosti v ich
voľnom čase. Najaktívnejšie deti
po ukončení karantény odmenia.

Ako ste sa dostali k práci s
mládežou?
V Centre voľného času som začala pracovať ako vychovávateľka v
roku 2016. Keďže som vyštudovaná
veterinárna asistentka, viedla som
kynologický krúžok. Dostala som
šancu venovať sa mládeži, tak som
sa do toho zahryzla. Mládežnícky
parlament som koordinovala dva
roky, potom som si odskočila na
materskú a keď sa zmenilo vedenie
Centra voľného času, prijala som ponuku riaditeľky Gabriely Grígerovej,
aby som sa vrátila späť a venovala sa
mládežníckemu parlamentu.
Aké poslanie má detský
mládežnícky parlament?

Budú si môcť zdarma vybrať z
ponuky záujmový krúžok, ktorý
sa im páči, ale tešiť sa môžu aj na
vecné ceny a sladké odmeny.
Keďže Centrum voľného času
Handlová je na základe rozho
dnutia zriaďovateľa o pozastavení
krúžkovej činnosti až do odvolania zatvorené, rodičom bude za
mesiace apríl, máj a jún pomerná
časť príspevku na činnosť vrátená.
(CVČ Handlová)

www.cvchandlova.edupage.org
Facebook: CVČ Handlová

a

DaMP by mal hlavne združovať
mladých ľudí v meste. Našou hlavnou
úlohou je spolupracovať so všetkými
organizáciami, či už sú to základné
školy, stredná škola, ale aj tanečné
školy, umelecké školy a športové kluby. Naši členovia by mali hájiť záujmy
svojich krúžkov, klubov alebo škôl a
my by sme ich mali prezentovať na
úrovni mesta, keďže DaMP je poradným orgánom primátora. My by sme
mali komunikovať s poslancami alebo
priamo s pani primátorkou a o to sa
aj snažíme. Tento rok sa nám celkom
darí. Máme 38 členov, takže sme začali pracovať veľmi aktívne a konečne
sa podarilo, že máme zastúpené
všetky školy a organizácie pracujúce s mládežou. Veľa pôvodných
dampákov sa vrátilo, pridali sa ďalší
a vznikol veľmi dobrý kolektív ľudí,
ktorí nie sú len kolegovia, ale veľmi
dobre vychádzajú, sú kamaráti a majú
veľmi dobré vzťahy, sme rodina. To si
myslím, že predtým chýbalo.
Prispeli k tomu aj nové priestory v
Dome kultúry?
Áno, z bývalého pohostinstva Barbora
sa Centru voľného času podarilo urobiť klub a kým nenastala táto situácia, stretávali sme sa v ňom denne.
M-klub je úplne iný priestor. Predtým
sme sa stretávali v Centre voľného
času v dosť formálnych priestoroch

M-Klub v bývalej “Barbore” v Dome kultúry.

Centrum voľného času Handlová
má novú webovú stránku

Miroslava Gešvantner Burčová.

FOTO: Archív MGB

so stolmi a stoličkami ako v škole.
Teraz, v M-klube, je to úplne iné. Je
tam neformálna, uvoľnená, rodinná
atmosféra. Prísť tam môže ktokoľvek,
nemusí byť ani členom DaMPu. Môže
sa prísť porozprávať, nájsť si nových
kamarátov. Jedinou podmienkou
je vek od 12 rokov. Zameriavame sa
totiž na mládež a keď sa stretne partia
puberťákov, témy aj slovník sú teda
dosť špecifické. Za normálnych okolností je M-klub otvorený denne od
15-tej do 18-tej hodiny.
Ako zvládate opatrenia proti šíre
niu koronavírusu?
Na začiatku to bolo veľmi ťažké,
lebo sme boli zvyknutí byť spolu dennodenne. Bol to šok, zavrieť
M-klub sme museli zo dna da deň.
Ale hneď od začiatku vznikla veľmi
pekná aktivita. Nikolka Poliakovičová
s maminou Miškou Šimkovou začali
doma šiť rúška a my sme sa dohodli,
že ich budeme chodiť distribuovať.
Rúška sme zadarmo roznášali všetkým, komu ich bolo treba. Dali sme
ich detskému domovu, nemocnici

FOTO: Archív MGB

v Handlovej aj v Bojniciach, komukoľvek, kto nám na stránku napísal,
že ich potrebuje. To bola veľmi pekná
akcia, lebo sa ukázalo, že deťom nie je
jedno, čo sa deje a chceli urobiť niečo
pre mesto a ľudí v ňom.
S aktivitami ste teda neprestali ani
počas mimoriadnej situácie?
Neprestali, ale presunuli sme ich na
sociálne siete. Akciu naplánovanú na
21. marca, na Deň Downovho syndrómu, sme museli zrušiť. Pôvodne
sme plánovali, že pôjdeme do mesta a
budeme rozdávať rozdielne ponožky,
ktoré sú symbolom tohto dňa. Keďže
sa to uskutočniť nedalo, spravili sme
na našej stránke ponožkovú výzvu, kam ľudia pridávali svoje fotky
s rozdielnymi ponožkami. Na veľkú
noc sme spravili veľkú desaťdňovú
veľkonočnú výzvu. Mala veľký ohlas.
Boli to rôzne úlohy od vyfarbovania
vajíčok, cez tančeky po básničky.
Snažili sme sa, aby ľudia nemysleli na
to, čo sa okolo deje, aby sa zabavili,
keď musia byť doma.
Čo plánujete do budúcna?
Od konca apríla plánujeme v spolupráci s Mestskou políciou online
workshop. Lucia Chudá bude naživo
vysielať a deti jej budú môcť písať na
chat. Uvidíme, ako sa nám to podarí.
Pre Luciu aj pre nás to bude novinka.
Našim cieľom totiž bolo organizovať
v M-klube pravidelné worskhopy
pre mladých ľudí. Aj sme s tým od
februára začali. Mali sme workshop
pri príležitosti medzinárodného
Dňa obetí zločinu s názvom Nebuď
obeťou, na ktorom našej mládeži
pozdvihol právne povedomie pán
Marián Sopčák z Ministerstva vnútra
a niekoľko ďalších workshopov. Chce
me v tom pokračovať, preto, kým
bude táto situácia, to budeme skúšať
online. Musíme hrať s takými kartami,
aké máme.
Silver Jurtinus

Zápis do základných škôl bude
prebiehať aj elektronicky
Zápis na plnenie povinnej
školskej dochádzky na školský rok
2020/2021 bude v Základnej škole
Morovnianska cesta, ZŠ Školská a
ZŠ Mierové námestie prebiehať v
dňoch 20. a 21. apríla 2020 v čase
od 9.00 h do 13.00 h a v dňoch 22.
a 23. apríla v čase od 13.00 h do
17.00 h.
Z dôvodu zabezpečenia opatrení
vydaných vládou Slovenskej republiky a s dôrazom na dodržiavanie
hygienicko- epidemiologických
opatrení, zákonný zástupca môže
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky elektronicky, alebo osobne.
Prihlášky do základných škôl rodičia
nájdu na internetových stránkach
škôl. Vyplnenú žiadosť je potrebné
odoslať ako prílohu na e-mailovú
adresu školy do 23. apríla 2020.
Zápis dieťaťa je možné vykonať aj
osobne jedným zákonným zástupcom bez prítomnosti dieťaťa. Potrebné je priniesť občiansky preukaz a
rodný list dieťaťa. Z dôvodu dodržania hygienických nariadení vstup do
budovy školy bude umožnený len s
ochrannými prvkami (rúško, rukavice,

vlastné pero) a musí sa dodržiavať
dvojmetrový rozostup. Pre urýchlenie zápisu školy odporúčajú prísť už
s vyplnenými tlačivami.
Overenie údajov sa uskutoční
do dvoch týždňov od skončenia
mimoriadneho prerušenia školského
vyučovania. Zákonný zástupca
dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží
vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí
dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020. Ak zákonný
zástupca požiada o odklad začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára
pre deti a dorast a odporučenie
príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie doručí
dodatočne, najneskôr do štyroch
týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Ak zákonný zástupca požiada
o prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo
šiesty rok veku, súhlasné vyjadrenie
príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a súhlasné
vyjadrenie všeobecného lekára pre
deti a dorast doručí dodatočne. (RED)

Internetové sídla handlovských základných škôl
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Vynikajúci pedagógovia mikroregiónu si ocenenia prevezmú o rok
Ocenenie Vynikajúci pedagóg udeľuje Združenie obcí handlovskej doliny na základe Štatútu ocenenia „Vynikajúci pedagóg“ každoročne v rámci osláv Dňa učiteľov. Tento
rok hodnotiaca komisia vyberala z 15 nominácií 6 ocenených. Kvôli mimoriadnej situácii si pedagógovia ocenenia prevezmú na budúcoročných oslavách Dňa učiteľov.

Marta Oravcová
Za celoživotnú prácu a prínos
pre rozvoj školstva, výchovy a
vzdelávania komisia ocenila Martu
Oravcovú in memoriam.
Mladá pani učiteľka Marta Oravcová
posilnila rady pedagógov na Materskej škole SNP č.27 v školskom roku
1978/1979. Jej odborné a ľudské kva
lity boli od začiatku predpokladom
správneho rozvíjania osobnosti
detí. Pred deti predstupovala ako
profesionál a kvalifikovaný človek,
ochotný dennodenne riešiť rôzne
otázky detí. Práca s deťmi bola jej
radosť. Zvládala kolektív 34. detí,
kde bolo treba pofúkať ranku, utrieť
slzičku, postískať a objať, keď prišla
chvíľka clivoty za mamkou. Pripravovala deti na vstup do základnej
školy, keď im v predškolskej triede
odovzdávala poznatky a vedomosti, trénovala s nimi drobnú rúčku pri
strihaní, kreslení, lepení a nenápadne
a citlivo pripravovala príležitosť na
poznávanie a skúmanie toho, čo ich
obklopuje. S ľahkosťou jej prirodzenou vedela udržať rovnováhu medzi
voľnosťou dieťaťa, ktorá umožňuje
rozvoj jeho osobnosti, s mierou obmedzenia, ktoré je pre dieťa nutné a
zdravé.
Neopomenula ani svoj sebarozvoj.
Učila sa od iných, ale aj zo svojej
praxe, podporovala nápady, vedela
ich zdokonaľovať a tiež pracovala na
svojej kondícií, či už fyzickej alebo
mentálnej.
Pani Marta Oravcová bola aktívna
ako členka Rady školy, bezpečnostný
pracovník v materskej škole, činná v
odborovom zväze pracovníkov školstva, ochotne odprevádzala deti na
koncerty detského speváckeho zboru
Lienka. Nie jedno stretnutie dôchodcov pri príležitosti Dňa kvetov nieslo
pečať jej iniciatívy. O tom, že mala organizačného ducha a vysokú mieru
zodpovednosti vypovedá kolektívna
príprava slávnostného kultúrneho
programu pri príležitosti 30. výročia
otvorenia Materskej školy SNP č. 27
Handlová, či výlet na jednu studničku s atraktívnymi hrami a súťažami pre deti. „Keď som nastúpila na
„sedmičku“ ujala sa nás s kolegyňou
Alenkou ako druhá mama, pustila nás
do svojho srdca, rodiny. Ukázala dobrotu, empatiu, radosť, ale i spravodlivosť a dôslednosť v práci. Nezabudnuteľné spomienky, fotografie v
albume mi dnes pripomínajú Martušku Oravcovú, vzácnu kolegyňu,
kamarátku, ktorá vedela vypočuť,
poradiť, povzbudiť aj pochváliť. Česť
tvojej pamiatke!” zaspomínala na svoju kolegyňu Bibiána Chobotová.

Ján Králik
Za prínos a úspechy vo výchov
no-vzdelávacom procese komi‑
sia ocenila Mgr. art Jána Králika,
učiteľa na Základnej umeleckej
škole v Handlovej.
Pán učiteľ Mgr. art Ján Králik pôsobí
ako učiteľ hry na gitare v ZUŠ Handlová od roku 1999. Pod jeho peda‑
gogickým vedením absolvovalo
umelecké štúdium veľa nadaných
gitaristov, pre ktorých sa hudba stala neodmysliteľnou súčasťou života. Okrem hry na gitare sa venuje
aj výučbe základov kompozície. So
svojimi žiakmi úspešne reprezen-

toval školu na celoslovenskej súťaži
skladateľov Talent Revúca a úspech
zaznamenal aj v príprave žiakov na
rôzne súťaže a prehliadky v hre na
gitare, kde získali popredné umiestnenia. Je zakladateľom v celoslovens
kej súťaže v komornej hre na gitare
pod názvom Handlovské gitary. V
roku 2020 sa uskutoční už 9. ročník.
Súťaže sa zúčastňujú žiaci Základných
umeleckých škôl, poslucháči konzervatórií aj vysokých umeleckých škôl.
Odborná porota je zložená z reno
movaných umelcov a pedagógov,
garantom súťaže je profesor Jozef
Zsapka, zakladateľ gitarovej školy na
Slovensku.
Okrem pedagogickej činnosti je pán
učiteľ Ján Králik aktívny skladateľ,
jeho tvorba je uvádzaná na rôznych
kultúrnych podujatiach, kde pre
zentuje tvorbu najmä súčasných
skladateľov. Zároveň sa zúčastňuje
na rôznych odborných seminároch,
na ktorých je odborným lektorom
a kde prezentuje svoju skladateľskú
činnosť.

a umiestňovali sa na popredných
miestach v okresných, krajských, ale
aj celoslovenských kolách. Aktívne sa
zo žiakmi zapájala do všetkých akcií
organizovaných mestom Handlová.
V tých najťažších časoch, keď hrozil
zánik Gymnázia Ivana Bellu, ešte v
pôvodnej budove na Novomestského
15, urobila všetko preto, aby sa
gymnázium zachovalo, aj za podmienky presťahovania sa do budovy
SOŠ v Handlovej. Nakoniec však po 4
rokoch rozhodnutím Trenčianskeho
samosprávneho kraja sa škola zrušila. Napriek tomu práve vďaka nej sa
škola a jej zamestnanci a študenti
rozlúčili so všetkými Handlovčanmi
so cťou. Svedčia o tom maturitné
výsledky posledných ročníkov, ale aj
výsledky žiakov v súťažiach. Taktiež sa
bývalí žiaci radi vracali do priestorov
školy a spomínali na časy strávené v
školských laviciach s láskou, čo potvr
dzuje dobrú klímu v škole práve pod
jej vedením. „Nielen žiaci, ale aj kolegovia ju mali radi za jej ľudský prís
tup a ochotu vždy pomôcť. Dagmar

júcim kolegom. „Oceňujeme jej dlhoročné pedagogické majstrovstvo.
Pani učiteľke prajeme pevné zdravie
a elán do života,” zhodli sa kolegovia
pani učiteľky zo ZŠ Morovnianska cesta, ktorí ju na ocenenie nominovali.

Bronislava Šperková
Za prínos a úspechy vo výchov
no-vzdelávacom procese komisia
ocenila učiteľku Mgr. Bronislavu
Šperkovú zo Základnej školy
Školská.
Mgr. Bronislava Šperková pracuje v
školstve viac ako 17 rokov. Dva roky
pôsobila v ZŠ s MŠ Ráztočno a od
roku 2004 pracuje v ZŠ Školská ako
učiteľka slovenského jazyka a litera
túry a etickej výchovy.
Celú svoju doterajšiu kariéru sa so
zanietením venovala svojim žiakom,
či už ako obľúbená triedna učiteľka
alebo ako motivátor svojich žiakov k
láske k materinskému jazyku.

Sedem rokov pôsobila aj ako vedúca
predmetovej komisie jazykov. Svojich kolegov motivovala k rôznym
školským aktivitám, metodicky ich
viedla k modernizácii vyučovania.
Svoj kladný vzťah k literatúre a ku knihám preukázala aj ako knihovníčka
žiackej školskej knižnice. Pod jej vedením sa škola pravidelne a úspešne
zúčastňovala Dňa školských knižníc. V
súčasnosti pracuje ako koordinátorka
Klubu čitateľskej gramotnosti a aktívna členka školskej rady.

Katarína Štupáková
Za osobnú angažovanosť a peda
gogickú tvorivosť komisia ocenila
učiteľku Mgr. Katarínu Štupákovú
zo Základnej školy Mierové námes
tie.
Mgr. Katarína Štupáková pracovala
od roku 2002 – do roku 2014 v SOŠ
Handlová ako stredoškolská učiteľka
slovenského a nemeckého jazyka. Od
roku 2015 – do roku 2016 pracovala
v Špeciálnej základnej škole v Hand
lovej ako učiteľka 2. stupňa ZŠ. Od
roku 2016 - do roku 2017 pracovala
v Základnej škole s Materskou školou
v Ráztočne. Od roku 2017 pracuje v
ZŠ Mierové námestie Handlová.
Od nástupu do základnej školy pracuje aktívne so žiakmi v Žiackom parlamente a spravuje facebook školy.
Vydávala dva roky úspešný školský
časopis Úsmev ako zastupujúca pani
učiteľka, kde sa zúčastňovala celoslovenskej súťaže Pro Slavis. V roku
2018 získala so žiakmi v celoslovens
kej súťaži „Cenu Matice slovenskej“ a
v roku 2019 získali 3. miesto.
Mgr. Katarína Štupáková sa aktívne
zapája do mimoškolskej činnosti,
je obľúbená u žiakov za jej prístup.
Na ocenenie ju nominovalo mesto
Handlová ako povzbudenie k ďalšej
tvorivej práci.

Ďakovný list
Združenie obcí handlovskej
doliny udelilo pedagógom
Helena Neuschlová

Ilustračné foto.

Dagmar Strmeňová
Za prínos a úspechy vo výchov
no-vzdelávacom procese komisia
ocenila stredoškolskú učiteľku
Mgr. Dagmar Strmeňovú, ria
diteľku gymnázia Ivana Bellu, ktorá
je v súčasnosti poverená riadením
Strednej zdravotníckej školy Prie
vidza.
Pani Dagmar Strmeňová pracovala
od ukončenia vysokej školy v rokoch
1989 až 1994 ako učiteľka na ZŠ
Školská v Handlovej. Od roku 1994
do roku 2019 pôsobila na Gymnáziu
Ivana Bellu v Handlovej, kde od roku
2013 zastávala funkciu riaditeľky školy. Toho času je poverená riadením
SZŠ v Prievidzi. Okrem aktívnej pe
dagogickej činnosti sa dlhé roky angažuje v miestnom odbore Matice
Slovenskej.
Napriek všetkým povinnostiam s
riadením školy, dôsledne a s láskou
pripravovala žiakov na olympiády
ľudských práv, olympiády zo slo
venského jazyka, literárne a recitačné súťaže. Pod jej vedením žiaci
dosahovali vynikajúce výsledky

FOTO: ARCHÍV MsÚ
Strmeňová je osoba s veľkým srdcom,
ktorá vždy myslí na dobro druhých.
Myslím si, že aj keď teraz pracuje v
Prievidzi, za 30 rokov pôsobenia v
školstve v Handlovej si toto ocenenie
zaslúži,” zdôvodnila svoju nomináciu
Miriam Molotová.

Melánia Komárová
Za prínos a úspechy vo výchov
no-vzdelávacom procese komi
sia ocenila učiteľku Mgr. Melániu
Komárovú zo Základnej školy Mo
rovnianska cesta.
Pani Melánia Komárová je učiteľkou
pre primárne vzdelávanie s dlhoročnou praxou. K svojej práci pristupuje
vždy svedomite a zodpovedne. Pani
učiteľka odpracovala v školsve už 36
rokov. Je skúsenou učiteľkou na 1.
stupni ZŠ. Trpezlivo a oddane hľadá
cestu ku každému žiakovi. Pre svojich
žiakov je ich druhou mamou. Spolu
s generáciami detí bojovala s prvými
písmenkami, číslicami, násobilkou i
vybranými slovami. Svoje dlhoročné
skúsenosti rada odovzdáva začína-

V rámci inovačného vzdelávania
absolvovala školenie čitateľskej
gramotnosti, ktorú neustále rozvíja
a podporuje svojich žiakov. Jej žiaci
sa pravidelne úspešne zúčastňujú
literárnych súťaží ako “Píšem, píšeš,
píšeme”, “Prečo mám rád slovenčinu,
prečo mám rád Slovensko”, “Tak
píšem ja”, alebo “Prebudená pieseň”.
Úspešne pripravuje recitátorov na
prehliadky v prednese poézie a prózy
– Hviezdoslavov Kubín a Vansovej
Lomnička. Je súčasťou okresnej
komisie v prednese prózy.
Svojim aktívnym prístupom stála aj za
množstvom celoškolských podujatí
ako Lásky Ľudovíta Štúra, Retro hodina, ocenené tiež cenou mesta Dobrý
nápad. S vtipnými dramatizáciami
žiakov nechýba na žiadnej kultúrnej
akcii školy.
K najväčším úspechom jej pedagogic
kej praxe patria úspechy v krajských
a okresných kolách olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Svoje odborné vedomosti a skúsenosti
uplatňuje vo vyučovacom procese. V
kolegiálnej spolupráci dosiahli jej žiaci v Testovaní 5 výsledky vysoko hodnotené nad celoslovenský priemer.

za celoživotnú prácu
a prínos pre rozvoj školstva

Mgr. Mária Bielokostolská
za celoživotnú prácu
a prínos pre rozvoj školstva

Mgr. Beáta Marková

za prínos a úspechy
vo výchovno-vzdelávacom procese

Mgr. Jana Fidesová

za prínos a úspechy
vo výchovno-vzdelávacom procese

Ing. Gilda Görcsösová

za prínos a úspechy
vo výchovno-vzdelávacom procese

Mgr. Maroš Matejov

za prínos a úspechy
vo výchovno-vzdelávacom procese

Alexandra Ličková

za prínos a úspechy
vo výchovno-vzdelávacom procese

Mgr. Zuzana Cingelová
za osobnú angažovanosť
a pedagogickú tvorivosť

Ivana Kováčiková, Školský úrad
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA / INZERCIA
Spomienka

Spomienka

Dňa 26. apríla
si pripomenie nedožitých
44 rokov nášho
milovaného syna
Adriána Lehotkaia.
S láskou spomínajú
rodičia, brat Emil
s manželkou Katarínou,
sestra Andrea s manželom Marcelom,
neterky Emmka a Agátka.
Už nikdy nepohladíme tvoju tvár,
už nkdy nepovieme, že si to najvzácnejšie,
čo nám život vzal.
Svoj večný spánok odišiel si spať,
no my Ťa budeme navždy ľúbiť
a s láskou na Teba spomínať.

Za tichú spomienku na
jeho pamiatku ďakuje
smútiaca rodina.
Zavrel si navždy oči, opustil tento svet.
Utíchli handlovské lesy a Teba už v nich niet.
6/8/4/2020/OI

S láskou a úctou
spomínajú dcéry
Gitka, Pavluška a Ivka s rodinami.
„Čas plynie ako tichej vody prúd,
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.”
4/8/4/2020/OI

Spomienka

Spomienka

Dňa 9. apríla by sa naša
maminka, manželka
a starká,
Daniela Pittnerová,

Spomienka

S láskou a úctou spomína
manželka Monika, dcéra
Monika s rodinou, syn
Jaroslav s rodinou a syn
Peter s priateľkou.

Dňa 13. apríla uplynul
prvý smutný rok, čo
nás navždy opustila
naša drahá mamička,
babinka a prababinka
Margita Dovalovská.

Dňa 5. apríla 2020
nás navždy opustil
náš otec, starý otec,
príbuzný a priateľ
Marian Krasňan.

1/8/4/2020/OI

Dňa 7. apríla uplynul rok,
čo nás opustil manžel,
otec a starý otec
Jaroslav Hlaváčik.

Spomienka

Dňa 29. apríla
si pripomenieme
5. výročie úmrtia
manžela, otca, starého
otca a priateľa
Jána Mazána.

dožila 77 rokov. S láskou
spomínajú dcéry, manžel
a vnúčatá.
“Milovaní odchádzajú, ale nikdy nebudú
zabudnutí. Posielame Ti teda do neba pusu
a objatie a prajeme pokojnú dušičku.”
9/8/4/2020/OI

Spomienka
Dňa 17. aprila 2020
uplynulo smutných 15
rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, ocko, starký
a prastarký
Ján Schubada.

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami.
Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať,
budeme otecko drahý, stále na Teba spomínať.
8/8/4/2020/OI

Spomienka
Dňa 20. apríla to bude
22 rokov, čo nás vo veku
21 rokov opustil náš syn,
brat, švagor a dobrý
kamarát
Peter Blaho.

S láskou a úctou
spomínajú manželka Mária a deti Majka, Janka,
Dušan, Darinka a Helka s rodinami.

Spomínajú rodičia, brat,
sestry a ostatná rodina.
Spomeňte si aj vy.

7/8/4/2020/OI

Prestalo srdiečko tĺct, prestali ústa sa smiať,
budeme tatinko drahý, stale na Teba spomínať.

Tí, ktorí ste ho poznali,
zapáľte, prosím, sviečku
a venujte tichú spomienku.
Dotĺklo srdiečko, prestalo biť. Zavreli sa oči Tvoje,
nemôžeme na Teba zabudnúť. Osud je krutý,
nevráti, čo vzal. Zostali iba spomienky, v srdci
žiaľ. Už niet návratu a ani nádeje, len cestička
k hrobu nás k Tebe zavedie. Kytičku kvetov na
hrob Ti môžme dať, spokojný spánok Ti priať
a s úctou spomínať...
10/8/4/2020/OI

Riadková inzercia
Čistenie ozonom niči bakterie virusy
plesne a ich spori a ine organizmy.
čisim auta 15 eur, byty 15 eur izba.
3/8/4/2020/OI
tel 0905069579
RP PD 14 KÚPIM VZDUCHOVKU
VZ-35,47 (opakovačka na guličky)
0910 419 469
5/8/4/2020/OI
Riadková inzercia neprechádza jazykovou korektúrou.
Za obsah zodpovedá zadávateľ.

2/8/4/2020/OI

Dôležité májové dni v histórii Slovenska
Od 1. mája 2004 je Slovensko čle
nom Európskej únie, 8. a 9. máj
sú Dni spomienok a zmierenia na
počesť všetkých, čo zomreli v čase
druhej svetovej vojny.
1. máj je medzinárodný sviatok
pracujúcich. Uznesenie o oslavách
prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži. Po vzniku
Česko-Slovenska bol od roku 1919 1.
máj vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu boja
proti nezamestnanosti a zhoršovaniu
postavenia pracujúcich.
Dňa 2. mája 1945 Prvý bieloruský
a Prvý ukrajinský front Červenej
armády dovŕšili porážku nemeckých
obranných zoskupení pri Berlíne.
Hlavnému vyjednávačovi ZSSR gene
rálovi Vasilijovi Čujkovovi sa ani po
samovražde Adolfa Hitlera nepodarilo dohodnúť kapituláciu už prakticky
porazeného Nemecka.
Západní spojenci rozdrvili nemecký
odpor na západnom fronte. Hitlerov
nástupca, veľkoadmirál Karl Dönitz,
aj keď vedel, že kapitulácia je nevyhnutná, sa najskôr snažil zabezpečiť
evakuáciu čo najväčšieho počtu vojakov a civilistov z východných oblastí
Nemecka na západ.
Ešte 3. mája 1945 sa dovŕšilo oslobodenie Slovenska, keď posledné
zvyšky nemeckých vojsk zlikvidovali

v Javorníkoch a Bielych Karpatoch.
S Nemeckom kolaborujúca vláda
slovenského štátu aj s prezidentom
Jozefom Tisom podpísala kapituláciu
8. mája 1945.
Dňa 7. mája 1945 o 02.41 h bola v
sídle štábu západných spojeneckých
vojsk v Remeši podpísaná kapitulácia,
ktorú okrem predstaviteľov Nemecka
podpísalo osem spojeneckých gene
rálov zo ZSSR, Veľkej Británie, USA,
Francúzska, pričom sa 8. mája 1945
do 23.01 h mali ukončiť všetky boje.
Sovieti si vyžiadali opakovanie jej
podpisu 8. mája v sídle sovietskeho
štábu v Berlíne - Karlhorste . Na tomto
akte sa zúčastnil za nemeckú stranu
okrem iného náčelník štábu Wehrmachtu Wilhelm Keitel a za sovietsku
stranu maršal Georgij Žukov. Jej podpisom táto vstúpila do platnosti 8.
mája o 23.00 h v noci stredoeurópskeho času. V ZSSR vtedy bolo už po polnoci, teda 9. mája.
Vojna v Európe sa definitívne skončila.
Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii
z 22. novembra 2004 vyhlásilo 8. a 9.
máj za Dni spomienok a zmierenia
na počesť všetkých, čo zomreli v čase
druhej svetovej vojny.
Od vzniku samostatnej Slovenskej
republiky v roku 1993 patril vstup
do Európskej únie medzi priority
slovenskej zahraničnej politiky. Na
kodaňskom summite v decembri

2002 Slovensko oficiálne skončilo
predvstupové rokovania uzavretím
kapitol poľnohospodárstvo a financie
a rozpočet.
Prístupová zmluva Slovenskej republiky s EÚ bola podpísaná 16. apríla
2003 a 1. júla 2003 ju schválilo aj
plénum NR SR. Slovensko podobne
ako ostatné kandidátske krajiny po
ukončení rokovaní o vstupe do EÚ
vyhlásilo 16. - 17. mája 2003 referendum, v ktorom mali občania možnosť
vyjadriť sa priamo k otázke nášho
vstupu do Európskej únie. Referendum na Slovensku sa konalo 16. a 17.
mája 2003 a väčšina oprávnených voličov vyjadrila svoj súhlas so vstupom
krajiny do Európskej únie.
Po úspešnej ratifikácii Prístupovej
zmluvy sa Slovenská republika stala
od 1. mája 2004 členom Európskej
únie. 16. výročie tejto významnej
udalosti si pripomenieme 1. mája i v
Handlovej.
Zároveň si v tento deň pripomíname
i Sviatok práce.
(RED)

Uzávierka Handlovského
hlasu č. 9/2019
je v utorok 28. 4. 2020
Noviny nájdete v obchodoch
a PNS od utorka 5. mája 2020

Všetky podujatia sú predbežne
do konca augusta zrušené
Zákaz organizovať všetky verejné
podujatia platí do odvolania.
Úrad verejného zdravotníctva Slo
venskej republiky zakázal svojim
opatrením zo dňa 23. marca 2020
organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej, či inej povahy. Zákaz
platí až do odvolania. Mesto Handlová a organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta preto predbežne
rušia všetky plánované celomestské
kultúrne, spoločenské a športové
podujatia, ktoré sa mali uskutočniť
do konca mesiaca august. Kon
krétne sú to podujatia Deň Zeme, Urbanský jarmok, 41. ročník Cesty rozprávkovým lesom aj Leto na námestí.
Zo športových podujatí už boli
zrušené 37. ročník Behu oslobodenia
Mesta Handlová, mototuristická súťaž
„Rodičia jazdite opatrne“, aj šachový
turnaj k Oslobodeniu mesta Handlová. Výstava psov bez papierov „Na-

jmilší oriešok“ sa presunula do online
priestoru.
V máji sa neuskutoční Street CUP
- Turnaj Mareka Viedenského, Morovnianska podkova, 47. ročník
turistického Pochodu „Po stopách
Handlovskej dobrovoľnej roty“ ani
Slovenský pohár v gymnastike “C”.
Zákaz sa bude týkať aj podujatí Deti
pomáhajú deťom, Koleso nás spája
aj Slovenského pohára v lezení detí
Handlovský pavúčik, Handlovský
streetball, Banícka rallye, O kôš mesta Handlová, Futbalová 24-ka, Kynolo
gické preteky a Edit cup.
Obmedzenie sa dotkne aj pamätných
dní. Oslavy 1. mája a Deň víťazstva
nad fašizmom, Oslavy zvrchovanosti,
Deň bielych ruží a 76. výročie SNP.
Pokiaľ sa zmení mimoriadna situácia
na území Slovenska a mesto bude
mať finančné zdroje, budeme o
prípadných zmenách včas informo
vať.
(RED)

POŽIADALI NÁS O POMOC / POŽIADALI NÁS O POMOC
Pomoc pre Danielka
Pomoc pre Danielka, aby mohol pokračovať v rehabilitáciách a v kúpeľnej
liečbe.
Danielko prišiel na svet v handlovskej nemocnici ako tretie, zdravé dieťa v
decembri 2001. Vyvíjal sa ako normálne dieťa do 1,5 roku života, keď dostal
epilepsiu, ktorú neskôr potvrdili ako generalizovanú. S epilepsiou bol ako
iné deti do 5,5 roka, ked sa mi jedného dňa nepostavil na nôžky s tým, že má
bolesti. Po vyšetreniach bol ortieľ lekára: Morbus Perthes. Dostal invalidný
vozík, absolvovali sme nekonečne veľa rehabilitácií doma, v nemocnici v
Bojniciach. Po operácii bedrového kĺbu sme začali navštevovať kúpele na
rehabilitácie v Kováčovej, kde mal nárok na 150 dní s doplatkom 1500 eur.
Táto položka je veľmi vysoká na naše pomery. Rehabilitácie sú potrebné i
do budúcna a preto veľmi pekne prosíme o finančnú pomoc, za ktorú pekne
ďakujeme.
Pomôcť Danielkovi môžete na stránke Ludialudom.sk, kód: 6429
Mesto Handlová nie je organizátorom charitatívnej zbierky a nezodpovedá za pravdivosť údajov,
ktoré organizátor zbierky poskytol.

Mestská nezisková organizácia
zakladá dobrovoľnícke centrum

V súčasnej dobe mesto Handlová vytvára novú platformu
Dobrovoľnícke Centrum mesta Handlová. Hľadáme dob
rovoľníkov, ktorí by na základe zmluvy o dobrovoľníctve
chceli pomáhať vo viacerých oblastiach.
Prioritne sú pre nás dôležité tieto oblasti:
- zbieranie, šitie a rozvoz rúšok a ochranných prostriedkov
- venčenie domácich zvierat
Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom,
volajte na t.č. 0917 243 644 v PO-PIA od 8.00 h do
11.00 píšte na dobrovolníci@handlova.sk.
Viac informácií nájdete na www.handlova.sk
Dobrovoľnícke centrum zastrešuje
mestská nezisková organizácia Asterion, n.o.
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Fyzické aktivity počas karantény

Ako sa vyhnúť
radu pred poštou
Niektoré služby Slovenskej pošty
sa dajú vybaviť aj bez návštevy
pobočky.

Odporúčania určené ľuďom v
karanténe bez akýchkoľvek prízna
kov alebo diagnózy akútneho
respiračného ochorenia.
V súčasnosti sa na celom svete prijímajú opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Jednou z
najväčších výziev je prijatie nového
životného štýlu v súvislosti s trávením
väčšieho množstva času v domácom
prostredí. Sedavé správanie a nízka úroveň fyzickej aktivity majú z
dlhodobého hľadiska nepriaznivé
účinky na zdravie, pohodu a kvalitu
života jednotlivcov. Ani počas času
stráveného doma by sme preto nemali zabúdať na fyzickú aktivitu, ktorá
posilňuje imunitný systém a pomáha
odolávať infekčným ochoreniam.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v tejto súvislosti vydala
odporúčania pre udržanie fyzickej aktivity počas karantény. Odporúčané
množstvo fyzickej aktivity sa dá
dosiahnuť aj v domácom prostredí,
bez špeciálneho vybavenia a s obmedzeným priestorom. Ako môžeme
zostať aktívny a zredukovať sedavé
správanie, pokým sme v karanténe:
- Krátke prestávky počas dňa: krátke a intenzívne činnosti v rámci pohybovej aktivity pomáhajú dosiahnuť

týždenné odporúčania. Môže to byť
krátke cvičenie alebo tanec, či práca
v domácnosti alebo záhrade.
- Využite množstvo online cvičení:
mnohé z nich sú zadarmo a nájdete
ich na rôznych internetových strán
kach. Pokiaľ nemáte skúsenosti s
vykonávaním týchto cvičení, buďte
opatrní a vedomí si svojich limitov.
- Aj v malých priestoroch vám môže
chôdza pomôcť zostať aktívnymi:
ak telefonujete, namiesto sedenia sa
postavte a prechádzajte sa.
- Postavte sa: skráťte čas strávený
sedením tým, že vstanete kedykoľ
vek je to možné. V ideálnom prípade
sa snažte prerušiť čas sedenia a
odpočinku každých 30 minút. Ak
chcete pokračovať v práci v stoji,
zvážte nastavenie svojho pracovného
stola. Počas voľného času stráveného
sedením uprednostňujte kognitívne
stimulačné činnosti, napríklad čítanie,
spoločenské hry alebo hádanky.
- Relaxujte: meditácia a hlboké
dýchania vám môžu pomôcť, aby ste
ostali pokojní.
K odporúčaniam patrí taktiež dodržiavanie pitného režimu ideálne prost
redníctvom čistej pitnej vody a
obmedzenie až vynechanie alkoho
lických nápojov. Dôležitá je zdravá
strava s dostatkom ovocia a zeleniny
a s obmedzením soli, cukru a tuku.
OPZ ÚVZ SR, FOTO: virtualhealthpartners.com

• Zmeniť doručenie alebo uloženie
zásielky, kúpiť kolok, poslať elektronickú pohľadnicu, vypísať ePodací
hárok je možné na webe Slovenskej
pošty www.posta.sk alebo cez mobilnú aplikáciu Slovenská pošta
• Prostredníctvom BalikoBox-u, ktorý
je umiestnený pred budovou pošty, si
môžete vyzdvihnúť a poslať balík kedykoľvek. Dá sa sem aj presmerovať
balík, ktorý vám mal byť doručený
domov alebo na poštu.
• Poštové známky sa dajú kúpiť
napríklad aj v Železiarstve Michal
Hertlík v OD Jednota
• eSIPO pre občanov je elektronická verzia služby SIPO určená pre
platiteľov SIPO. Aplikácia umožní
realizáciu platieb prostredníctvom
platobného portálu vybraných bánk
a získanie ich podrobného prehľadu
za jednotlivé obdobia. Prístup k eSIPO získate po vyplnení registračného
formulára v aplikácii, ktorú nájdete na
stránke www.posta.sk v časti eSlužby
• Úhradu koncesionárskych poplatkov je možné realizovať prostredníctvom SIPO alebo priamym prevodom
na účet vyberateľa úhrad
Všetky otázky podrobnejšie zodpovie
Zákaznícke centrum Slovenskej pošty
na čísle 0850 122 413.

NÁKUPY PRE SENIOROV,
OBYVATEĽOV V KARANTÉNE
A ODKÁZANÝCH OBYVATEĽOV

046 / 5475 351

Objednávajte v prac. dni od 8.00 - 11.00 hod
NÁKUP POTRAVÍN, DROGÉRIE A LIEKOV ZABEZPEČUJE
SOC.ODD. MSÚ HANDLOVÁ

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O COVID-19

V HANDLOVEJ
Dostupné 8.00 h - 18.00 h

Primátorka mesta Handlová príkazom č.4/2020 zriadila od 16.3.2020 dve linky pre seniorov v Handlovej počas trvania
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu - COVID-19.

Fejtón
Ľudkovia moji,
uplynuli dva týždne a na hlavnom
faktore, ktorý momentálne najviac
ovplyňuje náš každodenný život sa
nič nezmenilo. Korona je stále tu a
hrozba možnej nákazy naďalej všadeprítomná. Celosvetová pandémia
trvá. Choroba COVID-19 nie je zatiaľ ani zďaleka zažehnaná. Už toho
začíname mať plné zuby. Áno, viem.
Ale šťastný koniec, nádej na obzore
alebo aspoň to povestné svetielko na
konci tunela zostávajú, žiaľ, nateraz v
nedohľadne.
Zrazu však máme niečo, čo za
normálnych okolností nemáme a čo
veľmi postrádame: ČAS. Zrazu máme
naozaj nezvyklo veľa času. Niektorí z
nás sú možno aj zaskočení otázkou,
ako s týmto voľným časom teraz čo
najlepšie naložiť. Odporúčam: nie
veľmi dlho nad tým iba uvažovať,
ale chytiť sa činu a čím skôr konať.
Veď práve teraz máme čas urobiť to,
čo skoro vždy dávame bokom a čo
zvykneme takmer vždy odkladať na
neskôr.
Napríklad urobiť poriadok s rokmi
nahromadenými kopami fotografií a
urobiť si už konečne vlastný, či rodinný fotoalbum. Alebo dať už konečne
dokopy svoj vlastný rodokmeň. Čítať.
Nielen časopisy, ale aj hrubé knihy.
Telefonovať. Dlho hovoriť s blízkymi
a aj vzdialenými, na ktorých v predošlom zhone života nezostával čas.
A pýtať sa napríklad starých rodičov
alebo starších príbuzných ako bolo
v Handlovej kedysi, čo bolo v meste

dobré, čo nie a prečo. A zapisovať si
to. Veď ktovie, zo spomienok sa dá
napísať aj kniha. A kníh o Handlovej
zase až tak veľa nie je.
Využiť zmysluplne čas sa dá,
samozrej
me, aj inak. Tvorivosti a
vynachádzavosti sa medze nekladú.
No konečne máme napríklad čas
začať sa učiť nejaký cudzí jazyk – angličtinu, nemčinu, taliančinu, španielčinu, franzúštinu, či ruštinu. Teraz sa
dajú zdokonaľovať aj naše zručnosti v
ovládaní počítača. Alebo začať sa učiť
hrať na klavíri, na flaute, či na gitare.
Aj zlepšovať si fyzickú kondíciu, poctivo a často trénovať – aj na to všetko
je teraz vlastne celkom ideálny čas.
O dlhých vychádzkach do prírody ani
nehovoriac. A kto ešte nestihol umyť
okná, upratať skrine, zásuvky, pivnicu, či garáž – ešte stále má, na tieto
inak nie veľmi obľúbené činnosti, veľa
času. Veď ako sa hovorí: Všetko zlé, je
aj na niečo dobré. Koronou vynútené
voľno a dostatok času je možné využiť
aj na odbúranie trebárs deficitov
spánku a dobehnúť si tak zameškané.
Dá sa, samozrejme, zaexperimentovať
si aj v kuchyni. Vyskúšať si navariť
alebo napiecť niečo celkom nové,
dosiaľ nepoznané. Ďalšia alternatíva
je napríklad začať písať svoje vlastné memoáre. Sadnúť si za stôl, vziať
pero a papier, vracať sa v myšlienkach späť a písať, klásť na papier
vlastné spomienky. Rozpamätávať
sa na vlastné detstvo, mladosť, roky
učenia sa, či štúdia. Čo bolo dôležité?
Čo bolo pekné? Čo sa podarilo? Čo

naopak bolelo? Čo zanechalo hlboké
stopy? Čo sa nemuselo stať? Čo bolo
chybou? Čo vyšlo a čo nie?
Dá sa, samozrejme, aj štrikovať,
vyšívať, háčkovať, rýľovať záhradu,
strihať stromy a kríky, maľovať, muro
vať, kachličkovať, či umývať alebo
opravovať autá. Tých činností, čo sa
dá robiť vo voľnom čase, je neúrekom. Treba si len vybrať, čo komu
vyhovuje a robí mu radosť. No vari
najdôležitejšie v týchto pohnutých
časoch globálnej pľúcnej pandémie
je, nezabúdať na ostatných.
Myslieť na tých slabších, starších,
chorých, odkázaných. A podľa
možností pomyselne podať ruku,
teda pomôcť a pomáhať im. Veď to,
čo teraz v spoločnosti vari najviac
treba je: ohľaduplnosť, súcit a solidarita. Jedným slovom ľudskosti sa
teraz veľmi žiada. Niekedy stačí len
úprimný záujem o iného človeka,
či dobromyseľný úsmev. A aj pekné
slovo neraz poteší viac ako neviem
aký dar.
Veľmi na vás myslím, ľudkovia moji.
Tá pandémia nás má ešte stále v hrsti
a len tak rýchlo nepominie. Rúška a
rukavice sa ešte odložiť nedajú. Treba sa chrániť ako sa najlepšie dá aj
naďalej. Tak nám držím všetky palce,
aby sme tieto krízové časy bez ujmy
preskákali, aby sme ten voľný čas ozaj
dobre využili a aby na našu pomoc iní
potom neskôr po pandémii pekne, s
vďačnosťou a radi spomínali.
Vaša rodená Handlovčanka
Iveta Ondrušková

Dajte vedieť nám, my dáme vedieť obyvateľom!
Otvorené prevádzky na území mesta Handlová
nahlasujte na podnikatelske@handlova.sk.
Aktualizácie sú zverejnené na www.handlova.sk

